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Por um Pasárgada bem cuidado 
 

Uma cena que, infelizmente, ainda se repete no 
Pasárgada: lixo, restos de obras ou mesmo 
materiais de construções que estão sendo utilizados 
espalhados pelas ruas, calçadas ou depositados 

irregularmente nos lotes 
de vizinhos. Essa situação 
tem sido alvo de diversas 
reclamações recebidas pela 
Aspas, por moradores e 
interfere na beleza natural 
do condomínio, 
transformando algumas 
ruas em lugares 
desagradáveis de se ver e 
tansitar.  
 

Segundo o capítulo IV – 
artigos 28 e 29 do 
Regimento Interno do 
Pasárgada, é proibido 
utilizar os logradouros 
públicos (ruas, passeios, 
praças e áreas verdes), 
bem como os lotes de 
terceiros como depósito de 
material de construção ou 
canteiro de obras. É 
proibido também o 
lançamento de material 
proveniente de desmate, 
detritos e entulhos de 
construção ou desmontes 

nos logradouros públicos do loteamento.  
 

Solicitamos a colaboração dos proprietários que 
estão construindo ou acabaram de terminar suas 
obras para:  
 

•Retirar restos de construções jogados nos lotes 
vizinhos, nas calçadas e os materiais que estão fora 
do canteiro de obras.  
•Entulhos não aproveitáveis devem ser descartados 
em caçambas. Orientar os funcionários de sua obra 
a não depositar esses materiais de forma irregular e 
nem jogar lixo nas ruas e lotes vizinhos.  
Vamos cuidar das vias públicas no condomínio 
como se fosse a nossa casa! 

 

Arraial do Pasárgada vem aí! 
 

Estamos começando os 
preparativos o nosso 6º 
Arraial, que este ano 
acontecerá no mês de 
julho. Comece a mobilizar 
sua família e seus amigos 
para nossa festança. Quem 

puder colaborar com a doação de prendas para 
as barraquinhas de jogos ou quiser ajudar na 
organização e decoração da festa julina, entre 
em contato com a Aspas mais para informações. 
 
Desde já agradecemos o apoio!  
 

Sistema de abastecimento de água 
 

A Aspas realizou uma reunião com o Chico de 
Souza, da FFR, quando foi firmado um cronograma 
de ações para melhorias no sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada, 
com os seguintes prazos: 
- 60 dias  para término da rede de 
distribuição dos reservatórios da Manuel 
Bandeira até o reservatório próximo à 
nova portaria; 
- 180 dias para instalação de dois filtros rápidos. 
 

Estes prazos começaram a ser contados a partir do 
dia 10 de abril de 2014, quando aconteceu o 
encontro entre a diretoria da Aspas e a FFR. 
 

Obras da portaria 
 

Como ação emergencial, com o objetivo de reduzir o 
levantamento de poeira na área da nova portaria, 
foram depositados resíduos vegetais picados sobre a 
terra ainda solta do calçamento recém construído. 
Este material, proveniente das podas de árvores do 
Pasárgada, funciona como retentor da terra que se 
encontra solta sobre as pedras, reduzindo assim a 
emissão de poeira. Salientamos que esta é uma 
solução temporária e paliativa e ao final do período 
seco este material será recolhido e compostado para 
transformar em adubo, assim como tem sido feito 
com os resíduos vegetais recolhidos no loteamento. 
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