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Abaixo assinado  
A Aspas está colhendo assinaturas 
dos moradores de Pasárgada para 
um Abaixo assinado solicitando que 
seja feita uma CONSULTA PRÉVIA 

entre a nossa comunidade,  as construtoras e os 
empreendedores ligados  à construção de um 
condomínio de casas próximo à Pasárgada, de 
483.996,00 metros quadrados, equivalente a 100 
campos oficiais de futebol, com 176 lotes de 1000m2 
cada, entre a Igreja do Santo Daime e o Morro da Cruz. 
Outras empresas também têm esse mesmo objetivo, 
bem como construir hotéis e implantar um aeroporto 
bem próximo a Macacos. Se você é a favor de proteger o 
meio ambiente da região, as nascentes e Pasárgada 
desses riscos ligados à especulação imobiliária, passe na 
Aspas e assine este abaixo assinado que será 
encaminhado ao Ministério Público Federal. 

 

Inscrições para concorrer às eleições 
terminam no dia 28-09 
Termina no próximo dia 28 o prazo para inscrições de 
chapas que concorrerão às eleições para a nova 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Aspas, em 
outubro deste ano. Quem tiver interesse em concorrer 
deve se apressar e registrar sua chapa na Aspas. 

Para enfrentar o calor 
Em dias quentes, é importante seguir 
algumas dicas para enfrentar o calor. 
Veja abaixo algumas sugestões: 
- Beba muito líquido e evite bebidas 
alcoólicas e café, opte por um suco natural! 
-  Quando o assunto é alimentação, escolha alimentos 
leves, como frutas e legumes. 
- Evite roupas que dificultam a transpiração, como peças 
justas e de tecido sintético. Algodão é uma ótima 
pedida! Procure usar cores mais claras, essas peças 
esquentam menos que as roupas escuras. 
- A exposição ao sol só é recomendada até as 10 da 
manhã e após as 16h. Utilize bastante protetor solar, 
use bonés, chapéus ou guarda-chuvas ao se expor ao 
sol.  

Acompanhe a obra do calçamento  
Chegaram ao final as obras no primeiro trecho crítico da 
Alameda da Poesia, conforme a programação. As obras de 
pavimentação da Alameda Cantigas estão em fase 
adiantada, e os trabalhos foram iniciados no próximo 
trecho crítico planejado na Alameda dos Horizontes. 
Foram iniciados os estudos para começar as obras no  
trecho definido da Alameda das Flores, entre os números 
745 e 785. 

 
 

Manutenção na Alameda da Felicidade 
Para melhorar as 
condições de tráfego na 
Alameda da Felicidade, a 
Aspas realizou uma obra 
de manutenção nesta 
via que já vinha sendo 
solicitada pelos 
moradores há algum tempo. Foi feito um alargamento da 
rua, reparos no calçamento pé-de-moleque e colocação 
de meiofios. 
 

 
  

ESTAMOS ENFRENTANDO UM PERÍODO DE SECA E FORTE CALOR. OS RESERVATÓRIOS DO PASÁRGADA NÃO ESTÃO ENCHENDO O SUFICIENTE 
PARA ABASTECER E FORNECER ÁGUA PARA TODOS, ASSIM EVITE DESPERDÍCIOS E USE A ÁGUA COM CONSCIÊNCIA PARA NÃO FALTAR! 

Segurança no Pasárgada 
O respeito aos procedimentos de identificação na portaria 
são fundamentais para garantir a eficiência no trabalho de 
segurança no condomínio.  Por isso, ao chegar, pare o carro, 
identifique-se ao vigilante/porteiro. À noite desligue os faróis, 
abra o vidro do carro e ligue a luz interna. Lembre-se: esta 
medida, mesmo que gere algum incômodo, possibilita que os 
vigilantes possam identificar, caso haja pessoas estranhas no 
interior de seu veículo e tomem as medidas necessárias para 
ajudá-lo neste momento. 

 

Inscrições para o Bazárgada  
No dia 03 de outubro acontecerá o Bazárgada da Primavera, 
evento no qual artistas, artesões, padeiros, confeiteiros e etc, 
moradores de Pasárgada, poderão apresentar e comercializar 
seus produtos no condomínio. Se você é artista ou artesão, não 
perca a oportunidade de expor suas criações. As inscrições 
terminam dia 30-09. Passe na secretaria da Aspas e preencha o 
seu cadastro. Participe, mostre seu talento! 

 

Alameda Cantigas Alameda da Poesia 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 29 de setembro, às 20h, terá 
missa no novo espaço da Aspas. Participe! 

 
 


