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Vem aí a terceira fase do intertravado! 
A partir de 20 de fevereiro, as obras 
vão recomeçar nas vias de trechos 
mais críticos e que foram definidas 
pelos associados e a diretoria de infra-
estrutura do Pasárgada. De antemão, 
pedimos aos associados paciência 
durante a execução dos serviços, com 
eventuais incômodos. Vai valer a pena 
ter mais um trecho do Pasárgada com 
calçamento totalmente renovado, mo-
dernizando e melhorando o acesso e a 
circulação pelas ruas do condomínio. 

Como foi divulgado anteriormente, 
a Aspas se programou para recolher 
restos de materiais de construção, 
depositados nas vias públicas do Pa-
sárgada. No entanto, a coleta teve que 
ser adiada, porque os funcionários 
designados para os serviços entraram 
em licença médica. Hoje e amanhã, a 
coleta acontecerá e esclarecemos os 

tipos de materiais que serão retirados: 
apenas sobras, pequenos materiais de 
construção, em bom estado e reapro-
veitáveis, como areia e brita, e não 
entulhos, como informamos equivo-
cadamente. Para esses casos, a coleta 
deve ser providenciada e financiada 
pelos proprietários e responsáveis pe-
las obras.

Agora tem verduras e legumes fres-
quinhos, livres de agrotóxicos, toda 
sexta-feira, no Pasárgada. Nossa fei-
rinha de orgânicos foi inaugurada 
há uma semana, e já é um sucesso! 
Para melhorar, os associados tam-
bém podem expor seus produtos, 
juntamente aos orgânicos cultivados 
pelo Instituto Kairós. Prestigie essa 
novidade, toda sexta, de 16 às 19h, 
na sede da Aspas.

Já explorou o novo site do Pasárgada? 
Acessando o endereço http://pasar-
gada.etc.br/, você encontrará uma 
página totalmente remodelada, com 
a história e as notícias do Pasárgada, 
a gestão do condomínio, a prestação 
de contas de 2016, as atas das assem-
bleias e a possibilidade de emissão de 
boletos. Outros dados muito úteis es-
tão na aba “Infos” (http://pasargada.
etc.br/infos/), um espaço com horá-
rios da van, do ônibus, telefones úteis 
e de fornecedores. Bombeiro hidráu-
lico, pintor, churrasqueiro, doceira, e 
muitos outros profissionais estão lis-
tados e recomendados por associados 
que já contrataram os profissionais. 
Lembre-se sempre de recorrer a esse 
banco de fornecedores, antes de enco-
mendar um serviço. 
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A associada Macau tem um belo 
jardim no Pasárgada, e essa é a sua 
segunda participação no Flor de 
Casa, com esta linda espécie chama-
da Lágrimas de Cristo.  Essa planta 
é do tipo trepadeira, com caule se-
mi-lenhoso, longos ramos, flores e 
folhagens decorativas. Nativas do 
continente africano, essas espécies 
são relativamente fáceis de cuidar. 
Gostam de muita incidência do sol, 
ambientes úmidos e podem ser cul-
tivadas em vasos dentro de casa, em 
estufas ou treliças. 
Divulgue seus cultivos aqui, no FLOR 
DE CASA: Mande sua imagem para o 
email  comunicacao@pasargada.etc.
br ou para a nossa página, no Face-
book: https://www.facebook.com/
condominiopasargada.aspas
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Guarde esta data: domingo, 26 de 
fevereiro, tem carnaval no Pasárga-
da! A ASPAS está organizando uma 
folia, para animar as crianças e suas 
famílias. Que tal juntar a meninada 
e formar um bloquinho? Chame os 
amigos, os vizinhos e faça um bloco 
adulto também, pois vamos premiar 
as fantasias mais originais. E se você 
tem alguma sugestão bacana para in-
crementar nossa festa carnavalesca, 
procure a Aspas.

ALLAH-LÁ-Ô

COLETA DE RESTOS DE OBRAS

3a TERCEIRA ETAPA ConViver
“Todos juntos somos fortes, cada um 
é uma pequena força”. ConVIVER 
é praticar essa máxima, como 
fizeram alguns associados. Ao 
invés de ficarem acomodados 
e queixosos, eles procuraram a 
Aspas, com intuito de colabo-
rar com a gestão do condomí-
nio. Desde então, foi formada 
uma comissão, que vai auxiliar 
a Aspas no setor financeiro, na 
racionalização de custos e na 
diminuição da inadimplência. 
Vida longa e produtiva a essa 
parceria!


