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Atenção, motoristas! Desde o dia 08 de 
julho está vigorando a lei que obriga 
os motoristas a acender o farol baixo, 
durante o dia, nas rodovias. De acor-
do com o Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), a medida é válida 
para qualquer tipo de estrada, incluin-
do as que passam por trechos urbanos, 
e também para dentro dos túneis. Se-
gundo a Polícia Rodoviária Federal, a 
norma visa oferecer mais segurança nas 
estradas, já que é possível avistar um 
carro com o farol aceso a uma distân-
cia de três quilômetros. Os motoristas 
que descumprirem a nova lei receberão 
multa de R$ 85,13 e perderão quatro 
pontos na carteira de habilitação. O va-
lor subirá em novembro deste ano.  

Como alertamos no informati-
vo passado, tem ocorrido furto de 
plantas – principalmente  orquíde-
as e bromélias – da flora do Pasár-
gada e do entorno do nosso condo-
mínio. Reforçamos que se trata de 
crime inafiançável, pois são plantas 
nativas, que não podem ser arran-
cadas de seu habitat, muito menos 
comercializadas. O biólogo Leonar-
do Vianna, morador do Pasárgada, 
alerta que essas espécies também 
não devem ser compradas e que é 
essencial comunicar os furtos. Ao 
presenciar esses crimes, denuncie 
pelo telefone 3541-4375, Setor de 
Recursos Vegetais da Secretaria de 
Meio Ambiente de Nova Lima. 

A ASPAS tem sido procurada por 
alguns associados, com dificuldade 
em regularizar seus lotes junto ao 
IEF (Instituto Estadual de Florestas). 
Para colaborar com os associados de 
Pasárgada que estão nesse impasse, 

Em Pasárgada, são muitos os as-
sociados que cultivam flores e têm 
lindos jardins. Pensando nisso, 
criamos o FLOR DE CASA, um 
espaço do ASPAS INFORMA para 
divulgar esses cultivos que deixam 
nossas casas aconchegantes, perfu-
madas e bonitas. Quem estreia nos-
sa seção é a Tarina Rubinger, que 
está toda orgulhosa de sua exube-
rante bromélia! 
Se você tem uma espécie que flo-
resceu e quer divulgá-la aqui, no 
FLOR DE CASA, mande uma foto 
e algumas informações sobre seu 
cultivo para o email comunicacao@
pasargada.etc.br ou para a nos-
sa página, no Facebook: https://
www.facebook.com/condominio-
pasargada.aspas
Espécie:Bromélia billbergia zebrina

vamos formatar uma lista, e planejar 
ações para agilizar o processo junto 
ao IEF. Quem estiver com essa difi-
culdade em relação ao lote, faça con-
tato com a ASPAS, pelo e-mail:
comunicacao@pasargada.etc.br

ASSEMBLEIA EM AGOSTO
A ASPAS comunica que a assembleia prevista para este mês de julho foi 
adiada para agosto, por questões técnicas. Em breve, comunicaremos a 
data da nova reunião. Contamos com a compreensão de todos!

REGULARIZAÇÃO DE LOTES

FLOR DE CASA
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O funcionário desta sema-
na é o atleticano LAFAIETE 
SÉRGIO LOPES, de 56 anos. 
Lafaiete trabalha conosco, 
como auxiliar de serviços ge-
rais, desde 2013. Casado, pai 
de cinco filhos, ele curte seus 
momentos de folga, passe-
ando com a família. Ao falar 
de sua rotina na ASPAS, ele 
destaca:  “Gosto de trabalhar no 
Pasárgada porque o serviço é tran-
quilo e me dou muito bem com os 
companheiros e com os superiores”.
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