
A instalação do piso intertravado está 
em sua terceira fase. Ruas de difícil 
acesso e circulação do Pasárgada estão 
ganhando novo calçamento, revitali-
zando vários trechos do condomínio. 
As obras da Alameda Estrela da 
Vida Inteira estão praticamente con- 
cluídas, lembrando que a escolha das 
regiões que teriam prioridade no as-
sentamento do intertravado foi feita a 
partir de uma assembleia e a decisão 
final, acordada em reunião entre a As-
pas e os associados. 

A Aspas reitera a convocação dos as-
sociados para a próxima Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, no 
dia 06 de maio, sábado, às 9h, em 
primeira chamada, ou 9h15, em se-
gunda, na sede da entidade. As pau-
tas são prestação de contas, valor de 
cobrança dos lotes, índice de inadim-
plência e outros assuntos de interes-
se dos condôminos. A gestão da água 
será tratada posteriormente, em uma 
assembleia à parte. A decisão foi mo-
tivada pelo adiamento de uma reu-
nião da Aspas e seu advogado com o 
Ministério Público e o advogado do 
município, e em atenção ao pedido 
de alguns associados.
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A Associação dos Proprietários de 
Pasárgada contabiliza quase duas 
décadas de existência. E quem este-
ve presente desde antes da fundação 
oficial da entidade é a associada e 
arquiteta, Ana Carolina Gomes Pe-
reira, a Carol. Junto a seu marido, 
Luís Felipe Salgado, Carol acompa-
nhou os percalços dos primórdios 
e, inclusive, cedeu sua casa para o 
primeiro encontro: “Foi uma reunião 
pequena, com poucos moradores, mas 
todos já com um grande espírito co-
laborativo para resolver as demandas 
do Pasárgada”, relembra. Entre os 
primeiros desafios da Aspas, Carol 
aponta “a melhoria do calçamento, que 
era muito ruim, e a questão da água”. 
Apesar dos problemas, a associa-
da destaca que o início da vida no 
Pasárgada foi muito especial: “Era 
muito bom nos reconhecermos como 
moradores daqui”. Entre as lembran-
ças que Carol guarda com carinho 
está a decisão dos nomes das ruas, 
tomada pelos primeiros membros 
da Aspas: “Uma moradora que era 
professora de literatura estudou os te-
mas das poesias de Manuel Bandeira 
e quem estava no comecinho teve o 
privilégio de escolher o nome da sua 
própria rua. A Alameda das Flores foi 
a eleita por mim e pelo Luís Felipe, o 
que trouxe grande alegria para nós”, 
recorda.

Na semana passada, a associada 
Amanda Milagre passava de carro 
e teve que parar bruscamente para 
um cágado que atravessava uma rua 
do Pasárgada. Amanda foi espiritu-
osa e recolheu o cágado, evitando 
que ele fosse atingido: “Tive muito 
medo dele ser atropelado, então, carre-
guei o animal, que era leve, mas meio 
arisco”, conta, gargalhado, apesar do 
susto. O cágado foi entregue provi-
soriamente aos vigilantes antes que 
fosse solto em seu habitat natural, e 
a novidade chamou a atenção de al-
guns associados que passaram pela 
portaria A. No entanto, segundo o 
veterinário André Lage Alves, não 
é raro o aparecimento dessa espécie 
nos arredores do condomínio: “Os 
animais silvestres são muito frequen-
tes no Pasárgada. Assim como o cágado, 
que foi solto às margens da lagoa, pró-
ximo às águas do condomínio surgem 
capivaras, garças e biguás”, afirma, 
nesse último caso se referindo à ave 
aquática também chamada de mer-
gulhão.
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ConViver
ConVIVER bem é apoiar a 
agricultura de pequeno por-
te, fomentando a economia 
solidária e a preservação dos 
recursos naturais.  Para forne-
ceram alimentos sem agrotó-
xicos, os pequenos produtores 
rurais precisam seguir nor-
mas de manejo do solo, dos 
animais, da água e das plan-
tas. Isso resguarda o ecossiste-
ma e permite que o consumo 
de alimentos industrializados 
seja menor, assim como o 
aparecimento de doenças e a 
produção de resíduos sólidos. 
Comprar do pequeno agricul-
tor ou do microempreende-
dor também sai mais barato, 
já que não há intermediários 
entre produtor e consumidor. 
Desembale menos, descasque 
mais: fica a dica!
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DEVAGARINHO...E 
SEMPRE

Os botões de rosa destacam qualquer 
jardim, e elas são mesmo especiais, 
além de milenares: desde antes de 
Cristo já se tem informações do cul-
tivo de rosas.  Mas quais os segredos 
de um belo roseiral? Algumas dicas 
são valiosas: luz solar por pelo menos 
6 horas, extração das rosas secas e a 
poda enviesada, para dentro, evitando 
que a água se acumule. 
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