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Estão disponíveis, na portaria prin-
cipal do Pasárgada, folhetos explica-
tivos sobre como fazer a coleta sele-
tiva do lixo. O material instrui sobre 
como separar papel, metal, vidro e 
plástico. Quem adere à coleta seleti-
va de lixo está beneficiando toda a 
comunidade do Pasárgada: é uma co-
laboração ao trabalho dos coletores, 
uma diminuição da quantidade de 
lixo enviada para aterros sanitários, 
menos extração de recursos naturais 
e melhoria da limpeza do condomí-
nio. E lembre-se: o recolhimento do 
lixo reciclável no Pasárgada é sem-
pre às terças-feiras. 

Amanhã é dia de despedida do ano 
velho e de dar as boas-vindas a 2017.  
Alegria não pode faltar no Pasárga-
da, mas os fogos de artifício devem 
ser evitados. Nosso condomínio é 
cercado por animais silvestres e mes-
mo os domésticos ficam estressados 
e amedrontados durante os fogos do 
revéillon. Os cães, por exemplo, pos-
suem uma capacidade auditiva que 
vai além do dobro da dos humanos 
e ouvem sons distantes quatro ve-
zes mais. Dessa forma, mesmo que 
a explosão ocorra distante das resi-
dências, isso afetará tanto os animais 
que estão dentro das casas, quanto os 
que vivem nas matas.  Alegria, sim, 
fogos, não! 

No sábado, 17 de dezembro, uma festa 
de confraternização entre funcioná-
rios, familiares e diretores fechou o 
ano de trabalho da ASPAS com chave 
de ouro. Jair Pereira, da equipe de se-
gurança, resumiu bem o clima duran-
te o encontro: “A festa foi ótima, uma 
oportunidade de comemorar um ano 
de muito trabalho com alguns direto-
res e funcionários, desejando a todos 
um próximo ano cheio de amor e paz 
nos corações”.

A ASPAS começará o ano apresentan-
do a prestação de contas de 2016. A 
partir do dia 15 de janeiro de 2017, 
o balancete estará publicado no site 
do condomínio (http://pasargada.etc.
br/) e também será distribuído aos 
moradores, na portaria. Acesse o do-
cumento e confira como estão sendo 
destinados os recursos das taxas de 
condomínio. Ao se informar sobre a 
prestação de contas, você terá condi-
ções de avaliar as medidas e opinar 
sobre os projetos do Pasárgada, nas 
assembleias. A participação de todos 
é fundamental para a gestão do con-
domínio!
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Na sede da ASPAS também tem flor 
de casa. E que cuida delas é o Jair, 
da equipe de vigilância. Com toda 
atenção, capricha para manter a sede 
florida e aconchegante tanto para 
a Luciene e a Natália, que ficam no 
atendimento, quanto para os associa-
dos que procuram a ASPAS.

FL R DE CASA

ConViver
Conviver também é manter um 
bom relacionamento com a vi-
zinhança. Invista nessa apro-
ximação com seus vizinhos do 
Pasárgada. Nesse período de 
recesso escolar e de viagem de 
férias, ofereça ou peça ajuda. 
Se for viajar, avise um de seus 
vizinhos sobre sua ausência e 
peça a ele para observar qual-
quer movimentação estranha 
em sua residência. Telefone de 
vez em quando para certificar-
-se de que está tudo bem. Na 
vez dele, faça o mesmo, fique 
de olho!
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