
A diretoria de Fiscalização e Segu-
rança da Aspas tem feito um tra-
balho eficiente na orientação de 
associados que vão contratar profis-
sionais pra atuarem no Pasárgada 
ou alugar seus imóveis.  A atuação 
tem sido no sentido de auxiliar os 
associados fornecendo antecedentes 
e referências de eventuais trabalha-
dores, prestadores de serviço e até 
inquilinos. Por isso, antes de montar 
uma equipe de trabalho ou fechar 
um contrato de aluguel, lembre-se 
de procurar a área de fiscalização e 
segurança do Pasárgada.

COLABORE PARA A LIMPEZA DO CONDOMÍNIO: FIQUE ATENTO AO CRONOGRAMA  
DE COLETA DE RESÍDUOS NO PASÁRGADA!
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Marque na agenda: no mês que vem 
tem assembleia de associados. No sá-
bado, 06 de maio, acontece uma reu-
nião ordinária, na qual a diretoria da 
Aspas vai apresentar a prestação de 
contas e, no mesmo dia, uma assem-
bleia extraordinária, para discussão 
da gestão da água no Pasárgada, va-
lor de lotes e outros assuntos de inte-
resse da comunidade. A presença de 
todos os associados é essencial, pois 
nas assembleias são discutidas maté-
rias e definidas decisões importantes 
para o condomínio. Participe!

Relembramos, mais uma vez, da im-
portância do envolvimento de todos 
os associados nas ações de recolhi-
mento de resíduos no Pasárgada. 
Temos a coleta de três tipos: o lixo 
comum, o resíduo reciclável e o resí-
duo orgânico (sobras de jardinagem), 
mas esse esquema pouco adianta se a 
comunidade descumprir as regras ou 
não atentar para o dia exato de colo-
car para fora das casas cada espécie de 
lixo. Deixe este cronograma de coleta 
sempre à mão ou em lugar visível: 

• SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS-FEI-
RAS: coleta do lixo comum. 
• TERÇA-FEIRA:  coleta dos materiais 
recicláveis. 
• QUINTA E SEXTAS-FEIRAS:  coleta 
dos resíduos orgânicos (folhas e pe-
quenos galhos) 

Lembrando que o recolhimento das 
sobras de jardim está suspenso por 
mais uma semana, até o fim da manu-
tenção do trator que faz a coleta.

Atente para o novo funcionamento 
da secretaria da Aspas: no segundo 
e no quarto sábado do mês. Nos ou-
tros, não haverá expediente.
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ConViver
No domingo, os cristãos cele-
bram a Páscoa. A Aspas deseja 
que o ritual seja de reflexão e 
de renovação para cada mora-
dor do Pasárgada, marcando 
um tempo de convivência mais 
fraterna em nossa comunida-
de!

Em virtude das más condições da 
estradinha que liga o Pasárgada a 
Macacos, a Aspas procurou a Ad-
ministração Regional Noroeste de 
Nova Lima, pedindo providências.  
O secretário do órgão, Robert Lavio-
la, comprometeu-se com a diretora 
presidente da Aspas, Flávia Stortini, 
a melhorar a via, porém, é necessário 
seguir um cronograma de obras. A 
Aspas ficará atenta e cobrará a revi-
talização do trecho.
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COLETA DE RESÍDUOS

E hoje a dica de jardinagem é sobre 
o cultivo da flor de cacto. Conseguir 
a floração de um cacto pode levar 
anos, mas em compensação, quando 
elas surgem, são sempre exuberan-
tes. Uma dica importante é que as 
flores do cacto só germinam quan-
do tomam muitas horas de sol dire-
to. Se seu vaso está dentro de casa, 
aos poucos vá levando a planta para 
a luz solar. Essa mudança deve ser 
gradual porque, embora seja uma es-
pécie de clima quente, o cacto neces-
sita de um tempo para se adaptar à 
mudança. Além disso, a planta neces-
sita ser molhada apenas duas vezes 
por semana. Se, após esses cuidados, 
as fores não aparecerem, vale a pena 
renovar a adubação.
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