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O sinal de alerta está ligado: setem-
bro e outubro são os meses mais pro-
pícios para a ocorrência de incêndios 
florestais. O Pasárgada já sofreu com 
queimadas em outras ocasiões, por 
isso, é necessário redobrar os cuida-
dos daqui em diante. Os incêndios 
acontecem por causas naturais ou 
por ação do homem. Usar o fogo para 
limpar determinada área de cultivo 
ou renovar a pastagem pode acarre-
tar danos graves. O mesmo vale para 
pontas de cigarro jogadas às margens 
das estradas. Além de prejuízos às 
florestas, os incêndios causam erosão 
do solo, prejudicam a qualidade do ar 
e podem danificar as redes elétricas. 
Vamos ficar de olho e colaborar para 
que as áreas verdes do Pasárgada fi-
quem protegidas dos incêndios!

DIA DA VOVÓ
26 de julho: A ASPAS home-
nageia todas as vovós do Pa-
sárgada, e agradece por irem 
à frente, tecendo um tapete de 
crochê para suavizar o cami-
nho de seus netos!

QUEIMADAS
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

NIVALDO LAURÊNCIO BAR-
BOSA é o funcionário da AS-
PAS que apresentamos nesta 
edição. Pai dos jovens Dener-
valdo e Santos, Nivaldo tem 
52 anos e mora em Macacos. 
Para ele, ter sido escolhido 
para integrar a equipe de tra-
balho do Pasárgada foi um 
privilégio, já que considera 
que o mercado abre poucas 
vagas para pessoas de sua fai-
xa etária.  Nos momentos de 
folga, Nivaldo cuida das tare-
fas de casa, sempre acompa-
nhado de seu xodó: a cadela 
Pretinha.

AS INF

Quer conhecer os belos jardins de Pa-
sárgada? Pois vamos apresentá-los, 
aqui, na seção FLOR DE CASA! Hoje, 
as espécies são da Cristina Roza, que 
cultiva diversas flores, mas tem cari-
nho especial pelas orquídeas. Cristina 
conta que não há segredo: “Não faze-
mos nada além de amarrar as orquí-
deas nas árvores de casa e cuidar. Elas 
se adaptam muito bem ao ambiente de 
Pasárgada e florescem todos os anos”. 
Mande sua FLOR DE CASA para o 
email  comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página, no Facebook: 
https://www.facebook.com/condo-
miniopasargada.aspas

FLOR DE CASA

LIXO NO LIXO

As férias escolares já estão no fim, 
mas ainda dá pra aproveitar a última 
semana de folga, e sem sair do Pasár-
gada! O Parquinho do Riachinho, na 
ponte de acesso à mata, é uma área 
com sombra e água nas proximida-
des, além de brinquedos para o lazer 
da meninada. Aproveite a pausa esco-
lar e leve a criançada para se divertir 
no parquinho do Pasárgada!

Retomamos nosso apelo para que 
os cães do Pasárgada não fiquem 
soltos. Vamos evitar que os animais 
fiquem livres, não só na Manuel 
Bandeira, onde há um intenso flu-
xo de veículos, como em outras vias 

O lugar onde moramos não combi-
na com entulhos. No entanto, flagra-
mos um lote, na Rua Madrigais, com 
sobras de construção e acúmulo de 
materiais. Assim como os lotes, as cal-
çadas do Pasárgada também devem 
estar livres dos entulhos! Cuide do 
Pasárgada: colabore para que o nosso 
condomínio seja limpo e agradável.

Parquinho

Cães soltos
do Pasárgada. O risco de atropela-
mento dos animais é real, por isso, 
os cães devem ser mantidos dentro 
dos terrenos e só circularem nas 
ruas de coleiras e acompanhados de 
seus donos.


