
A coluna desta sexta é especial, pois 
hoje, 21 de setembro, é dia da árvo-
re! Os moradores do Pasárgada são 
privilegiados por morar em um lu-
gar rodeado delas. Mas será que es-
tamos atentos a todos os benefícios 

que as árvores nos proporcionam e 
como a supressão delas impactam o 
meio ambiente? A data de hoje re-
força o quanto elas são importantes 
e a necessidade de preservá-las. No 
nosso próprio condomínio podemos 
ter ações ecológicas. A ASPAS está 
atenta a isso e irá replantar quares-
meiras na Manuel Bandeira, no lo-
cal onde teve de ser suprimido um 
eucalipto. Cada proprietário tam-
bém deve se engajar, começando por 
construir, cortando o menor núme-
ro possível de árvores dos terrenos e 
replantando outras, sempre com au-
torização e orientações dos órgãos 
ambientais de Nova Lima. Ao fazer 
caminhadas por nossas matas, não 
descartar lixo pelas trilhas. Outra 
forma de contribuir é manter espé-

cies nos quintais e em calçadas em 
frente às casas. E que tal começar 
uma ação ecológica neste 21 de se-
tembro? Quem participar da Cesta 
Feira hoje, na sede administrativa 
da ASPAS, vai ganhar uma muda de 
ipê. As espécies foram doadas pelo 
associado Wagner Bachur, da Tirol 
Plantas. Fabiana Sousa, da floricul-
tura, orienta que as mudas devem 
ser plantadas em uma cova de cer-
ca de 40 cm e com 100 g de adubo. 
No primeiro mês de plantio, a muda 
deve ser molhada diariamente. Após 
três meses, a adubação deve ser re-
forçada. Aproveite a oportunidade 
e plante a muda com seu filho, de-
monstrando a ele a importância das 
árvores. Lembre: árvore faz oxigê-
nio, faz sombra e faz falta!

Terça-feira, 25 de setembro, é dia de 
vacinação antirrábica no Pasárgada. 
Os técnicos de zoonoses estarão imu-
nizando cães e gatos, de 9 às 16h, na 
sede administrativa da ASPAS. A raiva 
é uma doença viral e fatal. A transmis-
são se dá pela saliva do animal infec-
tado por meio de mordidas, arranhões 
ou lambidas. A vacinação antirrábica 
anual é obrigatória por lei e garante 
o controle da raiva em cães e gatos e, 
por consequência, a incidência da do-
ença na população humana.

Desde ontem, a ponte que fica pró-
xima à portaria B do Pasárgada está 
passando por manutenção. Operários 
estão trabalhando para que ela fique 
mais reforçada, oferecendo mais segu-
rança aos pedestres e motoristas.

Como falamos na Coluna Nosso Am-
biente, a Cesta Feira de hoje é especial, 
com distribuição de mudas de ipê, em 
comemoração ao dia da árvore. Os ex-
positores estarão lá para reforçar essa 
sexta ecológica, vendendo as gosto-
suras de sempre: verduras e legumes 
orgânicos, salgados, quitutes, pizzas 
e chope gelado. Quem estiver desa-
nimado por causa do tempo chuvoso 
pode ficar despreocupado. Há sempre 
a opção de transferir as barracas para 
a varanda e o interior da sede admi-
nistrativa. Com nossa Cesta Feira, não 
tem tempo ruim!

DIA DA ÁRVORE SERÁ COMEMORADO NO PÁSARGADA COM DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE IPÊ. GARANTA A SUA!
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ConViver
ConVIVER bem também é felici-
tar os funcionários da ASPAS que 
cuidam tão bem do nosso condo-
mínio. O aniversariante da sema-
na foi o Elton Farias, que zela pela 
segurança do Pasárgada, coorde-
nando a equipe de vigilância. Na 
quarta, 19, ele ganhou bolo de ani-
versário dos colegas de trabalho. 
Agradecemos todo o seu empenho 
para que nosso condomínio seja 
seguro e desejamos muitas felici-
dades em sua vida, Elton!
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