
A ASPAS ESTÁ EMPENHADA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA DA ÁGUA NO PASÁRGADA:  
CONFIRA O QUE ESTÁ SENDO FEITO!

Muitas melhorias no setor adminis-
trativo do Pasárgada. Para agilizar o 
trabalho, os documentos referentes a 
cada unidade, contratos, atas estão, 
agora, organizados em pastas sus-
pensas. Além disso, móveis, arquivos 
e fichários, doados à associação, es-
tão facilitando o trabalho das funcio-
nárias Nathália e Giane, e trazendo 
mais comodidade aos associados. 

E a sede da Aspas agora tem também 
literatura! O “Espaço Livro” é uma 
estante com obras de diferentes gêne-
ros que podem ser emprestadas para 
associados e funcionários. Aproveite 
essa novidade, venha buscar uma boa 
leitura ou doe um livro para incre-
mentar nosso espaço!

Notícias recentes do piso intertra-
vado. Nesta terceira fase do projeto, 
os moradores que acessam suas pro-
priedades pela Alameda Flores esco-
lheram dois trechos para serem pavi-
mentados. O primeiro, localizado em 
frente à casa do senhor Humberto 
Vieira, em uma extensão de aproxi-
madamente 87 metros, está em an-
damento, tendo já sido instalados 
os meio-fios. A previsão é de 21 dias 
para a conclusão da pavimentação. O 
segundo trecho começará na esquina 
da Alameda das Flores e será interli-
gado ao trecho pavimentado.
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ConViver
ConVIVER bem é...aprender 
com o ubuntu, uma filosofia 
praticada em diversos países 
da África, que prega o consen-
so nas tomadas de decisão e a 
humanidade entre os povos. 
Conta-se que certa vez um 
antropólogo que pesquisava 
os usos e costumes de uma 
tribo africana, quando termi-
nou seu trabalho, propôs uma 
brincadeira para as crianças. 
Deixou um cesto de doces e 
guloseimas debaixo de uma 
árvore e avisou as crianças 
que quando ele dissesse “já!”, 
elas deveriam sair correndo 
até o cesto e, a que chegasse 
primeiro, ganharia todos os 
presentes. Quando deu o co-
mando, todas as crianças se 
deram as mãos e saíram cor-
rendo em direção ao cesto. 
Chegando lá, começaram a 
distribuir os doces entre si e a 
comerem felizes.

O antropólogo, então, ques-
tionou por que tinham ido 
todas juntas se uma só pode-
ria ficar com tudo. As crianças 
simplesmente responderam: 
“Ubuntu, tio. Como uma de nós po-
deria ficar feliz se todas as outras 
estivessem tristes?” 

Todos concordam que equacionar 
o problema da água é questão vital 
para o Pasárgada. Por isso, desde 
o ano passado, a diretora da Aspas 
vem estudando a pauta, com levan-
tamento de possibilidades de so-
lução, análise de como funciona o 
fornecimento nos condomínios vi-
zinhos e contato com empresas es-
pecializadas em tratamento de água. 
As melhores alternativas para a ges-
tão do recurso serão apresentadas 
aos associados na próxima assem-
bleia, em 21 de outubro (data a ser 
confirmada). Até que as soluções se-
jam discutidas, votadas e implemen-
tadas, a Aspas orienta que todo asso-
ciado que for prejudicado por falta 
de água em sua residência, envie 
um e-mail à associação. É importan-
te relatar há quantos dias está sem 
abastecimento, se houve necessida-
de de caminhão-pipa e os custos dis-
so, além de outras providências que 
por ventura tenham sido tomadas. 
Todas essas informações serão ane-
xadas a um processo que vem sendo 
movido contra a FRF, empreende-
dora que, atualmente, é responsável 
pela gestão da água no Pasárgada. 

É amanhã, 09 de setembro, a vacina-
ção antirrábica animal, no Pasárgada. 
Traga seus cães e gatos até a sede da 
Aspas, entre 8h30 às 16h30. A imuni-
zação é essencial, pois a raiva é uma 
doença fatal, provocada por um vírus, 
podendo ser transmitida de animal 
para animal e também para os seres 
humanos por meio de mordida. Pro-
teja você e seu animal!

Moradores do Vale do Sol estão se 
movimentando para um protesto 
contra o crematório animal que pode 
ser instalado no bairro. A associação 
de moradores convida para uma ma-
nifestação contra o empreendimen-
to, na próxima terça-feira, 12 de se-
tembro, em frente ao fórum de Nova 
Lima. Haverá um ônibus para levar 
os interessados, saindo às 8h30, da 
porta do restaurante do Itamar.


