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Os associados Carol Gomes e Luís 
Felipe Salgado estão começando um 
projeto muito bacana, no Vale do 
Sol. Já há algum tempo, o casal vem 
coletando e identificando sementes 
e agora elas serão plantadas em um 
terreno do Vale do Sol, transforman-
do-se futuramente em uma horta 
comunitária e um viveiro. O projeto, 
que usará os princípios da agroflo-
resta, já está mobilizando voluntá-
rios, moradores do Pasárgada, Vale 
do Sol e arredores. Amanhã, 22 de 
outubro, acontecerá um mutirão e 
quem quiser colocar a mão na terra, 
os trabalhos serão de 8 às 12 horas, 
na Av. Sexta Avenida, número 109, 
Vale do Sol.

Para aumentar a segurança do Pa-
sárgada, precisamos da colaboração 
de todos, e a partir de agora, de um 
cuidado especial dos motoristas. Já 
temos regras para os condutores 
que entram no condomínio, mas 
nem sempre elas são cumpridas. No 
entanto, haverá, daqui para frente, 
maior rigor para o cumprimento 
desses procedimentos e fiscaliza-
ção também na saída dos veículos. 
Todos os motoristas que chegarem 
ou saírem do Pasárgada devem apa-
gar os faróis, acender a luz interna 
e abaixarem os vidros dos veículos. 
Os vigilantes só vão abrir as cancelas 
depois de cumpridas essas normas. 
Faça a sua parte e sensibilize todos 
os motoristas sobre a importância 
desses cuidados!

TORNEIO DE 
QUEIMADA 
Última semana para se inscrever 
no torneio de queimada do Pasár-
gada. A brincadeira será no sábado, 
29 de outubro, às 10h, na Alameda 
do Silêncio, 53. Lembramos que no 
encerramento das partidas haverá 
um lanche, por isso, cada partici-
pante deve levar algo gostoso para 
partilhar ao final do torneio.

O piso intertravado está moderni-
zando e melhorando o acesso e a cir-
culação em várias vias do Pasárgada. 
Na fase atual, começaram as obras 
dos trechos que restaram da segunda 
fase do projeto. A Alameda dos Ma-
drigais foi finalizada e a Alameda da 
Felicidade está em execução. O enge-
nheiro Geraldo Pessoa, que vem co-
laborando e acompanhando volunta-
riamente a execução do intertravado, 
já fez o levantamento de como serão 
as obras nos próximos trechos críti-
cos, que compõem a terceira fase do 
projeto. As prioridades da etapa três 
serão a Alameda do Sol, Alameda da 
Alegria e Alameda Estrela da Manhã, 
que possuem trechos com grande  
inclinação, dificultando a subida 
dos carros. Nas vias secundárias Flo-
res, Madrigais, Luar e Vida Inteira, 
os trechos escolhidos serão aqueles 
com problemas de escoamento de 
água ou nos quais o calçamento atu-
al é de baixa qualidade. De acordo 
com o que foi aprovado na última 
assembleia, antes do início das obras 
os moradores de cada alameda serão 
consultados sobre a melhor forma de 
execução dos serviços. A metragem 
aprovada em assembleia será dividi-
da entre as alamedas, de acordo com 
a necessidade técnica de cada trecho. 
A previsão de início das obras da ter-
ceira etapa é 2017, após as chuvas do 
fim deste ano, que trazem dificulda-
des técnicas para o trabalho.  
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Amizade de irmãos é coisa muito boa! 
As associadas Martinha e Raquel Brit-
to que o digam:  foi a partir de uma 
muda doada pela Martinha que flo-
resceu esse lindo jasmim manga, no 
jardim da Raquel. Vejam que beleza!
E você, quer participar do Flor de 
Casa? Mande uma imagem para o 
email  comunicacao@pasargada.etc.
br ou para a nossa página, no Face-
book:www.facebook.com/condomi-
niopasargada.aspas
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O vigilante Bruno Mendes 
Victor é casado, tem 36 anos 
e um filho de sete. Traba-
lhando na ASPAS há cerca de 
um ano, ele afirma que gosta 
muito do Pasárgada, “onde foi 
bem recebido por todos e tem óti-
mos colegas”. O vigilante desta-
ca que toda a equipe da AS-
PAS tem “procurado melhorar 
a cada dia as condições de tra-
balho e dar suporte para pres-
tarmos um serviço de qualidade. 
É ótimo termos reconhecimento 
e apoio no desempenho de nossa 
função”. Quando está de folga 
de seu posto de vigilante, ele 
gosta de pilotar sua moto pe-
las estradas, jogar paintball e 
curtir a esposa e o filho. 


