
A principal avenida do Pasárgada vai 
ganhando cara nova, com a instala-
ção do piso intertravado. As obras 
na Manuel Bandeira fazem parte da 
quarta etapa do projeto e começaram 
em fevereiro, partindo da esquina da 
Alameda dos Madrigais. Até o mo-
mento foram instalados 180 metros 
de novo calçamento neste trecho da 
avenida, faltando 116 para a interli-
gação com a parte já reformada, nas 
imediações da portaria A.

INTERTRAVADO 
AVANÇA

ACOMPANHE COMO FOI APLICADA A ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DA ASPAS EM 2017, NA ASSEMBLEIA DE AMANHÃ!
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ASSEMBLEIA: PARTICIPE!
Sábado de prestação de contas. Amanhã, 07/04, a ASPAS realiza uma As-
sembleia Geral Ordinária (AGO), para apresentar aos seus associados como 
os recursos financeiros foram aplicados no ano passado. Assembleias são 
importantes fóruns de discussão sobre as questões do Pasárgada e de apro-
ximação entre os moradores e os gestores da associação. Venha se inteirar 
sobre a administração financeira do condomínio, tirar dúvidas e apresen-
tar suas sugestões! A AGO tem primeira chamada às 9h e segunda, às 9h30, 
e acontece na sede administrativa da ASPAS.

www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

Mais uma planta para a coleção de 
espécies que podem passar desper-
cebidas, mas são valiosas. A tancha-
gem, de nome científico Plantago 
major L, está incluída no rol de plan-
tas que têm propriedades tanto nu-
tricionais quanto medicinais. Trata-
se de uma planta herbácea, perene 
ou bianual, considerada espontânea 
na nossa região. Além do uso medi-
cinal, suas folhas podem ser utiliza-
das na culinária, sendo preparadas 
como a couve. 

Todo cuidado é pouco! Chuvas e altas 
temperaturas são favoráveis para a 
reprodução dos escorpiões, e alguns 
moradores do Pasárgada têm regis-
trado o aparecimento de animais em 
suas casas ou terrenos. Peçonhentos, 
eles vivem em locais escuros, quen-
tes e úmidos e à noite podem sair à 
procura de alimento. É importante 
seguir algumas orientações, para se 
prevenir contra as picadas:
• Não acumular entulhos, folhas se-

cas e material de construção nas 
proximidades das casas;

• Usar telas ou manter fechados os 
ralos de pias, tanques e banheiros;

• Proteger as soleiras das portas com 
borrachas ou sacos de areia;

• Eliminar as frestas nas paredes, 
muros, pisos, tetos, janelas e portas;

• Eliminar baratas, alimento prefe-
rido do escorpião;

• Manter limpas e vedadas as caixas 
de gordura, esgoto, de redes elétri-
ca e telefônica;

• Não eliminar lagartixas, pois elas 
são predadoras naturais do escor-
pião;

• Não acumular lixo e conservar 
camas e berços afastados, no mí-
nimo, dez centímetros da parede e 
evitar que lençóis toquem o chão;

• Sacudir roupas e sapatos antes de 
usá-los

Em caso de picada, procurar rapida-
mente o Hospital de Pronto Socorro 
João XXIII, em Belo 
Horizonte, que é re-
ferência no atendi-
mento a esses tipos 
de casos.

       ConViver
ConVIVER bem também é ser 
defensor dos animais. E, no Pa-
sárgada, um casal dá o exemplo. 
A bióloga Daniela Bianchini e 
seu marido, o universitário Ro-
drigo Cassiano, são moradores do 
condomínio somente há um ano, 
mas já resgataram dois cachor-
ros abandonados, um no Vale do 
Sol e outro nas proximidades da 
portaria B. Daniela explica que 
não pôde ficar com os cães, mas 
se empenhou e conseguiu duas 
pessoas para adotá-los, depois de 
ter bancado os cuidados veteri-
nários e a castração deles. “Infe-
lizmente, vejo muitos animais soltos 
no Pasárgada e uma desatenção com 
a castração, é preciso haver uma 
conscientização nesse sentido. Exis-
tem clínicas veterinárias e ONGs 
que devem ser procuradas para esses 
cuidados, inclusive com preços mais 
acessíveis para quem não pode ban-
car o procedimento”, alerta.
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