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Infelizmente, novos registros de as-
saltos em nossa região. Na noite de 
ontem, no Parrilla del Sol, restauran-
te do Vale do Sol. Há menos de três 
semanas, no Recanto da Serra, pró-
ximo ao Alphaville, e há aproxima-
damente dois meses, no condomínio 
Miguelão. Esses dois últimos, com 
o agravante de famílias terem sido 
rendidas pelos criminosos. Portanto, 
a equipe de vigilância do Pasárgada 
pede que os moradores contribuam 
para a manutenção da segurança de 

Nosso tradicional bazar de natal 
vem aí! No dia 03 de dezembro,  das 
15 às 20h, acontece o Bazárgada, e 
estamos fazendo um chamado não 
só aos moradores do Pasárgada, 
como também aos de fora, para ex-
porem seus produtos. Se você tem 
talento para o artesanato ou é um 
expert em culinária, ou ainda um 
mestre cervejeiro, participe! As ins-
crições para os expositores estão 
abertas, na sede da ASPAS.

E um segundo bazar acontecerá no 
nosso condomínio, nos dias 1o e 2 de 
dezembro para arrecadar fundos para 
a festa de fim de ano dos funcioná-
rios. Para realizá-lo, contamos com o 
desapego dos moradores, que podem 
doar roupas, produtos de beleza, ob-
jetos de decoração, utensílios de cozi-
nha, eletrodomésticos, entre outros. 
Se você tem doações a fazer, entre em 
contato com a ASPAS e agende a reti-
rada dos materiais, das 8h às 18h.

tel ASPAS: 3547.7001
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A flor de cera é a espécie que embe-
leza a varanda da casa do associado e 
jornalista, Maurício Lara. Ele mesmo 
cuida dessa flor delicada, que só flo-
resce uma vez por ano, e cuja muda 
foi doada por sua irmã, Ivete Lara, 
também moradora do Pasárgada. A 
flor de cera é uma trepadeira origi-
nária da China e recebe esse nome 
por causa do aspecto de suas flores, 
tão delicadas, que parecem terem sido 
moldadas. 
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
Informamos que a coleta do lixo ver-
de está suspensa temporariamente. O 
trator que recolhe folhas e pequenos 
galhos provenientes da limpeza e poda 
em jardins está na oficina mecânica. A 
coleta se normaliza assim que o trator 
estiver consertado. Contamos com a 
compreensão de todos!

LIXO VERDE

Tem novidade a caminho. A partir 
do próximo número, vamos inau-
gurar uma nova seção no ASPAS 
INFORMA, tratando da vida em 
comunidade. Iremos mostrar como 
o bem comum depende do envol-
vimento de cada um, e como po-
demos melhor a qualidade de vida, 
nos aproximando e nos apoiando 
mutuamente. Não perca!

VIDA EM COMUNIDADE

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O funcionário da semana não 
torce nem para o Galo, nem 
para o Cruzeiro, mas para o 
clube do alçapão do Bonfim, 
o Vila Nova. O vigilante Gio-
vanni Luis de Oliveira tem 33 
anos, é casado e nas horas de 
folga faz musculação e jiu-
-jitsu. Empregado do condo-
mínio desde 2014, ele afirma 
que “trabalhar na ASPAS é um 
enorme prazer, aqui procuro 
contribuir com a minha experi-
ência e também aprender com os 
meus companheiros”.
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BAZÁRGADA DESAPEGO

todos, abaixando os vidros dos carros 
ao chegarem ao condomínio. A medi-
da é necessária para que eles possam 
verificar se está tudo bem no interior 
do veículo. Em caso de suspeita de 
rendição, os vigilantes estão orien-
tados pela Polícia Militar a intervir. 
Eles também pedem atenção ao vo-
lume do som em dias de festa, pois 
a perturbação do sossego pode acon-
tecer tanto de dia quanto de noite. E, 
todos sabemos, é possível celebrar 
sem incomodar a vizinhança.


