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Vamos eliminar os entulhos do con-
domínio, aderindo à campanha Calça-
da Limpa? A maioria dos moradores 
do Pasárgada mantém a fachada de 
suas casas bem cuidada e, não sem 
razão, se incomoda quando o vizinho 
não faz o mesmo, depositando entu-
lhos nas calçadas ou em lotes vagos, 
nos arredores das residências. A Aspas 
vem fazendo diversos apelos contra 
esses bota-foras irregulares, já que 
todo tipo de descarte pode ter o desti-
no certo: ser recolhido pelos serviços 
de limpeza nos dias pré-determina-
dos, colocado em uma caçamba alu-
gada ou doado para ser reaproveitado 
pelo condomínio. Se toda a comuni-
dade se conscientizar, conseguiremos 
encaminhar corretamente os entulhos 
e deixar o Pasárgada mais bonito!

Uma nova denúncia chegou até a As-
pas, dando conta de que um profissio-
nal, após prestar um serviço em uma 
residência do Pasárgada, trafegou de 
forma perigosa pela estradinha que 
liga o condomínio até o Vale do Sol. 
O trajeto é curto, porém, com curvas 
sinuosas e pista estreita. Os mesmos 
cuidados que valem para os morado-
res que percorrem a estradinha de-
vem ser seguidos pelos prestadores de 
serviço que frequentam o condomí-
nio. Quando o profissional concluir 
seu trabalho e deixar o condomínio, 
lembre a ele dos riscos da estradinha 
e da necessidade de dirigir com aten-
ção e em baixa velocidade.

Não é sem motivo que, há meses, a As-
pas intensificou o controle dos carros 
que cruzam as portarias do Pasárgada. 
Na segunda-feira, a Polícia Civil de Mi-
nas Gerais apresentou quatro suspeitos 
de integrar uma quadrilha de assaltos 
a condomínios de luxo de Belo Hori-
zonte e Região Metropolitana, e uma 
das estratégias usadas pelo grupo era 
fugir usando os carros das vítimas. Em 
reportagem sobre a prisão, o delegado 
Felipe Freitas afirmou que a ação dos 
assaltantes foi facilitada porque, como 
estavam em automóveis cadastrados, 
eles não eram barrados nas portarias. 
Sendo assim, vamos redobrar os cuida-
dos: ao chegar às cancelas, apague os 
faróis, acenda a luz interna e abaixe os 
vidros até que o vigilante se certifique 
de que está tudo sob controle. 
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Fiscalização de carros

ConViver
ConVIVER bem é prestigiar 
os vizinhos talentosos, como 
o associado Marcelo Coelho, 
um fotógrafo com mais de 30 
anos de experiência e que já 
registrou lugares, pessoas e 
marcas de 25 países. Marcelo 
Coelho fará uma exposição de 
seus trabalhos, a partir desta 
sexta-feira, no Mercado Gra-
no, no Jardim Canadá. A aber-
tura será às 20 horas e o en-
dereço é Rua Niágara, 320. No 
site do Pasárgada também é 
possível apreciar imagens do 
condomínio cuidadosamen-
te fotografadas por Marcelo 
e cedidas gentilmente para a 
página.

O associado Marcello Lyra, que atuou 
como diretor administrativo, e a assis-
tente Luciene Martins não fazem mais 
parte da Aspas. Em compensação, o 
setor agora conta com a gerência do 
Dário Carsalade. Com uma ampla 
experiência em sindicância de condo-
mínios, Dário chega com a expectati-
va de ser um profissional estratégico 
para ouvir e buscar soluções para as 
demandas dos associados:  “Tenho boa 
escuta e sempre parto do princípio de 
que as pessoas não querem ouvir um não 
como resposta”.  Desejamos boas-vin-
das e sucesso para o Dário!

Agora é possível anunciar no site do 
Pasárgada! E quem inaugura a seção 
“Páginas Amarelas” é a associada Jo-
anna Sanglard, que vai oferecer um 
curso de tricô, na Aspas, às sextas-
-feiras, de 15 às 17h (inscrições pelo 
98863-7734). Quem conhece os traba-
lhos da Joana, que cria bolsas, cestos e 
objetos de decoração reaproveitando 
embalagens longa vida, pode imagi-
nar como esse curso será bacana! E 
se você também quer ser anunciante, 
contate a Aspas pelo e-mail aspas@
pasargada.etc.br ou pelo telefone 
3547-7001. Os associados adimplen-
tes podem anunciar gratuitamente e 
há condições especiais para terceiros!
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CALÇADA LIMPA DIREÇÃO SEGURA

Nesta semana, a flor de casa é da 
associada Cristina Maure, que sem-
pre envia uma imagem de suas be-
las plantas para as vizinhas do Pa-
sárgada que estão aniversariando. 
A história dessa flor, que lembra a 
nossa crista de galo, é curiosa. Cris-
tina trouxe as sementes de uma 
viagem à França, plantou, mas não 
germinaram. Passado um tempo, foi 

FL R DE CASA

surpreendida pelas belas flores, das 
quais ela não sabe mais a espécie. 
Divulgue seus cultivos aqui, no FLOR 
DE CASA: Mande sua imagem para o 
email  comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página, no Facebook: 
https://www.facebook.com/condo-
miniopasargada.aspas


