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A partir de 0h deste sábado, estará 
no ar o novo site do Pasárgada. Mais 
rápido e fácil de navegar, o site con-
tém todo o histórico de informativos, 
comunicados, relatórios e atas de as-
sembleias. Também disponibiliza uma 
lista de fornecedores elaborada com a 
ajuda dos moradores, que espontanea-
mente compartilharam suas experiên-
cias bem sucedidas com profissionais 
e empresas de vários segmentos. Para 
ter acesso às informações exclusivas 
do Pasárgada, é preciso se cadastrar na 
área de condôminos. 
Agradecemos a todos que colaboraram 
na criação do nosso novo ambiente di-
gital e, em especial, ao talentoso Mar-
celo Coelho, autor das fotos que embe-
lezam o novo site. 
O endereço continua o mesmo:  
www.pasargada.etc.br

O relatório com a prestação de contas 
da Aspas em 2016 estará a partir de 
amanhã na portaria para consulta. O 
documento também será enviado por 
email e ainda disponibilizado no novo 
site a partir de 0h de sábado, mas com 
acesso restrito para quem já fez o ca-
dastro. Portanto, se você ainda não fez 
o seu, não fique de fora. 

Seguindo o que foi decidido na última 
assembleia, a reunião com os associados 
da região onde terá início a obra de cal-
çamento está marcada para a próxima 
semana. É importante a participação 
de todos, porque nesse encontro serão 
decididas as ruas contempladas nessa 
primeira fase. As intervenções começam 
pela região à direita da Avenida Manoel 
Bandeira, logo na entrada do Pasárgada, 
já a partir de fevereiro. 

www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

AS INF

A Cida Ferreira tem uma exuberante 
helicônia, que reina absoluta no seu 
jardim com tons fortes de vermelho 
e amarelo. A opulência dessa planta é 
tanta que seu nome foi inspirado na 
palavra grega helikonios, originada do 
Monte Helikon. Segundo a mitologia 
grega, o local era a morada preferida 
das nove deusas da ciência e das artes, 
que lá se reuniam para cantar, dan-
çar e encantar o mundo dos artistas. 
Não por acaso, a helicônia da Cida é 
a musa da semana dos nossos jardins. 
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

FL R DE CASANO AR!

NOVA FASE DO  
INTERTRAVADO

PRESTAÇÃO  
DE CONTAS 2016

ConViver
Sejamos corteses e respeitosos 
com os funcionários que traba-
lham diariamente para manter 
o Pasárgada seguro, limpo e 
agradável. Com eles também 
compartilhamos o dia a dia, e 
cabe a todos nós zelar por uma 
convivência harmoniosa.

A folia vai tomar conta do Pasárga-
da no domingo de carnaval, 26 de 
fevereiro. A matinê começa a partir 
das 15h, com muita música boa para 
crianças e adultos, e barraquinha de 
comida, água e refri. Para os grandes, 
a cerveja gelada também está garan-
tida. Vale a pena ajudar os pequenos 
a capricharem na fantasia, porque 
haverá concurso para premiar o(a) fo-
liã(o) mirim mais charmoso(a).  

As câmeras de segurança do condomí-
nio já estão funcionando para garan-
tir mais tranquilidade aos moradores. 
Os equipamentos estão instalados em 
pontos estratégicos do Pasárgada e 
são grandes auxiliares da equipe de 
segurança.

Na próxima semana, a Aspas vai re-
colher todo material de construção 
que estiver nas ruas do condomínio. 
Portanto, caso você esteja realizando 
obras em sua residência, pedimos que 
guarde os materiais para que não se-
jam confundidos com entulho.

Depois de vários pedidos formais e 
reuniões feitas com o Município de 
Nova Lima, o prefeito Vitor Penido 
garantiu que não vai liberar o alva-
rá de funcionamento do crematório 
Vale do Sol. A conquista foi resul-
tado da mobilização das comuni-
dades do Vale do Sol, Aspas, Morro 
do Chapéu, e do deputado estadual 
Fred Costa (PEN). O prefeito consi-
derou os argumentos dos morado-
res e, em que pese os interesses dos 
comerciantes do Vale do Sol, que 
viam naquele empreendimento uma 
possível melhoria em suas receitas, 
decidiu por barrar a instalação do 
crematório na região.

CARNAVALIZAR

CÂMERAS, OK
RECOLHIMENTO 
DE ENTULHO

CREMATÓRIO


