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Está começando, no Pasárgada, uma 
nova rodada de entrevistas para a Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNAD Contínua). 
Realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 
todo o Brasil, ela coleta informações 
básicas para o estudo do desenvolvi-
mento socioeconômico do país. Dez 
domicílios do Pasárgada foram incluí-
dos nessa nova etapa, e serão visitados 
por cinco vezes, durante um ano. O 
IBGE esclarece que a pesquisa é sigi-
losa e de finalidade exclusivamente 
estatística dos dados. Os moradores 
serão procurados pelos entrevistado-
res e todos possuem credenciais de 
identificação do IBGE.

Estamos na campanha pela segu-
rança do Pasárgada, por isso, você 
já deve ter notado que aumentou o 
rigor na fiscalização de entrada e 
saída de veículos do condomínio: 
todos os condutores devem apagar 
os faróis, acender a luz interna e 
abaixarem os vidros. No entanto, al-
guns motoristas ainda têm descum-
prido as exigências, especialmente 
quando se forma uma fila de carros 
aguardando a fiscalização. Reforça-
mos que não basta a vigilância do 

Com a colaboração da comunidade, 
dos moradores que atuam volunta-
riamente e de parceiros do entorno, 
a ASPAS está conseguindo deixar 
nosso condomínio mais bonito e 
aconchegante. Os acessos ao Pa-
sárgada agora têm grama novinha! 
Na portaria B, parte dela foi doada 
pelo casal Alexandre e Flávia La-
ges, e o restante foi uma cortesia da 
floricultura Morro do Sol, do Vale 
do Sol. Da portaria A até a sede da 
ASPAS parte da grama também foi 
doada pela floricultura, e deixamos 
nosso agradecimento ao seu pro-
prietário, João. 
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Aqui no Pasárgada é assim: quem tem 
flor bonita, ganha elogio! As íris da 
entrada da casa da Andréa Nicolatto 
chamaram a atenção da Jacqueline 
Carvalho, que contou pra gente a be-
lezura de cerca viva que se formou, 
fazendo jus ao nome da rua onde es-
tão, Alameda das Flores. Mas o mérito 
não é só da Andréa, não, quem a ajuda 
a cuidar das flores é sua mãe, a Ma-
ria José Nicolatto. Ela é tão habilidosa 
com as plantas que a filha a chama de 
“menina do dedo verde”. E você, quer 
participar do Flor de Casa? Mande 
uma imagem para o email comunica-
cao@pasargada.etc.br ou para a nossa 
página, no Facebook:www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas
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O vigilante Augusto de Oli-
veira começou a trabalhar na 
ASPAS este ano, mas já está 
super adaptado: “É muito bom 
fazer parte do quadro de fun-
cionários da ASPAS, em especial 
na equipe de segurança, que é 
o que gosto de fazer, e também 
fui muito bem recebido por to-
dos.” Augusto é casado, tem 
29 anos, e é pai de um filho 
de dois. Nas horas de folga, 
acompanha os jogos do Galo, 
curte a família e também fre-
quenta a igreja. 

primeiro veículo, o mais próximo 
da cancela: todos os carros, um a 
um, precisam parar e ser observa-
dos. Com bem lembrou a associada 
Martinha Britto, vale a pena conter 
a ansiedade, aguardar alguns mi-
nutos e resguardar a segurança do 
nosso condomínio: “Enfrentamos 
filas gigantescas para entrar em está-
dios de futebol, shows musicais e ou-
tros, em nome da segurança. Podemos 
aguardar alguns poucos minutos para 
ter nossa segurança própria”.


