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Retirada das carpas do Tamanduá 

Conforme noticiado na 
semana passada no 
Aspas Informa e redes 
sociais, algumas carpas 
foram colocadas no 
córrego Tamanduá. A 
Aspas solicitou que os 
responsáveis por esta 
ação retirassem os 

animais, o que até o momento não ocorreu. As únicas 
manifestações ocorridas foram no sentido de que a Aspas 
fizesse esta retirada. 
 

Como a carpa é um peixe exótico (não nativo) e sua 
presença pode prejudicar outras espécies nativas 
existentes nos córregos locais, dentre elas uma pequena 
cambeba endêmica da região de nome  “Trichomycterus 
novalimensis”, a Aspas irá retirar estes animais e doá-los a 
quem possa criá-los adequadamente em laguinhos ou 
tanques particulares. Assim, quem tiver interesse em 
receber os peixes, entre em contato com a Associação. 
 

Participe da Assembleia da Aspas sobre 
o calçamento e água no dia 14 
No próximo dia 14 de 
novembro (sábado) 
será realizada uma 
Assembleia Geral 
Extraordinária da 
Aspas, às 10h, na 
Avenida Manuel 
Bandeira, 2150 (nova 
sede da Aspas)  para 
debater e deliberar sobre o calçamento e a água, assuntos 
prioritários para a comunidade de Pasárgada. Não deixe de 
participar, expor sua opinião e exercer seu direito de voto. 

Andamento da obra do calçamento  
A obra de substituição do calçamento dos trechos 
críticos constantes no programa geral feito junto com a 
Comissão do Piso está concluída nas seguintes alamedas: 
- Poesia, entre a Alameda do Silêncio e a Ponte 
- Cantigas até Madrigais 
- Flores, entre os nºs 
745 e 785 + 20 metros 
Em fase de término 
estão as alamedas: 
- Horizontes, entre 
Estrela da Vida Inteira 
e final da casa do Dr. 
Rodrigo  
- Madrigais, entre os nºs 444 e 287 e entre os nº 525 e a 
caixa. D’água 
Ficaram faltando para programar os seguintes trechos 
críticos que estão sujeitos a análise mais detalhada: 
- Poesia, entre a Ponte e o nº 988 
- Poesia, entre o mataburro e o nº 1159 
- Felicidade, entre o nº 110 e Alameda da Vida 
É necessário um debate com a comunidade sobre como 
será a evolução deste projeto e para tanto a presença do 
maior número de associados na assembleia do dia 
14/11/15 será fundamental. A Aspas solicita àqueles que 
já estão contemplados com as obras que dêem seus 
depoimentos sobre elas por e-mail 
(comunicacao@pasargada.etc.br)  ou no grupo de 
moradores de Pasárgada no Facebook. 

 
  

NÃO JOGUE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DO PASÁRGADA OU NO PARQUINHO. NÃO COLOQUE O LIXO PARA FORA DE SUA 
RESIDÊNCIA NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ COLETA DE RESÍDUOS. VAMOS JUNTOS CUIDAR DO ESPAÇO EM QUE VIVEMOS! 

Não haverá missa nesta terça 
 Na próxima terça-feira, dia 10 de novembro, 
excepcionalmente, não haverá missa no Pasárgada. 

 
 

Telefones da Aspas estão funcionando 
normalmente 
Esta semana, a Aspas passou por problemas com a 
telefonia fixa da administração, mas agora a situação já 
foi regularizada. Quem precisar falar na administração, o 
número é 3547-7001 (8h às 17h) e na portaria o telefone 
3547-7000 funciona 24 horas. 
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