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Apesar dos diversos apelos, alguns 
cães continuam soltos pelas vias do 
Pasárgada, como se pode ver na foto a 
seguir. Relembramos que os animais, 
mesmo os de pequeno porte, não de-
vem sair das dependências das casas 
sem suas coleiras, guias e desacompa-
nhados de seus donos. Além do risco 
de atropelamento e de atracarem com 
outros cães, os animais podem ame-
drontar crianças e moradores, preju-
dicando a circulação dos condôminos 
pelo Pasárgada. Cada proprietário 
deve ser responsável por manter seus 
cães do lado de dentro dos portões 
das casas ou conduzir os animais de 
forma segurança, durante os passeios. 
Devemos lembrar que esses cuidados 
garantem a integridade não só dos 
animais, como também dos morado-
res. Colabore! 

Já estamos em clima de Papai Noel 
no condomínio. Mais uma vez, o Ba-
zárgada de Natal, realizado no último 
sábado, foi um sucesso, com muitos ar-
tesãos e empreendedores do Pasárga-
da e dos arredores, expondo variados 
produtos, entre eles, trabalhos manu-
ais, doces e cerveja artesanal. E o outro 
bazar, de arrecadação para a festa de 
fim ano dos funcionários da ASPAS, 
também continua fazendo sucesso. As 
vendas foram estendidas e ainda é pos-
sível comprar muitos artigos bacanas e 
baratinhos: os produtos estão expostos 
na sede da ASPAS.

Não só por meio do bazar, mas de 
outras formas, estamos nos empe-
nhando nos preparativos para a 
confraternização de fim de ano dos 
funcionários do Pasárgada que vai 
contecer no dia 17 de Dezembro, em 
Macacos. Queremos realizar uma 
linda festa para eles, afinal é essa 
equipe que zela pela limpeza, con-
servação e segurança do Pasárgada. 
E esse clima contagiou o associado 
Walter Gama, a quem agradecemos 
pela doação de três caixinhas de 
cerveja para a festa. Ele foi pronta-
mente ajudado pelo Jair e sua equi-
pe, após a queda de uma grade de 
sua casa.
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As flores do Pasárgada agradeceram 
as chuvas dos últimos dias e estão 
mais bonitas do que nunca: aí está a 
jade da casa da associada Maria Shri-
ley Lopes para comprovar! Essa tre-
padeira é vigorosa e as flores têm o 
formato de garras (unhas) invertidas. 
É uma planta excelente para cobrir 
pérgolas e caramanchões, fornece 
sombra agradável e atrai beija-flores.  
E o seu jardim, o que de bonito ele 
guarda? Divulgue seus cultivos aqui, 
no FLOR DE CASA. Mande uma ima-
gem para o email comunicacao@pa-
sargada.etc.br ou para a nossa página 
no Facebook: www.facebook.com/
condominiopasargada.aspas
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CãES SoLtoS

conviver
Somos privilegiados por con-
tarmos com uma equipe dis-
posta a zelar pelo Pasárgada. 
Mas, o cuidado com o condo-
mínio é dever de todos e todas, 
por isso, a participação dos 
moradores é essencial.  Esse 
envolvimento requer que cada 
associado esteja a par dos pro-
jetos que buscam a melhoria 
da convivência e da segurança 
do Pasárgada, opine e discuta 
as iniciativas. Mesmo que você 
não concorde com as decisões 
da maioria, estude alternativas 
e apresente seus argumentos. 
Lembre: “O que não te desafia, 
não te transforma”.
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