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A ocorrência de dois assaltos à mão 
armada no lugarejo de Macacos, nos 
últimos dias, traz preocupação. Por 
outro lado, é preciso valorizar o fato 
de o condomínio Pasárgada contar 
com uma portaria e o empenho dos 
vigilantes em resguardar a seguran-
ça de seus moradores. Não estamos 
imunes, mas com certeza ficamos 
menos vulneráveis porque conta-
mos com esse sistema de vigilância.  
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Gilberto Lucindo da Silva é 
o funcionário destaque desta 
edição. Esse cruzeirense, de 
28 anos, trabalha na ASPAS 
há dois anos e faz os serviços 
de vigilante. Em suas horas de 
folga, Gilberto gosta de andar 
a cavalo e jogar futebol. De 
sua rotina no Pasárgada, ele 
destaca: “é um lugar bom de tra-
balhar, tenho grandes amigos aqui 
e boa convivência com todos. Sin-
to que meu serviço é valorizado 
e pretendo crescer aqui dentro. Só 
tenho a agradecer!”
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Pasárgada tem pais que também se 
entendem bem com as flores. A or-
quídea é da lavra do associado Luís 
Ricardo, que aproveita seus fins de 
semana no condomínio para tratar 
com carinho de suas espécies, e elas 
agradecem, cheias de vida!
Divulgue suas floradas no nosso in-
formativo, mandando uma imagem 
para: comunicacao@pasargada.etc.
br ou https://www.facebook.com/ 
condominiopasargada.aspas

FL R DE CASA

Denúncia

PAISÁRGADA

POÇOS ARTESIANOS

SEGURANÇA

Ciente da degradação causada por tri-
lhas para um enduro de moto, em uma 
área nos limites do Pasárgada, a AS-
PAS denunciou os danos ao Ministério 
Público de Minas Gerais e à Secretaria 
de Meio Ambiente de Nova Lima. As 
trilhas foram abertas para um enduro 
do Red Bull Minas Riders, bem próxi-
mas do Ribeirão dos Fechos, em uma 
área de proteção ambiental.

Banda, stand up comedy, caldos sabo-
rosos e muita animação: no dia 26 de 
agosto acontece a Noite do Paisárgada! 
Um pai de cada família ganhará uma 
cortesia e os ingressos para os acom-
panhantes custam 20 reais. As entra-
das devem ser retiradas na sede da 
ASPAS, entre os dias 18 e 24 agosto, 
impreterivelmente.

A ASPAS esclarece que é contra a ins-
talação de poços artesianos em mo-
radias do Pasárgada, porque eles po-
dem comprometer a disponibilização 
hídrica da nossa região (esgotando as 
fontes), e contaminar as águas subter-
râneas, já que as casas do condomínio 
possuem fossas. 
No entanto, a associação não tem 
como impedir a perfuração dos poços, 
quando os solicitantes conseguem au-
torização dos órgãos ambientais. 
Diante da existência de um número 
considerável de poços artesianos em 
Pasárgada a ASPAS providenciará 
uma denúncia junto ao Igam (Insti-
tuto Mineiro de Gestão das Águas). A 
diretoria também acredita que a solu-
ção seria a ASPAS assumir a gestão da 
água do condomínio, a partir  da cria-
ção de um estatuto interno, que seria 
votado em Assembléia.

PAI É PAI 
Porque há nas tuas mãos, meu 
velho pai, 
essa beleza que se chama sim-
plesmente vida. 
E, ao entardecer, quando elas 
repousam 
nos braços da tua cadeira predi-
leta, 
uma luz parece vir de dentro 
delas... 

(Mário Quintana)

A ASPAS acredita que é preciso valo-
rizar a equipe de segurança de Pasár-
gada e que os moradores cumpram 
normas e procedimentos seguros - ao 
chegar à portaria, por exemplo, o mo-
torista deve desligar o farol, acender 
a luz interna e abrir o vidro do carro, 
identificando-se. A associação tam-
bém aceita sugestões para melhorar 
a vigilância e sugere que os vizinhos 
criem uma rede de apoio entre si. Va-
mos manter o Pasárgada como um lu-
gar seguro para viver!


