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Interrupção no fornecimento de água  
 

A Aspas recebeu esta semana, do Eduardo de Souza, da 
FRR Empreendedora, responsável pela água, a 
informação de que nos próximos dias 26 e 27 de janeiro 
(segunda e terça-feira), o fornecimento de água será 
interrompido no reservatório localizado na Avenida 
Manuel Bandeira, 1040.  A medida será necessária para 
realizar a higienização e o vedamento de alguns buracos 
existentes neste reservatório. Serão afetados com a falta 
de água os moradores das seguintes alamedas:  Flores, 
Aurora, Luar, Vida, Ternura, Felicidade, Versos, avenida 
Manuel Bandeira (após a Alameda dos Madrigais) e 
Poesia ( até a ponte). O restabelecimento do 
fornecimento será feito gradualmente no final do dia 27 
de janeiro, à partir das 18h. 
 

Aspas em ação 
Esta semana, foi feita a 
pintura nos quebra-molas 
dentro do Pasárgada com 
o objetivo de permitir a 
fácil visualização dos 
redutores de velocidade, 
que passaram anteriormente por obras de 
alongamento para não agarrar a parte de baixo dos 
veículos. Este trabalho também será realizado, na 
próxima semana nos quebra-molas existentes na 
estrada de acesso. Fique atento a possíveis 
alterações no tráfego local!  

Limpeza das vias 
Com o objetivo de melhorar o 
aspecto visual do condomínio, a 
equipe de campo realizou 
também, nos últimos dias, uma 
limpeza geral nas vias internas 
do Pasárgada, com varrição, roçagem e capina. 
 

 

Novo selo de segurança  
O novo selo de identificação dos 
veículos de moradores e 
proprietários do Pasárgada em 
2015 começará a ser distribuído a 
partir do dia 26 de janeiro, na sede da Aspas, para 
os associados em dia com suas obrigações. Para 
retirá-lo, basta fornecer as informações necessárias 
para identificar o veículo (modelo e placa) e seu 
documento de identidade. 
 

O selo é um dos instrumentos de segurança  
utilizados pela Aspas no controle da portaria. Não 
deixe de fixá-lo em seu veículo, isto facilita e agiliza 
o processo de acesso ao Pasárgada! 
 

Este ano, o animal escolhido para estampar o selo 
foi o Tamanduá, um mamífero que tem um hábito 
alimentar impressionante: adora comer formigas e 
cupins. Por não ter dentes, para aprisionar os 
insetos, o tamanduá usa a sua língua fina, comprida 
e gosmenta. Dentre todas as espécies de tamanduás 
do Brasil, existe uma que está em extinção: o 
tamanduá-bandeira. As fêmeas desse animal têm 
um filhotinho por vez, quase sempre na primavera. 
 

Novamente a criação do selo ficou por conta da 
moradora e design gráfico Lúcia Nemer que, todos 
os anos, de modo voluntário, se oferece para fazer 
as ilustrações, a quem a Aspas externa novamente 
seu agradecimento. 
 

Mudas para doação 
 

Quer deixar seu terreno mais bonito 
ou enriquecer o seu pomar? A 
Aspas está disponibilizando para doação aos associados 
mudas de imbiruçu, palmeira, jabuticaba, manga, 
genipapo, paineira, amora, ipê amarelo, uvaia, ipê 
branco, jatobá, jacarandá mimoso, pau pereira, araça e 
Mulungu. Procure a administração para adquirir a sua. 
 

 

Missa de domingo  
Neste domingo, dia 25 de janeiro, às 19h30, haverá 
missa na capela da residência  do senhor Luiz Martins, 
avenida Manuel Bandeira, 720. 

Pesquisa IBGE 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
realizará na próxima semana no Pasárgada a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que 
levanta dados sócioeconômicos em todo o Brasil. Este 
trabalho será desenvolvido todos os dias da semana, 
inclusive aos domingos, entre 8h e 21h. Solicitamos a 
todos que colaborem e recebam a representante do 
IBGE. 
 

Assembleias da Aspas 
As próximas Assembleias Geral Ordinária e 
Extraordinária da Associação (AGO e AGE) acontecerão 
no dia 07 de março e um dos assuntos para serem 
debatidos será a questão da água. Assim que a pauta 
estiver totalmente definida, o edital de convocação 
será divulgado a todos. 

 


