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A segurança do Pasárgada é coisa 
séria e a Aspas tem trabalhado para 
promover o bem-estar de todos. No 
último dia 5, a presidente Flavia Stor-
tini e o diretor de Segurança da Aspas, 
Fernandão, participaram de uma reu-
nião com representantes das polícias 
Civil, Militar e Rodoviária Federal, e 
da prefeitura de Nova Lima. Entre as 
medidas que trarão mais segurança 
para o nosso condomínio, Macacos, 
Vale do Sol e região, está a implanta-
ção do pátio da PRF, na BR 040. Com 
a obra, que está prevista para come-

Toda obra requer um pouco de pa-
ciência, e com a calçada entre a por-
taria A e a sede não seria diferente. 
Os funcionários de serviços gerais 
estão conciliando esta tarefa com 
outras fundamentais para a manu-
tenção do Pasárgada: tapar buracos, 
coletar o lixo verde e trabalhar no 
posteamento das câmeras e no in-
tertravado. Tudo isso é importante e 
tem sido desenvolvido ao seu tem-
po. É com calma que se constrói. 

O óleo vegetal da sua casa pode ter 
um bom destino: a reciclagem. Você 
só precisa deixá-lo esfriar, armaze-
nar em uma garrafa pet com tampa 
e levar ao ponto de apoio na sede da 
Aspas. A empresa BH Recolhe Óleo, 
responsável pelo processo, remune-
ra o condomínio a cada 50 litros re-
colhidos. Além de contribuir para a 
preservação do meio ambiente, você 
estará ajudando a reforçar o caixa do 
Pasárgada. 

Doces, travessuras e muita alegria to-
maram conta das ruas do Pasárgada. O 
movimento da meninada começou es-
pontaneamente no dia 28 de outubro. 
Já no dia 31, contou com a organização 
da Rafaela, que preparou um percurso 
especial por onde as crianças puderam 
passar e receber mais doces. Para o ano 
que vem, estamos preparando a festa 
do saci, porque o saci é nosso e tam-
bém merece homenagem!
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Todo mês de outubro, ela dá o ar da 
graça e traz lembranças especiais. 
Essa linda flor foi presente de um tio 
francês de Mariana Pedras, há uns 
15 anos, quando ele veio ao Brasil. A 
viagem era para apresentar a família 
brasileira à neta, que tinha acabado 
de perder a avó, tia de Mariana. O tio 
francês faleceu há quatro anos, mas, 
para ela, está sempre presente nessa 
maravilha da natureza. 
E você, quer participar do Flor de 
Casa? Mande uma imagem para o 
email comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página no Facebook: 
www.facebook.com/condominiopa-
sargada.aspas

FL R DE CASA

MAIS SEGURANÇA NA REGIÃO

INFRAS

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O vigilante Carlos Vagner 
Amaral Nascimento, de 32 
anos, está reforçando o time 
da segurança do condomí-
nio desde fevereiro. Anima-
do com a oportunidade, ele 
agradece a acolhida que rece-
beu: “Me identifico muito com 
o Pasárgada. Fui bem recebido 
por toda a equipe e somos bem 
orientados por nossas lideranças. 
Quero somar a este bom trabalho 
que a segurança faz”. São Pau-
lino de coração, Carlos Vag-
ner é casado e pai da Isabela. 
Quando não está cuidando da 
segurança do Pasárgada, gos-
ta de ficar com a família e ir 
à igreja.

çar em abril de 2017, a expectativa é 
que o efetivo de policiais aumente. 
As polícias Civil e Militar também es-
tão aguardando a chegada de novos 
funcionários para aumentar os aten-
dimentos e diligências na região, e 
pretendem integrar suas sedes em um 
prédio de melhor acesso no bairro Jar-
dim Canadá. Além disso, o secretário 
de Segurança de Nova Lima, Juarez 
Morais, comprometeu-se a tentar au-
mentar o número de guardas munici-
pais e buscar a melhoria da segurança 
em Macacos, trabalhando junto à PM. 
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