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Reforçamos nosso apelo para que os 
cães do Pasárgada não saiam dos ter-
renos sem suas coleiras e desacompa-
nhados de seus donos. Vamos evitar 
que os animais fiquem livres, não só 
na Manuel Bandeira, onde há um in-
tenso fluxo de veículos, mas também 
nas trilhas do Pasárgada. Recente-
mente, um dos vigilantes que fazia 
a ronda com um cão, em um ponto 
vulnerável do condomínio, no final 
da Alameda do Encantado, foi surpre-
endido por outros dois cães soltos e os 
animais se estranharam. Felizmente, 
o vigilante conseguiu reverter o pro-
blema, mas precisamos preservar a 
segurança de todos e contribuir para 
que a ronda seja feita sem atropelos. 
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Nesta edição, vamos conhecer 
o Gilberto Cardoso Maia, que 
trabalha no Pasárgada como 
vigilante noturno. Gilberto 
é casado, tem 43 anos, e dois 
filhos: Jéssica e Wellington. 
Além de cuidar do condomí-
nio no horário noturno, ele 
aproveita os dias para com-
plementar a renda como jar-
dineiro. Desde 2012 na equipe 
de vigilância, ele tem grande 
consideração pelo condomí-
nio: “Gosto de trabalhar aqui 
porque tenho o Pasárgada como 
minha segunda casa e me dou 
muito bem com todos os funcio-
nários”.
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O jardim da portaria do Pasárga-
da também tem flores de encher os 
olhos. Ao chegar ao condomínio, é 
impossível não notar esse bico-de pa-
pagaio, de um vermelho de encantar!  
Foram os próprios funcionários da 
portaria que a plantaram e são eles 
que cuidam dela como se fosse uma 
flor de casa!
Divulgue suas floradas no nosso in-
formativo, mandando uma imagem 
para: comunicacao@pasargada.etc.br 
ou https://www.facebook.com/con-
dominiopasargada.aspas

FL R DE CASA

ASSEMBLEIA

Cães fora da guia

MPB & Jazz

NOITE DO 
PAISÁRGADA
Estamos afinando os instrumentos 
para a Noite do Paisárgada. Reserve 
na agenda: na sexta que vem, 26 de 
agosto, entre 19h30 e 23h30, vamos 
nos reunir na sede da ASPAS para ho-
menagear os pais. Entre as atrações, a 
Banda Plataforma C e stand up comedy! 
Serão vendidos caldos, pastinhas, pães 
e torradas, além de cervejas, vinhos, 
cachaça, refrigerante e água. Não será 
permitida a entrada com bebidas. Um 
pai de cada família ganhará uma cor-
tesia e os ingressos para os acompa-
nhantes custam 20 reais. As entradas 

A ASPAS convida todos os associados e 
moradores para a Assembleia Geral Ex-
traordinária no sábado, 03 de setembro, 
às 9h, na sede da Associação. As pautas 
da reunião serão a gestão da água, piso 
intertravado, frota de veículos e assun-
tos gerais. Em breve, será feita a convo-
cação formal da assembleia.  

ASPAS AOS SÁBADOS
Atenção para a escala de funcionamento da Administração da ASPAS, aos sábados. O setor administrativo funcio-
nará nos dias 20 de agosto, 03 e 17 de setembro e ficará fechado 27 de agosto e 10 de setembro.

devem ser retiradas na sede da ASPAS 
a partir de segunda feira até o dia 24 de 
agosto, impreterivelmente.

Quem vai comandar uma das atrações 
da Noite do Paisargada, é o associado 
André Bessa, saxofonista e flautista da 
Banda Plataforma C. Formada em me-
ados de 2005, a banda tem um requin-
tado repertório, que vai desde com-
posições célebres da MPB aos mais 
clássicos Standards de Jazz. Ao lado de 
André, vão se apresentar os músicos 
Augusto Rennó (guitarra), Fernando 
Nugas (teclados), José Carlos (baixo 
elétrico), José Geraldo (trompete) e 
Wallace Campos (bateria).


