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A Guarda Municipal de Nova Lima 
está auxiliando a equipe de seguran-
ça do Pasárgada em rondas frequen-
tes nas ruas do nosso condomínio. A 
parceria foi firmada durante reunião 
entre as autoridades de segurança pú-
blica da cidade e os representantes dos 
condomínios horizontais da região, 
dentre eles a Diretora Presidente da 
ASPAS Flavia Stortini, realizada em 
dezembro do ano passado. 

Os funcionários da segurança concluí-
ram o curso para formação de brigadis-
ta. Gilberto Lucindo, Abrahão Moyses, 
Fábio Nunes, Bruno Mendes, Silvani 
Gomes e Renato Gumercino se dedica-
ram bastante ao treinamento de campo. 
Agora, eles estão preparados para atuar 
na prevenção e combate aos princípios 
de incêndio, zelando pela segurança 
dos moradores e do condomínio. 

O Uber tem se tornado um meio de 
transporte comum no Pasárgada, prin-
cipalmente pelos visitantes. Não há ne-
nhuma restrição ao uso desse serviço, 
mas é importante que o morador avise 
à portaria que está aguardando a che-
gada do motorista. Como a solicitação 
é feita pelo aplicativo, que nem sempre 
informa o endereço preciso do usuário, 
a equipe de vigilância tem encontrado 
dificuldade para localizar o morador e 
fazer o cadastro correto do motorista 
para autorizar a entrada no condomínio. 

Infelizmente, mais um animal silvestre 
foi atropelado na estrada de acesso ao 
Pasárgada. Dessa vez, foi um gambá. 
Reforçamos o pedido de prudência ao 
chegar e sair do condomínio. Estamos 
em uma reserva ambiental e é nosso 
dever ajudar a preservar o ecossistema. 

Um dos espelhos auxiliares da estra-
dinha foi quebrado na noite de sába-
do para domingo. A equipe de vigilân-
cia constatou o incidente pela manhã. 
Pelo tipo de dano na lataria, ele pa-
rece ter sido atingido por uma pedra. 
Se reconhecidos pelas câmeras de se-
gurança, os vândalos serão responsa-
bilizados.
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No Flor de Casa dessa semana, quem 
deu o ar da graça foi a Açucena da 
Margarete Corr6ea, dona de flores 
que costumam embelezar nosso jor-
nal. Apesar de ser fácil de cultivar, a 
Açucena é uma planta que só flores-
ce uma vez ao ano e por um curto 
período de tempo, o que a torna ain-
da mais especial. Aproveitemos a sua 
beleza!
Você quer participar do Flor de Casa? 
Mande uma imagem para o email  
comunicacao@pasargada.etc.br ou 
para a nossa página no Facebook: 
www.facebook.com/condominiopa-
sargada.aspas
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A diretoria da Aspas reitera que as 
informações referentes ao condomí-
nio estão devidamente publicadas no 
novo site do Pasárgada e à disposição 
dos moradores também na secretaria. 
Em caso de dúvida, a Aspas deverá ser 
procurada para que sejam feitos os es-
clarecimentos necessários. Os dados 
que circulam nas redes sociais sem o 
devido embasamento na documenta-
ção devem ser desconsiderados para 
evitar desencontros de informações e 
mal-estar entre os moradores. 

A obra do intetravado será iniciada 
pelo lado esquerdo da avenida Ma-
nuel Bandeira, e não pelo lado direito, 
como informamos equivocadamente 
na edição anterior do Aspas. 

O novo site do Pasárgada está uma 
beleza! Lá você encontra uma série de 
informações úteis sobre o condomí-
nio, além de documentos cujo acesso 
é liberado somente para os moradores 
tais como os balancetes e as audito-
rias de cada gestão. Se você ainda não 
fez o seu cadastro, não perca a opor-
tunidade de ficar por dentro de tudo 
o que acontece no nosso condomínio. 

Tem novidade gostosa e saudável che-
gando por aí. Toda sexta-feira, de 16h 
às 19h, a partir de hoje, haverá uma 
feirinha de orgânicos na sede da AS-
PAS, promovida em parceria com o 
Instituto Kairós, de Macacos. A lista 
com os produtos disponíveis a cada se-
mana será divulgada no site do Pasár-
gada, na aba de notícias. Para reservar 
os produtos antecipadamente,  falar 
diretamente com a Cleo, responsável 
pela feira, pelo telefone 98819-7412.
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