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Estamos fechando o ano com a con-
clusão da segunda fase de instalação 
do piso intertravado:  as obras do 
novo calçamento na Alameda da Fe-
licidade foram finalizadas. Em mea-
dos de janeiro de 2017, começa a de-
finição da terceira etapa. A primeira 
providência será uma reunião, convo-
cada pela ASPAS, entre o engenheiro 
Geraldo Pessoa e os moradores das 
próximas vias a ganharem o calça-
mento. Nesse encontro, será definida 
a execução dos serviços dessa terceira 
etapa. Participe, informe-se sobre o 
intertravado, piso que está moderni-
zando e melhorando o acesso e a cir-
culação pelas vias do Pasárgada!

Amanhã, 17 de dezembro, os funcioná-
rios da ASPAS vão dar um tempo no 
batente e comemorar o fim de mais 
um ano de muito trabalho. Mas, a festa 
não teria o mesmo brilho sem o bazar, 
que arrecadou recursos para a come-
moração, além das cestas de natal que 
foram doadas. A ASPAS agradece aos 
associados e suas contribuições: Luiz, 
Sirlene e Biel; Rosângela Neves e Mar-
cílio; Claudia Magalhães, Margarete 
Corrêa, Mariana Pedras, Maria Shirley,
 Virgínia Braga, Rosa Bicalho, Andres-
sa Bueno, Maria de Jesus, Rafaela Fa-
gundes, Célia Moura,  Rachel Vianna 
e Cida.

Com relação às obras de mudança de 
postes de luz, ao longo da estrada do 
Pasárgada, que vem acarretando vá-
rias interrupções de energia elétrica 
no condomínio, a ASPAS procurou 
esclarecimentos junto à Vale. A mine-
radora informou, por meio de mensa-
gem do funcionário Mauro Lobo, que 
os serviços foram contratados pela 
própria CEMIG. : “A obra em anda-
mento está sendo conduzida pela CEMIG 
através de contrato com a empresa CBE 
Engenharia, responsável pelo seu licen-
ciamento. Refere-se à adequação/substi-
tuição da rede existente, em extensão de 
2,6 km. Segundo informado, a nova rede 
trará maior confiabilidade ao sistema  e 
proteção às pessoas e ao meio ambiente 
devido a instalação de para-raios e poste-
amento de madeira, mais eficiente às des-
cargas atmosféricas. A rede não atende a 
Vale, porém, seu novo posicionamento já 
contempla eventuais planos de expansão 
da empresa, conforme planejamento de 
longo prazo junto à CEMIG.”
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Esta seção hoje é especial, não va-
mos mostrar as plantas de nenhuma 
casa, mas aquelas que embelezam 
o próprio Pasárgada. Os jardins das 
portarias A e B do condomínio foram 
gentilmente replantados pela Claudia 
Magalhães. Ela se tornará paisagista 
em breve, e vem ajudando o Jair na 
reforma dos jardins, durante todo o 
ano. Já a nova calçada do Pasárgada, 
que liga a sede da ASPAS à portaria 
A, já está com a grama verdinha e 
novas árvores, que foram plantadas 
por algumas crianças do condomínio. 
Quem sugeriu a revitalização da cal-
çada, aproveitando o antigo meio-fio, 
foi a associada Cris Maure. As flori-
culturas Tirol (Wagner Guimarães), 
Morro do Sol ( João), e também o ca-
sal de associados, Alexandre e Flávia 
Lages, colaboraram para o novo pai-
sagismo do Pasárgada, doando plan-
tas como tumbérgias, que formarão 
uma cerca viva na futura portaria, 
estrelitzias, e a grama para a calçada 

FL R DE CASA

PANORAMA DO 
INTERTRAVADO

avIso
E em função da festa de fim de 

ano dos funcionários, no sábado, 
17 de dezembro, não haverá 
atendimento na secretaria da 

ASPAS. A associação conta com a 
compreensão de todos.

conviver
No Pasárgada, há iniciativas 
bacanas de grupos solidários, 
entre eles, o de carona, que ar-
ticula saídas ou vindas de mo-
radores, em um mesmo carro, 
para o condomínio. A ideia é 
simples, se a pessoa vai para 
determinado destino, por que 
não compartilhar seu veículo 
com outros passageiros que 
vão na mesma direção? Além 
de o grupo poder financiar 
coletivamente o combustível, 
a carona solidária diminui o 
número de carros circulando 
e a poluição ambiental. É sem-
pre bom lembrar as palavras 
da escritora Clarice Lispector: 
“Quem caminha sozinho  pode 
até chegar mais rápido, mas aque-
le que vai acompanhado, com cer-
teza vai mais longe.”

COMEMORAR E 
AGRADECER

ENERGIA ELÉTRICA

e os jardins. A ASPAS agradece aos as-
sociados, as crianças e também às flo-
riculturas, por deixaremo Pasárgada 
mais bonito!


