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Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro teremos 
dois bazares distintos: As duas primei-
ras edições, que serão realizadas de 8h 
às 18h, no espaço da Aspas, são para 
arrecadar fundos para a festa de fim de 
ano dos funcionários. Nesses dois dias, 
o espaço está reservado para a venda 
de desapegos dos moradores, como 
roupas, produtos de beleza, objetos de 
decoração, utensílios de cozinha, ele-
trodomésticos, entre outros. Caso você 
tenha doações a fazer, entre em con-
tato com a Aspas e agende a retirada 
dos materiais. Já no dia 3 dezembro, 
horário a ser definido, será a vez do 
Bazárgada, em que os artistas do nosso 
condomínio poderão apresentar suas 
próprias produções. O espaço estará 
destinado à comercialização de pães e 
cervejas artesanais, produtos manuais, 
e tudo mais que a criatividade e habi-
lidade de cada um dos moradores per-
mite florescer no nosso condomínio. 
Além de ser uma excelente oportuni-
dade para adquirir produtos exclusi-
vos a precinhos camaradas, é sempre 
muito interessante descobrir os talen-
tos especiais dos nossos vizinhos. Vale 
a pena participar!

A Aspas receberá um vasilhame com 
capacidade para recolher 200 litros 
de óleo de cozinha, no dia 21 de no-
vembro. A partir dessa data, será pos-
sível reciclar todo o resíduo produzi-
do no nosso condomínio, uma ajuda e 
tanto para a natureza.
Quando descartado na pia, o óleo vai 
para o esgoto e chega aos mananciais. 
Um só litro dele pode contaminar até 
20 litros de água, ameaçando a vida 
de diversas espécies de animais e ve-
getais. O óleo também é um veneno 
para as caixas de esgoto domiciliares, 
que entopem facilmente, causando 
prejuízos também ao bolso.

As câmeras de vigilância já estão sendo 
instaladas e devem ser ligadas nos pró-
ximos dias. O monitoramento ocorre-
rá 24h por dia. O posteamento foi feito 
nos pontos estratégicos do Pasárgada e 
os novos equipamentos serão grandes 
auxiliares da equipe de segurança.

O período chuvoso é época de pro-
criação das cobras. Locais com farta 
vegetação, como o Pasárgada, são 
ambientes propícios para o aumen-
to da população desses animais. Se 
você se deparar com essa visita in-
desejada na sua casa, chame imedia-
tamente os vigilantes, na portaria. 
Eles são treinados para capturá-las 
e devolvê-las à natureza, em local 
seguro. Uma solução fácil de im-
plantar é o “rodinho veda porta”, 
criando uma barreira física para 
esses animais em todas as vias de 
acesso ao interior da casa. Não se 
esqueça de proteger também os ani-
mais de estimação. Os cães costu-
mam ser picados na região do foci-
nho e pescoço. 
Nesses casos, é possível comprar 
soro antiofídico nas casas de produ-
tos agrícolas que ficam na nossa re-
gião. Vale lembrar que as cobras não 
atacam gratuitamente, apenas quan-
do são molestadas. Como os cachor-
ros são animais curiosos e gostam 
de farejar tudo o que encontram, 
a cobra pode ser a menos culpada 
pelo incidente.
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Que a Flávia Stortini, presidenta da As-
pas, é uma tremenda festeira e adora es-
tar rodeada de amigos, a gente já sabe. O 
que a gente não sabe é que as belíssimas 
orquídeas que ela tem em casa são frutos 
das amizades que cultiva há longos anos. 
Cada uma das flores foi presenteada por 
amigos queridos, que compartilham 
com ela momentos de alegria e celebra-
ção. Um viva à amizade! 
E você, quer participar do Flor de Casa? 
Mande uma imagem para o email comu-
nicacao@pasargada.etc.br ou para a nos-
sa página no Facebook: www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas
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Para evitar que a chuva volte a provocar transtornos aos moradores da 
Alameda do Luar, a  Aspas autorizou, em caráter de urgência, a realiza-
ção de obras de contenção, nesse fim de semana, nos terrenos onde estão 
sendo construídas três casas.

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O vigilante Ozéias Paulo dos 
Santos, de 32 anos, é solteiro 
e cruzeirense. Ele veste a ca-
misa do nosso time de segu-
rança, zelando pelo bem-es-
tar do Pasárgada há um ano. 
“Gosto de trabalhar na Aspas 
porque fui bem recebido por to-
dos e estou fazendo o que eu gos-
to”. Ozéias aproveita as horas 
de folga para ler bons livros e 
praticar Muay-Thay.
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