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Carnaval no Pasárgada 
 

“Ó abre alas, que eu quero 
passar”. Carnaval está 
chegando e no Pasárgada a 
festa não vai passar em 
branco. Com o apoio da 
Aspas e do Restaurante 

Preferido do Rei, vai ter bloco na rua. Prepare 
sua fantasia, reúna a família e chame a 
criançada. Neste sábado, dia 01 de março o 
Bloco Baixo Pasárgada percorrerá a Av. Manuel 
Bandeira levando muita alegria e animação.  
 

A concentração será às 12h em frente ao 
Restaurante Preferido do Rei, quando a banda 
começará a tocar no aquecimento para o início 
da descida às 12h30. O bloco passará pela 
Manuel Bandeira até a Alameda do Luar, onde 
será encerrado o desfile, por volta das 14h30.  
Venha fantasiado e traga sua bebida. Haverá um 
compartimento com gelo à sua disposição para 
mantê-la bem geladinha. 
 

Para quem mora próximo à portaria B, a Aspas 
dará apoio no transporte dos participantes até o 
Preferido do Rei. Basta estar na Alameda da Vida 
esquina com Felicidade, às 11 horas, para subir. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controle de pragas urbanas  
Pernilongos 
Quem mora perto de rios e 
córregos já está acostumado 
a sofrer com a infestação de 
pernilongos durante o verão. 
Os mosquitos existentes no 
Pasárgada não transmitem nenhuma doença, mas a 
picada e o zumbido de suas asas tiram o sono de 
muita gente. 

 

É importante ter em mente que o uso de repelentes 
químicos deve ser feito apenas em emergências. Os 
insetos desenvolvem resistência rapidamente, logo 
quanto mais se usa este método mais resistente o 
pernilongo pode ficar, reduzindo o efeito do spray. 
 

O  método mais eficiente de se livrar da presença dos 
pernilongos dentro de uma residência é antigo: basta 
telar portas e janelas. O mosquiteiro, aquele véu que 
se coloca sobre a cama, também é uma solução 
eficaz. 

 

Por se tratarem de repelentes naturais, óleos e 
essências à base de citronela são boas alternativas. 
Use vela de citronela ou pulverize o ambiente com a 
essência. 
 

Prevenção 
A  melhor solução é prevenir. O pernilongo se 
reproduz em água parada. Fossas e caixas de água 
devem ser tampadas. Calhas e vasos precisam estar 
ser mantidos secos, sem água acumulada. Ralos 
entupidos também podem servir de criadouro para o 
mosquito. Fique atento a estas questões e evite a 
proliferação dos pernilongos no Pasárgada. 

 

Funcionamento dos serviços no feriado  

  

Devido ao feriado de carnaval, o horário de 
funcionamento da Apas será:  
-  Segunda, dia 03 de março: de 8 às 12h 
- Quarta, dia 05 de março: de 13 às 17h 
- Já na terça feira de carnaval, o escritório estará 
fechado. Não serão permitidos serviços em canteiros 
de obras nos dias 03, 04 e 05 de março. 
Van 
Na segunda, dia 03 de março,  e na quarta-feira, dia 
05 de março o serviço de vans funcionará com o 
horário de sábado. Confira a tabela de horários no 
nosso site: www.pasargada.etc.br 
 
O recolhimento do lixo reciclável será normal na terça-
feira, dia 04 de março. 

Inauguração do Parquinho 
 

O espaço de lazer das crianças na ponte da mata já 
está quase pronto e será inaugurado no dia 08 de 
março, com uma festinha especial para meninada. 
Por medida de segurança, solicitamos a todos que 
não utilizem os brinquedos até que o parquinho seja 
finalizado e liberado. 

http://www.pasargada.etc.br/

