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Abastecimento de água na Mata 
 

A FFR informou que nos dias 
23, 24 e 25 de fevereiro, o 
abastecimento de água será 
interrompido na área da 
Mata para a realização de 
limpeza e higienização do 
reservatório que atende a 
esta região. 
 

Resíduos vegetais  
A partir da próxima 
segunda-feira, dia 23/02, o 
valor para o serviço de 
recolhimento de uma 
carreta cheia de galhos 
provenientes de podas 
passará para R$ 80,00 e meia carreta será R$ 40,00. 
Lembramos que as folhas rasteladas de jardins e lotes 
são recolhidas gratuitamente pela Aspas, basta fazer a 
solicitação na administração. 
 

Composto vegetal 
A equipe da Aspas está  
produzindo um composto 
vegetal para as plantas, feito 
com os materiais recolhidos 
na limpeza dos jardins. Este 
composto será vendido a R$ 
8,00 o saco (tendo como 

referência o saco de ração para cães de 25 quilos). Se 
tiver interesse em adquirir este produto, basta solicitá-
lo na Aspas, deixando o saco vazio de ração neste 
tamanho, ou um saco de linhagem grande e a equipe 
de campo entregará o produto em sua residência. 
 

Curso de catequese infantil  
Na próxima semana, será 
iniciado no Morro do Chapéu 
um curso de Catequese, com 
período de duração de um ano. 
As aulas serão realizadas todas 
às quartas-feiras, de 19 às 20h, 
e podem participar crianças a 
partir de nove anos. Os 
interessados devem procurar a 
Aspas e informar o nome criança para inscrição. 

Utilização de agrotóxicos pode 
contaminar as águas de Pasárgada 
 

A Aspas recebeu 
informações sobre a 
utilização, por jardineiros, 
de herbicidas para 
combater ervas invasoras 
de jardins e calçamentos, 
algumas vezes com 
consentimento dos próprios 
proprietários e em outras 
sem estes saberem.  
 

Alertamos que tal prática, apesar de eficiente no 
combate a ervas daninhas, possui elevado risco de 
contaminação de jardins vizinhos, animais, pessoas e 
das águas do Pasárgada. Com as chuvas, resíduos 
desses produtos podem ser levados para as nascentes e 
córregos que abastecem os moradores do condomínio. 
 

Para evitar esse tipo de envenenamento, o melhor a se 
fazer é não usar tais produtos. No lugar do herbicida 
químico, utilize a velha enxadinha nos gramados e para 
pisos calçados, uma enxadinha de ponta ou uma 
“vassoura de fogo”. 
Avise aos jardineiros para não aplicarem herbicidas 
químicos, trocando essa prática por outros métodos, 
mesmo que se gaste um pouco mais de tempo. 
 

 
 
 
 
Que a equipe de campo da Aspas realiza diversos 
serviços de manutenção semanalmente no Pasárgada?  
 

Entre eles estão: 
- Limpeza das ruas; 
- Roçada nas áreas de passeio; 
- Pintura de meiofios e recuperação de quebra-molas; 
- Retirada de árvores caídas; 
- Operações tapa-buracos e de reparos nas vias; 
 

Já a equipe de vigilância está disponível 24 horas para 
garantir a segurança e prestar socorro aos moradores. 
Precisando do auxílio da vigilância, basta ligar a 
qualquer hora para a portaria – 3547-7000. Se 
necessitar de algum serviço de manutenção em sua 
rua, ligue direto para a administração – 3547-7001. 

 


