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Não se esqueça, amanhã, sábado, é 
um dia importante para todo o as-
sociado: a ASPAS realiza Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE), em sua 
sede, com primeira chamada às 9h 
e segunda chamada às 9h20. A AGE 
deste sábado tratará de assuntos re-
levantes para toda a comunidade do 
Pasárgada, como a gestão da água, 
piso intertravado e frota de veículos. 
Participe!

Assim como as lagartas, as cobras tam-
bém podem aparecer nos quintais de 
Pasárgada, e até mesmo dentro das 
casas. Apesar de amedrontarem, nem 
todas as cobras são venenosas e, como 
moramos em uma região de muita ve-
getação, o surgimento delas é natural, 
pois esse é o habitat das espécies. As 
cobras peçonhentas são aquelas de 
corpos roliços, presas grandes, olhos 
em forma de fenda e guizo na cauda. A 
criação de galinhas é uma boa medida 
para afugentar as cobras, além de er-
vas como capim-cidreira, capim-limão 
e pés de alho, que também as repelem. 
Não tente espantar a espécie, pois ela 
só ataca quando se sente ameaçada. Ao 
identificar alguma cobra em sua mo-
radia, o associado pode chamar a vigi-
lância do Pasárgada, que está treinada 
para recolher as espécies. 

A homenagem aos pais do condomí-
nio foi um sucesso! A Noite do Pai-
sárgada reuniu várias famílias , que 
curtiram jazz e MPB com a Banda 
Plataforma C, do associado André 
Bessa, e gargalharam com o stand up 
comedy de um outro morador, o Wag-
ner Domingos. O evento deixou um 
clima gostoso na última sexta-feira 
de agosto, e já estamos planejando o 
próximo, para estreitar a convivência 
entre os associados de Pasárgada.
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Na edição de hoje, apresenta-
mos mais um funcionário que 
zela pela segurança do Pasár-
gada, o Adão Pereira Amaral. 
Cruzeirense, de 32 anos, Adão 
é casado e tem uma filha, com 
quem gosta de aproveitar os 
momentos de folga. Traba-
lhando como segurança tam-
bém no Retiro das Pedras, 
Adão já contabiliza mais de 
15 anos na atividade. O que 
ele mais destaca no trabalho 
em Pasárgada são os muitos 
amigos, a pontualidade da AS-
PAS com os funcionários e a 
confiança depositada em seu 
serviço: “só tenho a agradecer”, re-
sume.

AS INF

Estamos descobrindo jardins belíssi-
mos no Pasárgada. As flores de hoje 
são da casa da Marilha Rezende, que 
cuida ela mesma de suas plantas.
 Marilha está empolgada com a proxi-
midade da primavera, quando as suas 
espécies vão ficar ainda mais viçosas!
Divulgue suas floradas no nosso in-
formativo, mandando uma imagem 
para: comunicacao@pasargada.etc.br 
ou https://www.facebook.com/con-
dominiopasargada.aspas
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Taturanas
Todo cuidado é pouco. Um morador 
do Pasárgada foi vítima recente de 
uma lagarta taturana. Em geral, todas 
as lagartas que possuem pelos são ve-
nenosas, mas a maioria causa apenas 
dor no local de contato. Já as do gênero 

Lonomia, as com cerdas pontiagudas, 
são mais perigosas e trazem mais com-
plicações à vítima. O desmatamento é 
uma das causas do aparecimento das 
lagartas nos pomares domésticos, por 
isso é importante observar os troncos 
das árvores, onde elas se escondem. 
A orientação para quem tiver contato 
com uma lagarta é procurar atendi-
mento médico na Unidade de Toxico-
logia (CIAT-BH) do Hospital de Pronto 
Socorro João XXIII. 


