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Relembramos que as obras do piso 
intertravado têm demandado um uso 
mais frequente do trator, que também 
faz o recolhimento do lixo verde (fo-
lhas e pequenos galhos provenientes 
da limpeza e poda em jardins) para 
os associados. Por esse motivo, foi ne-
cessário que a ASPAS readequasse a 
programação de coleta desses resídu-
os. Fique atento aos dias em que o lixo 
verde será recolhido em sua rua:
QUINTAS-FEIRAS nas Alamedas: 
• Estrela da Vida Inteira e todas as ter-
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Leandro Fernandes Barbosa é 
o destaque da equipe de fun-
cionários desta edição do AS-
PAS INFORMA. Leandro é da 
ala jovem de funcionários, tem 
24 anos e trabalha no Pasárga-
da como auxiliar de serviços 
gerais. Quando está de folga 
de suas tarefas na ASPAS, esse 
cruzeirense ainda encontra 
disposição para trabalhar como 
jardineiro em algumas residên-
cias do nosso condomínio. “Gos-
to daqui porque os companheiros são 
legais e é um lugar tranquilo de tra-
balhar”, resume Leandro, sobre 
sua rotina no Pasárgada.

AS INF

Além de emprestar sua bela voz para as 
locuções, a nossa associada e jornalista 
Denize Alves cultiva lindas flores em 
sua casa, na Alameda da Poesia. Pelas 
lentes do seu irmão, o fotógrafo e tam-
bém jornalista Sérgio Gomes, as flores 
da Denize ficaram exuberantes! Para 
a jornalista, o que mais a impressionou 
nas fotos foi como elas conseguiram 
transmitir a delicadeza das flores! 
E o seu jardim, o que de bonito ele 
guarda? Divulgue seus cultivos aqui, 
no FLOR DE CASA: Mande sua ima-
gem para o email comunicacao@pa-
sargada.etc.br ou para a nossa página, 
no Facebook: https://www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas

FL R DE CASA

NÃO AOS RUÍDOS Motos x Fechos

LIXO VERDE

Nosso condomínio está crescendo e, 
mais do que nunca, precisamos apri-
morar nossa comunicação. Percebe-
mos que alguns questionamentos dos 
associados são apenas boatos, que sur-
gem por uma desatenção aos canais 
oficiais de comunicação da ASPAS. 
Para evitar esses ruídos, reforçamos 
que o ASPAS INFORMA, o site e as 
páginas do Facebook são os veículos 
por meio dos quais divulgamos todas 
as informações importantes do Pasár-
gada. Lembre-se sempre de consultar 
esses canais ou procure diretamente a 
ASPAS para esclarecer a sua dúvida.

O associado Dimitri Pettersen cha-
mou atenção dos moradores do Pa-
sárgada para a degradação causada 
pela passagem de motos em uma área 
nos limites do condomínio e bem pró-
xima do Ribeirão dos Fechos. O local 
degradado faz parte de área de pro-
teção ambiental da Estação Ecológica 
de Fechos, gerenciada pela Copasa. 
Dimitri fotografou a destruição cau-
sada pelas trilhas de moto e pede a co-
laboração da comunidade: “É preciso 
que nós, moradores da região, ajudemos 
na vigilância e denunciemos toda e qual-
quer nova incursão de motos nesse local”. 
Ciente do problema, a ASPAS está 
tentando identificar os responsáveis 
e, junto à Mineradora Vale, apurou 
que as trilhas foram abertas para um 
enduro do Red Bull Minas Riders.

NOITE DOS 
PAISÁRGADA

Reserve na agenda: no dia 26 
de agosto acontece a Noite dos 
Paisárgada! A ASPAS está prepa-
rando um evento bem bacana: 
teremos música de qualidade, 
com a Plataforma C, grupo do 
André Bessa, nosso associado, 
caldos deliciosos, stand up co-
medy e um microfone aberto 
para os moradores que quise-
rem dar uma palinha! Teremos 
vinho, mas traga sua taça, pois 
não será permitido entrar com 
garrafas, já que a venda de be-
bidas é que cobrirá os custos do 
evento.  Traga muita animação 
para essa noite, em homenagem 
a todos os pais de Pasárgada!

ciárias partindo dela. 
• Poesia e todas as alamedas dentro da 
região da Mata. • Alameda das Flores 
• Avenida Manuel Bandeira até Poesia
SEXTAS-FEIRAS nas Alamedas:
• Madrigais • Aurora • Ternura • Ver-
sos • Luar • Vida • Felicidade • Ave-
nida Manuel Bandeira  da Alameda da 
Poesia até a portaria B.
Em caso de grande demanda e na 
impossibilidade de recolher todos os 
resíduos programados, esses serão 
retirados no sábado ou os moradores 
deverão aguardar a semana seguinte 
de coleta.


