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Primavera: convite para um 
piquenique 
  
Os dias ensolarados, 
temperaturas 
amenas, natureza 
colorida e perfumada com a chegada da primavera 
são um convite para atividades ao ar livre. Por isso, a 
estação das flores, que começa no próximo dia 23, 
merece ser festejada com um delicioso piquenique. 
Frutas, bolos e sanduíches compõem o cardápio 
perfeito, e a alegria de compartilhar tudo isso com os 
vizinhos completa esse cenário, do qual você não 
pode ficar de fora. 
 
Para isso, convidamos você e sua família para o nosso 
2º Piquenique da Primavera, que acontece amanhã, 
sábado, dia 21 de setembro, a partir das 10h, na 
Alameda do Silêncio, s/nº, em Pasárgada. 
 
Cada um deve levar um lanche para ser partilhado e 
algo para beber. Não se esqueça de levar também 
seus copos e utensílios que julgar necessários.  
 
Vamos “jogar conversa fora”, contar histórias, ler 
poesias e nos divertir juntos. As crianças podem levar 
brinquedos, jogos e livros para compartilhar com os 
colegas.  
 
Esperamos por você e sua família!  
 

Ponte da Portaria B 
Fique atento: interrupção do tráfego de veículos por 90 
dias a partir de segunda-feira, 23 de setembro 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Lima iniciará no próximo 
dia 23, as obras de construção da ponte junto à Portaria B, 
em substituição à atual que está em estado precário, 
oferecendo riscos a quem passa. O tráfego de veículos 
para Macacos será totalmente interrompido por 90 dias, 
prazo previsto para a execução da obra. 
 
 

Conheça nossos funcionários 
 

Nathália Braga Pereira é 
assistente administrativo, 
está há um ano no 
Pasárgada e é quem 
controla todos os 
processos relacionados 
ao Departamento de 
Pessoal como: registros 
dos funcionários, cartão 
de ponto, distribuição de 
cesta básica, plano de 
saúde, entre outras questões relacionadas ao 
bom funcionamento da equipe. Além disso, 
atua no atendimento às demandas dos 
associados. 
 
Nathália já tinha experiência na área 
administrativa de condomínios. Trabalhou 
por quatro anos no Retiro do Chalé, mas diz 
que no Pasárgada tem tido a  oportunidade 
de aprender coisas novas, de maneira 
especial no que se refere ao Departamento 
Pessoal. “No Retiro, eu não fazia este 
controle de funcionários. Tenho aprendido 
muito aqui, principalmente sobre Leis 
Trabalhistas, um campo que desconhecia e 
que achei muito interessante. Sei que ainda 
tenho muito o que aprender no Pasárgada e 
isto me motiva a realizar um bom trabalho e 
buscar a excelência na execução de minhas 
atividades. Estou muito feliz aqui”, diz a 
assistente.  
 

Coleta Seletiva 
Lembramos que todas as terças-feiras, o 
caminhão da Associação de Catadores de 
Papéis (Ascap) percorre as ruas do Pasárgada 
para realizar a coleta de materiais recicláveis. 
Para diferenciar do lixo comum, o reciclável 
deve ser acondicionado em sacos vermelhos, 
que podem ser adquiridos na sede da Aspas. 

 


