
A Aspas está tentando aprimorar e mi-
nimizar os custos do serviço de van 
que atende o Pasárgada. Em negocia-
ção com o Sr. Sérgio, responsável pela 
Transparente, novos horários estão 
sendo testados desde ontem, 1º de ju-
nho (veja no quadro abaixo). A direto-
ria esclarece que não haverá aumento 
do custo com aluguel da van, mas foi 
preciso um rearranjo dos horários, 
pois o serviço tem gerado um déficit 
mensal de cerca de R$ 5 mil mensais 
para a associação.  A experiência de 
novos horários tem como objetivo 

Em breve, usuários da van que circula 
pelo Pasárgada terão um novo abrigo, 
enquanto aguardam os coletivos.  Está 
em construção uma nova parada, na 
avenida Manuel Bandeira, a cerca de 
200 metros da portaria B, e as telhas 
que a revestirão foram doadas pela as-
sociada Kátia Gonzalez. Mais agilida-
de e segurança, também, nas cancelas 
das duas portarias do Pasárgada. Para 
a entrada principal do condomínio, 
onde há um fluxo mais intenso de ve-
ículos, foi comprada e instalada uma 
cancela mais moderna e com menos 
riscos de danificar os carros. O equipa-
mento retirado será reaproveitado na 
portaria B, cuja cancela já vinha neces-
sitando de troca. 
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Veja o andamento da terceira fase de 
implantação do piso intertravado. Até 
o momento, o novo calçamento foi as-
sentado em 48 metros da Alameda da 
Vida Inteira, resolvendo o problema 
local de águas pluviais. Na Alame-
da Estrela da Manhã, foram trocados 
mais 150 metros, incluindo a execução 
de um “virador” ao final, ficando, as-
sim, toda a via com o novo calçamento. 
Atualmente, estão em andamento as 
obras no trecho crítico da Alameda da 
Alegria, a partir da Alameda do Encan-
tado. Lembrando que todos os trechos 
contemplados foram definidos pelos 
proprietários que trafegam em cada 
uma das microrregiões atendidas pe-
las vias principais, em assembleia da 
Aspas com seus associados.

Chegou a época mais gostosa do ano, 
muito caldo, canjica, quentão, foguei-
ra de São João... e o arraiá do Pasár-
gada, no dia 08 de julho! Este ano, 
uma novidade especial: nossa festa 
terá como tema o sertão nordestino, 
vamos celebrar as tradições sertanejas 
por meio do forró, dos personagens 
do cangaço, dos tecidos de chita, da 
sanfona, do triângulo e da zabumba!  
Não marque bobeira e fique atento à 
venda de ingressos, que começa na 
quinta, 08 de junho. Confira as datas 
e os preços: 1º lote: de 08 a 20/06, R$ 
25,00; 2º lote: de 21 a 01/07, R$ 35,00 
e 3 º lote: de 02 a 08/07, R$ 45,00.
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ConViver
Estamos na Semana Mun-
dial do Meio Ambiente. Vale a 
pena parar e refletir sobre os 
principais problemas que im-
pactam os recursos naturais, 
entre eles, desmatamento, 
desperdício de água, esgota-
mento do solo, descarte inade-
quado de lixo, falta de coleta 
seletiva e de projetos de reci-
clagem. No Pasárgada, é pos-
sível minimizar esses impac-
tos, com ações simples. Você 
pode começar, por exemplo, 
colaborando com as coletas 
do condomínio (lixo comum, 
reciclável e orgânico), sepa-
rando, acondicionando e dei-
xando os resíduos na porta, 
no dia exato de recolhimento, 
e nunca em lotes vagos ou nas 
propriedades de vizinhos.

6h20 | Savassi/Jardim Canadá

7h | Jardim Canadá/Pasárgada (Rota externa)

7h20 | Rota interna

8h00 | Rota interna

8h40 | Pasárgada/Jardim Canadá /Savassi (Rota externa)

14h40 | Savassi/Jardim Canadá /Pasárgada (Rota externa)

15h20 | Rota interna

16h | Pasárgada/Jardim Canadá /Pasárgada (Rota Externa)

16h30 | Rota interna

17h Pasárgada/ Jardim Canadá / Savassi (Rota externa)
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aumentar a arrecadação com a venda 
de passagens e, se possível, eliminar 
esse prejuízo mensal. O novo qua-
dro de horários está em fase de teste 
e, por isso, é importante a opinião da 
comunidade. Mande sua sugestão por 
email (aspas@pasargada.etc.br) ou na 
página do condomínio no facebook 
(https://www.facebook.com/condo-
miniopasargada.aspas). A partir desses 
comentários, a Aspas tentará, confor-
me a disponibilidade do prestador de 
serviços e sem o aumento de custos, 
implementar as sugestões da maioria. 


