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Desde o início do ano, a segurança do 
Pasárgada vem sendo incrementada 
por rondas feitas pela guarda muni-
cipal de Nova Lima. A fiscalização é 
realizada em uma viatura, com rádio 
de comunicação interligado às polícias 
Civil, Militar e Rodoviária, vinda de 
Macacos no sentido Jardim Canadá ou 
vice-versa. A medida passou a ser ado-
tada depois de uma reivindicação de 
condomínios como o Pasárgada, Mor-
ro do Chapéu, Retiro das Pedras, Mi-
guelão e os bairros Vale do Sol e Jardim 
Canadá junto à Secretaria de Seguran-
ça de Nova Lima. Na opinião do dire-
tor de segurança da Aspas, Fernando 
Pires, “a ronda traz mais tranquilidade 
para o Pasárgada, porque complementa 
o trabalho dos vigilantes do condomí-
nio”. Porém, a fiscalização dos guardas 
municipais é esporádica, funcionando 
apenas como um reforço: nossos vi-
gilantes são imprescindíveis porque 
são eles que mantêm a segurança das 
portarias durante 24 horas, fiscalizam 
entradas e saídas de carros e visitantes, 
fazem rondas com os cães em lugares 
ermos do Pasárgada, entre outras me-
didas, que não podem ser assumidas 
pelos guardas municipais. Além disso, 
Fernando Pires assegura que todos os 
guardas que estão atuando no Pasárga-
da “são profissionais de ótima índole, bem 
treinados e empenhados em colaborar com 
a segurança do nosso condomínio”.

Não faltou animação na folia do con-
domínio. Várias famílias do Pasárgada 
aproveitaram o domingo de carnaval, 
na sede da Aspas, ao som de marchi-
nhas, sambas e axé. As crianças e os 
adultos aceitaram o desafio e exibiram 
as mais diferentes fantasias. A associa-
da Martinha Britto, vestida de palhaci-
nha, comandou o desfile infantil para 
a escolha da fantasia mais original.  
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ConViver
Conviver bem é se juntar aos 
vizinhos para comprar pro-
dutos de qualidade com pre-
ços mais em conta. Esse é o 
propósito do grupo “Com-
pras Coletivas”, que funciona 
pelo whatsApp e reúne cerca 
de 82 associadas do Pasár-
gada. Flávia Vilela, uma das 
administradoras do grupo, 
afirma que a iniciativa cha-
ma a atenção de moradores 
das redondezas: “Acredito que 
não exista nada parecido com o 
Compras Coletivas em outros con-
domínios, todos acham a ideia ba-
cana. A grande vantagem é que 
compramos em grande quantidade 
e conseguimos que o fornecedor nos 
venda por um preço mais baixo”. 
Para aderir ao grupo, basta 
ser associado e fazer contato 
com a Aspas ou com a pró-
pria Flávia.

Por mais que façamos apelos contra 
este comportamento, alguns morado-
res continuam depositando entulhos 
pelo condomínio, conforme flagrante 
feito pela associada Sirlene Viana, na 
avenida principal do Pasárgada, na 
Manuel Bandeira, ao lado do núme-
ro 529.  Os entulhos não só deixam 
o condomínio menos bonito, como 
também podem contaminar o solo e, 
levados pelas águas das chuvas, atin-
gir os lençóis freáticos.  As sobras de 
construção ou reforma não devem 
ser jogadas nas calçadas ou nos lotes 
vagos do Pasárgada. Se for uma pe-
quena quantidade, os resíduos podem 
ser recolhidos pelo serviço de coleta 
de Nova Lima. No entanto, se houver 
muitas sobras, deve-se alugar uma ca-
çamba. Desde que em bom estado, a 
Aspas também pode reaproveitar os 
resíduos de obras, para a realização 
de pequenas melhorias para o condo-
mínio. Se quiser dar um bom destino 
aos resíduos, procure a Aspas. Já o 
morador que for denunciado por in-
sistir em criar bota-foras irregulares 
será notificado pela associação.

NÃO AOS ENTULHOSSEGURANÇA  
EM DOBRO

Mas, como todas as crianças estavam 
pra lá de graciosas, foi impossível esco-
lher uma só e ao fim da folia toda a ga-
rotada foi premiada! Outro ponto alto 
do carnaval foi a oficina de máscaras, 
organizada pela associada Ana Luiza 
Fernandes. Com muita criatividade e 
purpurina, as crianças fizeram lindos 
trabalhos e depois saíram mascarados 
pela matinê, contagiando todos. 


