
CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Nesta edição apresentamos o 
Fábio Nunes de Souza, de 37 
anos, que trabalhar na Aspas 
há dois anos. Ele é casado, 
“pai da linda Ester”, e nos fins 
de semana de folga gosta de ir 
à igreja, agradecer as bênçãos 
que recebe. Fábio diz que tra-
balhar no Pasárgada “é tranqui-
lo porque a equipe de colegas é muito 
bacana”, e está sempre o aju-
dando em suas funções. 

OS ANIMAIS SILVESTRES SÃO UM DOS ENCANTOS DO PASÁRGADA, MAS PRECISAM SER PRESERVADOS.
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O Pasárgada é um local com uma na-
tureza exuberante, onde não é raro 
avistarmos animais silvestres, como 
veado, bicho preguiça, tatu e gambá. 
Mas, infelizmente, registramos tam-
bém atropelamentos de algumas des-
sas espécies, especialmente na estrada 
de acesso ao condomínio. O cuidado 
com esses animais silvestres deve ser 
constante, por isso, lembramos aos 
motoristas: não excedam na veloci-
dade. O barulho dos automóveis ou o 
farol dos carros pode fazer com que os 
animais atravessem a estrada repenti-
namente, causando os atropelamen-
tos. Outro cuidado é não alimentar 
aqueles que visitam nossos terrenos. 
Apesar do encanto que provocam, 
quando alimentados, os animais dei-
xam de caçar e podem ter seu meta-
bolismo alterado ao ingerirem uma 
comida inadequada. Essas espécies já 
habitavam nossa região antes da ur-
banização e precisam ser respeitadas!

Outubro vem aí e como é o mês das 
crianças, em homenagem a elas, va-
mos reeditar o torneio infanto-juvenil 
de futebol. Fique atento que em breve 
vamos divulgar a data desse bate-bola, 
que vai incluir meninos e meninas, e 
premiar a garotada do Pasárgada com 
medalhas e troféu!

Começaram as obras da calçada que 
vai ligar a portaria do Pasárgada à 
sede da Aspas. Estamos aproveitan-
do as sobras de material do piso in-
tertravado para criar esse trajeto. Foi 
uma alternativa importante adotar 
a reciclagem de material para evitar 
um novo gasto e realizar a obra, que 
trará mais conforto aos pedestres do 
Pasárgada.
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A primavera começou, oficialmente, 
às 11h21 de ontem e, a partir de agora, 
na estação em  que elas ficam mais 
viçosas, nosso FLOR DE CASA vai ser 
ainda mais especial! Quem inaugura 
a temporada das flores aqui no nos-
so informativo é a associada Maria de 
Jesus, que nos mandou esses lindos 
lírios vermelhos. 
Quer participar? Mande as flores de 
sua casa para o email comunicacao@
pasargada.etc.br ou para a nossa pá-
gina, no Facebook: www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas

FL R DE CASA

Animais silvestres

MÊS DAS CRIANÇAS

CALÇADA NOVA

QUEIMADA
Setembro e outubro são os meses 
mais propícios para a ocorrência de 
incêndios florestais e, na sexta-fei-
ra passada, uma queimada perto do 
nosso condomínio teve que ser com-
batida por uma equipe da Aspas. O 
fogo veio de uma fazenda próxima 
do Pasárgada e o grupo levou três ho-
ras para combatê-lo. Agradecemos o 
empenho de todos que participaram 
desse mutirão que conteve o incêndio, 
evitando que entrasse em uma área de 
mata fechada: Jair, Elton, Santos, Se-
bastião, Nivaldo, Leonardo, Leandro, 
Abrahão, Carlos e Charles. Também 
lembramos que os incêndios aconte-
cem por causas naturais ou por ação 
do homem. Usar o fogo para limpar 
determinada área de cultivo ou reno-
var a pastagem pode acarretar danos 
graves. O mesmo vale para pontas de 
cigarro jogadas às margens das estra-
das. Vamos ficar de olho e colaborar 
para que as áreas verdes do Pasárgada 
fiquem protegidas dos incêndios.
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