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  Feriado da Independência  
Na segunda feira, devido ao feriado 
de 07 de setembro, a administração 
da Aspas estará fechada. No sábado 

(05/09), o funcionamento da administração será normal.  
Não serão permitidos serviços em obras no dia 07, 
retornando normalmente na terça (08/09). 
 

VAN e ONIBUS – Na segunda-feira, circularão com o 
horário de domingos e feriados. Já nos demais dias o 
funcionamento será normal, conforme quadro 
disponível em nosso site – www.pasargada.etc.br  
 

Reuniões do grupo aberto 
O Grupo Aberto – Venha Conversar convida os 
moradores de Pasárgada a participar dos encontros que 
estão acontecendo todas às quartas-feiras, na nova sede 
da Aspas, sempre a partir das 19 horas, para uma 
conversa sobre os possíveis caminhos da nova diretoria 
da associação. Participe, as discussões têm sido bastante 
produtivas e poderão definir a condução da próxima 
diretoria da Aspas. 
 

Dicas para evitar incêndios florestais 
Estamos em pleno período de 
seca. A baixa umidade relativa do 
ar, a falta de chuvas e as altas 
temperaturas contribuem para o 
aumento do número de 
incêndios florestais. Como a 

vegetação está bastante seca, fica muito vulnerável à 
propagação do fogo. Pequenos focos não controlados 
podem se alastrar rapidamente e destruir florestas e 
nascentes assim como oferecer risco à segurança de 
residências e estradas, devido à diminuição da 
visibilidade em função da fumaça. Seguem abaixo 
algumas dicas para evitar incêndios florestais: 

Andamento da obra do calçamento  
Na Alameda da Poesia, o 
primeiro trecho que 
passa pela troca do 
calçamento (da ponte 
até a Alameda do 
Silêncio), tem previsão 
de término das obras em 
duas semanas.  
 

Já na Alameda Cantigas, ainda nesta semana encerram-se 
os serviços de drenagem pluvial e iniciam-se as obras de 
remoção e colocação de meiofios. A aplicação do 
pavimento Unistein começará assim que a empresa 
consolidar a mobilização de uma segunda equipe 
especializada, processo que já está em andamento. 
 

Queda no consumo de água  
A Aspas fez um comparativo do consumo de água, de 
julho de 2014 a julho de 2015, no qual se pode perceber 
uma mudança de postura e maior conscientização dos 
moradores de Pasárgada no sentido de entender a 
necessidade de economizar água. Confira no quadro 
abaixo, como o consumo de água em metros cúbicos 
apresentou uma queda significativa neste período. 
Agradecemos o empenho de todos e vamos continuar 
firmes na preservação deste bem tão precioso, para que 
nunca falte! 
 

 
 

 

 
  

NOSSA VIGILÂNCIA ATUA 24H. SE FOR VIAJAR NESTE FERIADO, LEMBRE-SE DE AVISAR NA PORTARIA PARA QUE NOSSA EQUIPE 
TENHA CUIDADO REDOBRADO EM SUA RESIDÊNCIA. SE FOR FICAR, APROVEITE BEM A RICA NATUREZA DE PASÁRGADA! 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 08 de setembro, às 20h, terá missa no 
novo espaço da Aspas. Participe! 

 
 

- Não queime lixo; 
- Não jogue tocos de cigarro às margens de ruas  e estradas; 
- Não faça queimadas para limpar terrenos; 
- Ao perceber um foco de incêndio se alastrando próximo 
ou dentro do Pasárgada, ligue imediatamente para 193 
(Bombeiros) ou entre em contato com a portaria pelo 
telefone 3547-7000. Este número está disponível 24h. 

 

Bazárgada 2015 
Acontecerá no dia 03 de outubro o Bazárgada, evento no 
qual artistas, artesões, padeiros, confeiteiros e etc, 
moradores de Pasárgada, poderão expor seus produtos 
para venda. Aqueles interessados em apresentar suas 
criações podem se inscrever na secretaria da 
administração para que a Aspas possa programar e 
organizar o evento. 

Alameda das Cantigas 


