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As obras em andamento, nas Ala-
medas Flores e Versos, já atingiram 
cinquenta por cento do que foi pro-
gramado para os locais, nesta fase 
do empreendimento. Assim, não ha-
vendo empecilhos, devido às chu-
vas, ambos os trechos poderão ser 
completados entre 15 a 20 dias úteis, 
incluindo as intervenções nas gara-
gens, que são muitas.

A Cemig informou que realizará, no dia 17 de março, uma manutenção na 
rede de energia elétrica na região da Alameda dos Horizontes. Assim, será ne-
cessário o desligamento de energia neste dia, às 9h30. A previsão é de que o 
fornecimento volte ao normal até 12h. A Cemig alerta que, caso seja morador 
desta região e queira realizar alguma manutenção em suas instalações elétricas 
internas, será necessário também desligar o seu dispositivo de proteção geral 
(chave/disjuntor), mesmo durante o período desta interrupção.

Visto a quantidade de pedidos de 
outorgas para rebaixamento hídrico 
solicitados dentro do Pasárgada, a 
diretoria da Aspas irá retornar com 
uma apresentação já realizada sobre 
a disponibilidade hídrica de Pasárgada. 
Como é de conhecimento de todos, 
a água obtida por rebaixamento no 
Pasárgada advém de uma lente de 
quartzito da Formação Tamanduá; 
lente esta que é restrita e envelopada 
por rochas xistosas, o que a torna um 
aquífero semi-confinado.
A disponibilidade hídrica de sistemas 
dessa natureza é restrita e esgotável, 
principalmente em períodos do ci-

clo hidrológico quando podemos ter 
fases de secas longas. A preocupação 
com o número de poços atualmente 
em operação, sem mencionar capta-
ções clandestinas, é de levarmos a li-
mites críticos este aquífero.
Como habitamos uma área sensível a 
este tipo de situação, é recomendado 
que os moradores usufruam do siste-
ma disponibilizado pela estrutura do 
empreendimento e não que tomem 
ações unilaterais visando conforto 
próprio. Ações desta natureza podem 
comprometer a segurança hídrica de 
todos em um futuro breve.  

Antônio Augusto

No último sábado, dia 27 de feverei-
ro, aconteceu na sede da Aspas uma 
programação  especial, voltada para 
a conscientização e cuidados com a 
proliferação do mosquito Aedes ae-
gypti. Foram realizadas atividades, 
como oficinas de produção de re-
pelentes e atividades lúdicas com as 
crianças. O evento contou ainda com 
uma importante palestra, ministrada 
pela bióloga da Fiocruz e moradora 
do Pasárgada, Mariana Detoni. 

É importante que todos que se enga-
jem nesta luta e permaneçam vigilan-
tes em suas propriedades retirando 
materiais que podem acumular água 
e propiciar a procriação do mosqui-
to. Fiquem atentos também às calhas, 
locais onde as folhas ficam paradas e 
acumulam água, servindo de criadou-
ro para os mosquitos, especialmente 
no período de chuvas. O sucesso no 
combate ao Aedes aegypti depende de 
cada um de nós. Colabore!
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GRUPO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, às 20h, 
estão acontecendo encontros 
de oração, no espaço da Aspas. 
É um momento de comunhão 
com Deus e com as pessoas da 
comunidade, independente de 
religião.

MISSA
Neste domingo, dia 06-03, a 
Missa será celebrada às 19 ho-
ras, no espaço da Aspas.

MENSALIDADES ATRASADAS
Caso possua algum valor em atra-
so com a Aspas, procure o gerente 
administrativo, Reiler Márcio, e ne-
gocie a melhor forma para acertar 
sua dívida.  Com a contribuição de 
todos os associados é possível me-
lhorar o Pasárgada, realizar obras 
de infraestrutura e prestar os servi-

ços, que garantem a segurança e o 
conforto a quem mora no condomí-
nio. Além disso, lembramos que as 
melhorias realizadas e os serviços 
prestados valorizam a propriedade 
de todos. Para não se esquecer de 
pagar a mensalidade, facilite sua 
vida, programe o pagamento da As-
pas em DÉBITO AUTOMÁTICO.

CALÇAMENTO 

MANUTENÇÃO DA CEMIG

Disponibilidade de água no Pasárgada

Combate à dengue
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COLOQUE EM SUA AGENDA! NO DIA 19 DE MARÇO, TEREMOS ASSEMBLEIAS 

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASPAS. NÃO DEIXEM DE PARTICIPAR!

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS 
DE CITRONELA 
Neste sábado, dia 05 de março, 
a Tirol Plantas fará uma dis-
tribuição gratuita de 180 mu-
das de Citronela, de 9 às 14h, 
na portaria A do Pasárgada.As 
mudas serão distribuídas por 
ordem de chegada.


