
CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Mais um atleticano no time de 
vigilantes do Pasárgada. José 
Marcos Castro de Souza, de 31 
anos, é casado e não tem filhos. 
Trabalha na Aspas desde 2013 
e diz que gosta muito do seu 
serviço: “A equipe de segurança do 
Pasárgada é muito boa e juntos fa-
zemos um ótimo trabalho”, destaca. 
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No sábado, 03 de setembro, os associa-
dos do Pasárgada aprovaram pautas 
importantes para o condomínio, em As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE). 
Entre as decisões mais relevantes, aco-
munidade votou pela continuidade das 
obras do piso intertravado, que entrarão 
em sua terceira etapa, e pelo reajuste de 
taxa para a execução dos serviços para 
135 reais, durante 12 meses, a partir de 
dezembro. Depois de finalizado o in-
tertravado da Alameda Madrigais e Fe-
licidade, a obra será executada em vias 
secundárias e trechos críticos, que serão 
definidos de acordo com as demandas 
dos associados residentes nesses locais. 
Também foi decidido que os veículos 
que servem o condomínio passarão a ser 
alugados, gerando menos custos. Houve,  
ainda, concordância com a proposta de 
desconto no valor do condomínio para 
um dos lotes de proprietários que pos-
suem dois terrenos no Pasárgada e estão 
inadimplentes. Ainda foi definido que 
uma AGE exclusivamente para debater 
a pauta água será convocada em breve, 
pela ASPAS.

A Cemig informa novos desligamen-
tos de energia no Pasárgada, para ma-
nutenção na rede elétrica. Faltará luz 
no dia 13 de setembro, terça-feira, de 
14h45 às 17h30. Também haverá inter-
rupção de energia no dia 17 de setem-
bro, sábado, do meio-dia às 15 horas.

No domingo, 11 de setembro, às 9h30, 
tem oficina gratuita de manejo e cons-
trução de minhocário doméstico, no 
Pasárgada (avenida Manuel Bandei-
ra, 1830). Ótima oportunidade para 
aprender a transformar o resíduo or-
gânico em adubo para as plantas! In-
formações pelos telefones 99266-9136 
ou 98895-3591 ou em: facebook.com/
spiralixo
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Nesta edição, foi a associada Rita 
Mundim que enviou suas espécies 
para o Flor de Casa, mostrando que, 
além de economia, também é expert 
em jardinagem! Veja essa orquídea de 
sua casa.
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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MINHOCÁRIO SAMU
Ninguém espera ter um mal súbito, 
mas se acontecer no Pasárgada e a 
pessoa precisar de socorro, a pri-
meira providência é discar 192, nú-
mero do SAMU - Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência. A central 
do SAMU é em Belo Horizonte, mas 
atende também a região de Nova 
Lima. O serviço funciona 24 horas 
por dia, todos os dias da semana, e 
fornece orientações médicas sobre 
o que fazer: procurar atendimento 
por conta própria ou solicitar uma 
ambulância. Existe uma em Nova 
Lima, mas só é liberada após uma 
triagem feita pelo médico do SAMU, 
depois de informado sobre o estado 
da vítima. Quem estiver auxiliando 
o paciente, deve manter o autocon-
trole e expressar confiança, até a 
chegada dos socorristas. Preocupa-
dos com a vulnerabilidade de Pasár-
gada, que está distante de socorro 
médico, a ASPAS convida os mora-
dores para uma comissão que possa 
estudar o assunto. No entanto, fique 
atento a essas providências, registre 
o número do SAMU e converse com 
seus familiares sobre como funcio-
na o serviço.


