
CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Na equipe de segurança do Pa-
sárgada já há um vovô! Apesar 
de ter somente 45 anos, o vigi-
lante Claudino Alves da Silva 
tem quatro filhos e quatro ne-
tos. Com uma turma tão boni-
ta, não podia ser diferente: nas 
horas de folga, esse atleticano 
gosta de curtir a família. Clau-
dino trabalha aqui desde 2013 
e tem muito carinho pelo con-
domínio: “Considero o Pasárgada 
como minha segunda casa, tenho or-
gulho de ser vigilante, adoro minha 
profissão, a equipe da Aspas é muito 
bacana, não tenho nada a reclamar”. 
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A Aspas tem se empenhado em apri-
morar a segurança do Pasárgada, e as 
rondas com cães de guarda são uma 
das práticas importantes nesse senti-
do. Os animais que acompanham os 
vigilantes possuem sentidos aguçados 
e identificam com facilidade qual-
quer anormalidade. Em Pasárgada, 
os cães de segurança fazem rondas 
especialmente em áreas mais isoladas 
e vulneráveis e, além disso, também 
resguardam os vigilantes durante a 
fiscalização noturna. Nos últimos dois 
fins de semana, os guias que fazem 
essa inspeção noturna passaram por 
instruções e treinamentos para esta-
rem ainda mais aptos para essas ron-
das com os animais. Toda a equipe de 
vigilância tem cuidado e carinho com 
os cães, porque sabe da importância 
deles no apoio às medidas de seguran-
ça do condomínio.

Técnicos do departamento de Zoo-
noses da Prefeitura de Nova Lima 
estiveram ontem no Pasárgada, apli-
cando a vacina contra a raiva. Foram 
vacinados 70 cães e 14 gatos do nosso 
condomínio. Houve, ainda, três aten-
dimentos em domicílios com grande 
número de animais.

Foi um sucesso a oficina de manejo 
e construção de minhocário domésti-
co, no último domingo, em Pasárgada, 
encontro que teve o apoio da Aspas. 
Uma turma de moradores aprendeu, 
por quase duas horas, a transformar 
o resíduo orgânico em adubo para 
as plantas. A animação foi tão gran-
de que o grupo já pensa em um novo 
encontro para ficar ainda mais craque 
em compostagem.
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A Cris Maure trouxe um olhar dife-
rente pro Flor de Casa. Com a sen-
sibilidade das cineastas, ela escolheu 
espécies que passam por nós quase 
despercebidas, mas que não deixam 
de ser belas. Confira a flor do funcho 
da casa da Cris: 
E o seu jardim, o que de bonito ele 
guarda? Divulgue seus cultivos aqui, 
no FLOR DE CASA: Mande sua ima-
gem para o email  comunicacao@pa-
sargada.etc.br ou para a nossa página, 
no Facebook: https://www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas

FL R DE CASA

Cães de guarda

RAIVA ANIMAL

MINHOCÁRIO

DESCONTO NO  
SEGUNDO LOTE
Na última AGE, foi aprovada a pro-
posta de desconto no valor do condo-
mínio do segundo lote, para proprie-
tários que possuem dois terrenos não 
contíguos no Pasárgada. Esse abati-
mento foi criado para não impactar 
as receitas da Aspas e beneficiar to-
dos os proprietários, os adimplentes 
e os inadimplentes. Cada proprietá-
rio que voltar a pagar o condomínio 
do segundo lote terá, a princípio, um 
desconto de 31,37 reais, abatimento 
que será estendido aos adimplentes. 
O desconto será concedido no mês se-
guinte e na medida em que mais asso-
ciados inadimplentes regularizarem 
seus débitos, o valor do abatimento 
vai aumentar, beneficiando todos os 
proprietários de lotes não contíguos.  


