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Nos próximos dias, o site do Pasárga-
da (http://pasargada.etc.br/) estará 
de cara nova. A  página vem sendo re-
modelada e ganhará uma navegação 
mais fácil, mais moderna e um conte-
údo mais transparente. No endereço 
eletrônico, que contém a história e as 
notícias do Pasárgada, haverá também 
um amplo espaço para acompanha-
mento da gestão do condomínio, com 
acesso à prestação de contas de 2016, 
atas das assembleias e a possibilidade 
de emissão de boletos. Acesse o site e se 
informe melhor sobre o condomínio: 
confira como os recursos financeiros 
estão sendo empregados em ações de 
infraestrutura, segurança e meio am-
biente. Aproveite esse novo canal de 
comunicação do Pasárgada, avalie as 
medidas e opine sobre os projetos do 
condomínio, nas assembleias. O envol-
vimento de todos é fundamental!

Minas Gerais vive um surto localizado 
de febre amarela, doença infecciosa de 
origem africana causada por um vírus 
que é transmitido por mosquitos. Exis-
tem dois ciclos de febre amarela: o urba-
no e o silvestre. No ciclo urbano, o vírus 
é transmitido pelo mosquito Aedes ae-
gypti, o mesmo vetor da dengue, Zika e 
Chikungunya, e a forma de conter a do-
ença é eliminar a água parada, que pode 
se tornar criadouro do inseto. As auto-
ridades de saúde alertam que a pessoa 
está imunizada se tomou duas doses da 
vacina. Caso não esteja assegurado das 
vacinações recomendadas, procure um 
posto de saúde. Próximo ao Pasárgada, 
tem vacinação contra a febre amarela na 
Unidade Básica de Saúde de Macacos, 
de 8h30 às 15h30 (telefone: 3547-7377) 
e na Unidade Básica de Saúde do Jardim 
Canadá, de 8h às 16h30 (telefone: 3581-
3156). Como a procura pela vacina está 
intensa, antes de se dirigir ao posto de 
saúde é recomendável ligar, para checar 
se as doses estão disponíveis.

A ASPAS está planejando uma matinê 
em um dos dias do carnaval. A ideia é 
trazer a alegria da festa para o condo-
mínio, realizando uma manhã ou uma 
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Este belo jasmim vermelho é do cul-
tivo da associada Margarete Corrêa. 
A espécie, originária da Índia e do 
Himalaia, produz diversas pequenas 
flores rosa-framboesa ou vermelho, 
com um perfume doce e delicado. 
Também conhecido como gengibre 
vermelho, floresce no verão, precisa 
de bastante luminosidade e deve ser 
regado com frequência. 
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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PASáRgADA nA FoLiA

conviver
Há um ditado que diz, “todos 
gostam da sombra, mas poucos 
plantam árvores”. No Pasárga-
da, somos privilegiados com 
uma natureza belíssima ao 
nosso redor. ConVIVER tam-
bém é cuidar e contribuir para 
a manutenção desse meio 
ambiente. É não é preciso ser 
especialista: a contribuição 
pode vir de um jeito simples, 
com o plantio de mudas, por 
exemplo. Reúna os vizinhos, 
os filhos e os amigos e plante 
algumas árvores! Motivos não 
faltam: as árvores regulam a 
temperatura e o clima, evitam 
a erosão e o desgaste dos solos, 
retêm água e impedem as se-
cas e as inundações. Elas ainda 
filtram o ar que respiramos, 
trazem sombra, protegem con-
tra ventos e a poluição sonora, 
além de serem abrigo e ali-
mento para os animais!

tarde de folia para as crianças e suas 
famílias. Se você tem alguma sugestão 
bacana para incrementar nossa festa 
carnavalesca, procure a ASPAS. 


