
Alguns vigilantes do Pasárgada estão 
passando por um treinamento, hoje, 
para o trabalho com os cães de segu-
rança. Os funcionários estão receben-
do, sem nenhum custo para a Aspas, 
instruções de um adestrador da em-
presa Cia dos Cães. O objetivo do cur-
so é aprimorar a atuação dos vigilantes 
nas rondas com os animais. A decisão 
de incluir os cães na vigilância do Pa-
sárgada foi motivada pelos benefícios 
que os animais trazem nas inspeções 
de segurança. Eles possuem não só os 
sentidos aguçados, como também são 
capazes de perceber qualquer anorma-
lidade e protegerem os seguranças nas 
rondas noturnas e em locais ermos do 
condomínio.

Um encontro importante, amanhã, 06 
de maio, para todos os associados do 
Pasárgada: Assembleia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária, às 9h, em primei-
ra chamada, ou 9h15, em segunda, na 
sede da Aspas. Será uma oportunidade 
de debater pautas relevantes para o 
condomínio, como prestação de con-
tas, valor de cobrança dos lotes e índi-
ce de inadimplência. Participe, opine e 
colabore: se cada um se engajar pode-
mos melhorar a vida de todos!
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A Aspas já tem muita história para 
contar! Em outubro deste ano, a As-
sociação dos Proprietários de Pasár-
gada completa 18 anos. A entidade 
foi constituída em Assembleia Geral 
Extraordinária em 27 de outubro de 
1999, quando foi aprovado o Estatu-
to Social e eleita a primeira diretoria 
executiva. O presidente da primeira 
gestão da Aspas foi o psicólogo Jorge 
Vasconcelos de Brito, que atuou em 
conjunto com vice-presidente, dire-
tora administrativo-financeira e os 
diretores de infraestrutura, meio am-
biente, segurança e relações comuni-
tárias, divulgação e comunicação.

Você já se deu conta de quantas mulhe-
res empreendedoras há no Pasárgada? 
Algumas dessas associadas empreende-
doras podem estar na sua vizinhança 
ou expondo seus produtos semanal-
mente, na feirinha da Aspas, como a 
Letícia Carneiro, da Quik Gourmet, que 
produz pães, antepastos e sais aroma-
tizados (contato: 99831-1170). A Tiza 
Duarte capricha nas massas artesanais, 
empadões, pães de queijo, molhos casei-
ros e antepastos (contato: 99242-0134). 
Do Ateliê Cacau em Flor saem choco-
lates finos, bolos e doces, feitos pela 
Patrícia Moura (contato: 3547-7759 ou 
contato@ateliercacauemflor.com). Do 
ramo da confeitaria há, ainda, a Jac-
queline Carvalho, que faz lindos bolos, 
além de decoração de festas (contato: 
99944-9700).  E isso é só uma pequena 
amostra de mulheres que estão empre-
endendo no ramo culinário: há muito 
mais gente talentosa e colocando a mão 
na massa no Pasárgada!

O Dia das Mães está chegando, e não 
vamos deixar essa data passar em bran-
cas nuvens! Na próxima sexta-feira, 12 
de maio, a partir das 18h, faremos uma 
happy hour, na sede da Aspas, em co-
memoração a todas as mães do Pasár-
gada. Devido à contenção de custos, o 
evento será colaborativo: convide sua 
mãe, traga bebidas e quitutes e venha 
festejar essa presença tão importante 
em nossas vidas! 
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ConViver
As críticas negativas são im-
portantes para o aprimora-
mento, para rever os caminhos 
quando eles não estão corretos 
e acertar a rota. No entanto, 
ConVIVER bem também é 
reconhecer os acertos, afinal 
os elogios fazem um bem da-
nado! Na semana passada, a 
associada Cynthia deu um re-
torno positivo sobre uma ins-
peção dos vigilantes do Pasár-
gada. Eles faziam uma ronda 
pela rua da Cynthia e quando 
ouviram um choro foram até a 
residência para se certificarem 
do que acontecia. Felizmente, 
não era nada demais, apenas 
um choro forte do bebê da as-
sociada, que ficou agradecida 
à equipe: “Me senti muito feliz, eles 
perceberam algo estranho e pararam 
para fiscalizar. Estão de parabéns, o 
que é bem feito tem que ser elogiado, 
isso é que um bom trabalho!”

SEGURANÇA 
COM CÃES

ASPAS ANO 18 ASSEMBLEIA: 
PARTICIPE!

TALENTO

HAPPY HOUR MATERNO
O sapatinho de judia é uma espécie 
exótica e que funciona muito bem 
para cobrir pergolados e caraman-
chões. A trepadeira deve ser plantada 
em local que bata o sol da manhã e 
com sombra à tarde, pois isso vai in-
tensificar a coloração das flores. To-
dos os anos, no final do inverno, deve 
haver uma poda leve em ramos secos 
e ela ficará vistosa, como a da associa-
da Shirley Lopes.
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