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Os cães de guarda têm sido importan-
tes aliados nas estratégias de seguran-
ça do Pasárgada. Nossos vigilantes têm 
passado por constantes treinamentos 
para estarem aptos a realizarem as 
rondas com os animais. A opção pelos 
cães de guarda foi cuidadosamente es-
tudada pela Aspas, e se concluiu que 
os animais são adequados para as ins-
peções de vigilância não só pelos sen-
tidos aguçados, capazes de perceber 
qualquer anormalidade, mas também 
porque protegem os seguranças nas 
rondas noturnas e em locais ermos 
do condomínio. Nesta semana, houve 
uma inspeção com os cães, na represa, 
próximo ao Instituto Kairós.

Precisamos do empenho de todos os 
associados em nossas ações de reco-
lhimento de resíduos. Separar, acon-
dicionar e observar os dias exatos das 
coletas é um hábito que beneficia 
todo o Pasárgada. Em nosso condo-
mínio, temos o recolhimento de três 
tipos de resíduos: o lixo comum, o 
resíduo reciclável e o resíduo orgâni-
co (sobras de jardinagem).  Para cada 
uma dessas coletas, é importante 
lembrar: nas segunda-feira há o re-
colhimento do lixo comum, por isso, 
não se devem depositar os resíduos 
recicláveis nesse dia, porque eles se-
rão levados equivocadamente pela 
prefeitura. Terça-feira é o dia cor-
reto de colocar os materiais reciclá-
veis para fora das casas. Nas quintas 
e sextas-feiras é a vez dos resíduos 
orgânicos, recolhidos pela Aspas. Po-
rém, não deposite resíduos grandes, 
como pedaços de árvore, apenas fo-
lhas e pequenos galhos provenientes 
da limpeza e poda em jardins.

A Aspas realizou uma ocorrência inter-
na e checou a veracidade da denúncia 
de que um morador invadiu um terre-
no da Alameda dos Sonhos, para fazer a 
extração do óleo de uma copaíba, árvo-
re centenária do condomínio. A retirada 
aconteceu sem autorização do proprie-
tário do lote, sr. Antônio Bernucci, que 
manifestou sua indignação diante da 
atitude: “A respeito do furo feito na árvore, 
dentro do meu lote, informo que não auto-
rizo e não estou de acordo com tal prática”. 
A Aspas lamenta a atitude e reitera que, 
ainda que a extração não cause danos 
à árvore, é inadmissível que moradores 
se dirijam a terrenos vizinhos com esse 
intento, sem a ciência de seus proprie-
tários. Diante do fato, a Aspas tomará 
as medidas cabíveis que possam coibir 
e penalizar práticas abusivas como essa.
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Todo jardim que se preze tem uma 
bela roseira. Na casa da Ana Luiza 
Fernandes e do Sérgio Fonseca não 
é diferente. De volta da Alemanha, 
depois de cinco anos longe do Pasár-
gada, assim que voltou, a Ana Luiza 
deu um trato caprichado no jardim, 
onde desabrocharam essas belas ro-
sas, vistosas com o retorno dos mo-
radores. Sejam bem-vindos de volta e 
que seja mais um tempo florido para 
vocês, no Pasárgada!
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

FL R DE CASA

COLETA DE RESÍDUOS

INVASÃO 

Já estamos em contagem regressiva. No 
domingo de carnaval, 26 de fevereiro, 
ninguém vai precisar sair do Pasárga-
da para cair na folia. Nossa folia será 
de 15 a 22 horas, na sede da Aspas. De 
15 às 18h, termos uma animada matinê 
de carnaval, voltada para a criançada. 
Nossa farra vai incluir marchinhas, 
oficina de confecção de máscaras e 
premiação para as fantasias mais ori-
ginais.  Junte os amigos, filhos e os vi-
zinhos e monte seu bloco: o Pasárgada 
vai ferver de alegria!!! 

CARNÁ NO 
PASÁRGADA

RONDA COM CÃES 

ConViver
ConVIVER é respeitar o outro, 
importar-se com o vizinho e ter 
consideração por ele, mesmo 
que vocês não sejam íntimos. 
Não precisamos ter afinidade 
com todos do nosso condomí-
nio, mas é essencial respeitar o 
espaço alheio e colaborar para 
que o Pasárgada seja um am-
biente não abusivo. Para avaliar 
se minhas condutas são inade-
quadas, basta usar o bom senso, 
ponderando se meu comporta-
mento vai colocar o outro em 
situação desconfortável. 

VACINAÇÃO FEBRE AMARELA

Amanhã, sábado, na APREVS, Vale 
Do Sol, Avenida Terra, 28, de 9 às 
16h (com intervalo de almoço entre 
12 e 13h). Também haverá vacinação 
de 8 às 17h, na Unidade Básica de 

Saúde do Jardim Canadá (R. Dres-
den, 71 ) e de Macacos (rua dona 
Maria da Glória (logo acima da esco-
la municipal). Programe-se, leve seu 
cartão de vacinação e aproveite essa 
oportunidade de se imunizar!


