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Água no Pasárgada está imprópria 
para consumo humano 
Especialista recomenda a 
aquisição de Filtros pelos 
moradores  
Em reunião aberta ocorrida no dia 
01 de agosto deste ano, o 
associado Antônio Augusto, que é 
hidrogeólogo, fez uma 
apresentação na qual demonstrou 
que a água em Pasárgada está imprópria para o 
consumo humano e recomenda que cada morador tenha 
um purificador de água instalado em sua residência. 
 

Em análise de amostras coletadas em quatro pontos de 
nossos córregos, foram detectadas contaminações por 
coliformes fecais e produtos químicos. Tais problemas 
podem estar relacionados à porosidade das rochas 
quartiziticas presentes em parte do Pasárgada que 
facilita a condução de efluentes de fossas sépticas para o 
lençol freático, ao uso de produtos químicos em jardins 
e à lubrificação de bombas d’água.  

 

Com base nestas informações, a Aspas recomenda que 
os moradores façam uso de purificadores de água em 
suas casas, pois a solução definitiva do problema 
demanda tempo, interesse e esforços de todos, o que 
será pauta de Assembleia a ser convocada em breve.  
  

Quanto aos purificadores de água, existem diversas 
marcas e os preços variam entre R$200 e R$1.000, 
havendo ainda a opção de locação. A vantagem desta 
última modalidade é a garantia de manutenção 
constante do aparelho, incluindo troca periódica do 
sistema de filtragem e purificação. Para aqueles que 
optarem pela compra, devem atentar para a 
manutenção do equipamento. 
 

As Aspas fez orçamentos de alguns aparelhos e as 
informações estão disponíveis na secretaria para aqueles 
que se interessarem. 

Acompanhe a obra do calçamento  
Foram iniciadas as obras de 
pavimentação da Alameda 
dos Horizontes, cujas 
características exigem que o 
trânsito seja interrompido 
pelo acesso através da 
Alameda da Vida Inteira. A entrada dos moradores desta 
alameda tem que ser feita pela "porteira", sendo que a 
vigilância já implantou um programa de trabalho para o 
melhor atendimento possível aos moradores. 
O trânsito na Alameda da Vida Inteira será feito apenas 
em meia pista no trecho de cruzamento entre as duas 
vias, pois é necessário tecnicamente que seja refeita esta 
conjunção. 

    Eleições para Aspas 
Conforme divulgado anteriormente, 
o prazo para inscrições de chapas 
para concorrer à diretoria executiva 
e ao Conselho Fiscal da Aspas se 

encerrou no dia 28 de setembro. A Comissão eleitoral 
informa que houve inscrição de uma chapa para diretoria 
e que não houve nenhuma inscrição para o Conselho 
Fiscal, solicitando a colaboração dos associados para que 
se candidatem, pois são necessários somente três pessoas 
para compor este Conselho. Quem tiver interesse, pode 
procurar a Aspas e apresentar seu nome. 
 

Sábado tem Bazárgada 
Venha conhecer o talento dos 
artistas e artesãos de Pasárgada! 
Neste sábado, dia 03 de outubro, 
de 15h às 18h acontecerá, no novo 
espaço da Aspas, o Bazárgada de Primavera, evento no 
qual artistas, artesões, padeiros, confeiteiros, moradores 
de Pasárgada, poderão apresentar e comercializar seus 
produtos no condomínio. Você encontrará excelentes 
opções de presentes, decoração, obras de arte, produtos 
alimentícios caseiros, entre outros, com ótimos preços. 
Não deixe de visitar. O nosso bazar está imperdível! 

 
  

EVITE QUE SEU CÃO ANDE SOLTO PELAS RUAS DO PASÁRGADA, MANTENHA-O PRESO EM SUA RESIDÊNCIA. NÃO DEIXE TAMBÉM DE 
COLOCAR NOS ANIMAIS COLEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO COM SEU NOME E TELEFONE PARA FACILITAR A DEVOLUÇÃO, NO CASO DE FUGAS. 

Missa no 
Pasárgada 

Na terça-feira, dia 06 de 
outubro, às 20h, terá 
missa no novo espaço da 
Aspas. Participe! 

 
 

Placas 
A Aspas produziu uma 
plaquinha para ser fixada em 
portões e entrada de 
residências, que está disponível 
aos associados em dia com a 
Aspas. Pegue a sua! 

 

Entrega de composto orgânico e lenhas 
Em função do direcionamento de funcionários e 
maquinário no apoio às obras de calçamento, a entrega 
de composto orgânico e lenha apenas ocorrerá durante a 
circulação rotineira do trator no endereço solicitado, o 
que ocorre apenas uma vez por semana.  


