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Boa notícia para a melhoria da seguran-
ça do Pasárgada: começaram as obras 
para a instalação de câmeras de vigilân-
cia no condomínio. Os equipamentos 
vão funcionar em toda a divisa  da re-
presa, além de monitorarem também a 
avenida Manuel Bandeira, começando 
antes mesmo da entrada do condomí-
nio, onde funcionará a nova portaria, 
chegando à portaria B. As câmeras na 
fronteira entre o Pasárgada e a represa 
serão monitoradas pela ASPAS, em par-
ceria com a mineradora Vale. 

As obras do intertravado não teriam 
tanto êxito sem o planejamento e o 
acompanhamento do  Senhor Geraldo 
Pessoa, engenheiro que está realizando 
todo o trabalho voluntariamente. “Seu” 
Geraldo, como é carinhosamente cha-
mado, faz parte do projeto Associado 
Voluntário. A proposta foi criada pela 
ASPAS para envolver os associados nas 
ações de melhoria do condomínio. Cada 
morador que tem uma aptidão ou é es-
pecialista em determinada área pode 
colaborar. A associada Ana Maria Valle 
Rabello, por exemplo, vai dar uma força 
para funcionárias do setor administrati-
vo da ASPAS.  Informe-se sobre o fun-
cionamento do Associado Voluntário, e 
venha reforçar o time!

Programe-se para dois eventos bacanas, 
planejados pela ASPAS, em outubro 
e novembro. Em homenagem ao mês 
das crianças, no sábado, 29 de outubro, 
acontece o torneio infanto-juvenil de 
queimada. As inscrições já estão aber-
tas, na sede da ASPAS. E, em novembro, 
haverá um bazar destinado aos funcio-
nários da ASPAS e também para aqueles 
que trabalham para os associados. Rafa-
ela Fagundes e Fernanda Pedrosa estão 
na organização e convocam outros mo-
radores a colaborarem com o bazar, que 
arrecadará fundos para a Festa de Natal 
dos funcionários da ASPAS. Os associa-
dos que queiram desapegar de roupas, 
produtos de beleza, objetos de decora-
ção, utensílios de cozinha, eletrodomés-
ticos, podem deixar suas contribuições 
na ASPAS ou entrarem em contato, para 
que as doações sejam buscadas.

Atenção, você, que é da área médica! 
A ASPAS, preocupada com a vulne-
rabilidade de Pasárgada, que está 
distante de socorro médico, está con-
vidando os condôminos para forma-
rem uma comissão sobre o assunto. 
A intenção é criar um grupo de as-
sistência médica que possa atuar e 
instruir outros voluntários na reali-
zação de primeiros socorros. Se você 
é da área de saúde e tem interesse 
em colaborar, sinalize que deseja in-
tegrar essa comissão, respondendo 
ao e-mail que será enviado pela as-
sociação.
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A associada Martinha Britto aproveitou 
a floração dessa íris e nos enviou a ima-
gem. Uma curiosidade dessa espécie, 
chamada popularmente de lírio-roxo-
-das-pedras, é que seu desenvolvimento 
é rápido, ela abre pela manhã e ao fi-
nal da tarde já se fecha. Mas uma has-
te dá várias flores, e alguns dias depois 
há uma nova germinação, repetindo-
-se o ciclo. Mande sua imagem para o 
email comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página, no Facebook: 
www.facebook.com/condominiopa-
sargada.aspas
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Hoje você conhece o Abrahão 
Batista Moysés, um dos nova-
tos da turma de vigilantes do 
Pasárgada. Torcedor do Cru-
zeiro, Abrahão tem 23 anos, é 
solteiro, e trabalha na ASPAS 
há pouco mais de um ano. O 
vigilante gosta de passar as 
horas de folga na companhia 
dos amigos, mas destaca que 
trabalhar no Pasárgada tam-
bém é “muito gratificante”. 
Ele considera os colegas de 
trabalho “ótimos companhei-
ros”, e ainda ressalta a genti-
leza “das meninas do adminis-
trativo e dos moradores com os 
funcionários da ASPAS”.


