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ConViver
E por falar em livros novos, conviver bem é... conhecer a verve 
literária de nossos vizinhos. Quem acaba de lançar um livro de 
contos é o jornalista, ex-presidente e membro da nova diretoria 
da ASPAS, Chico Mendonça. Em As Horas Esquecidas, Chico re-
úne 36 contos, nos quais faz reflexões como esta: “Para uma pessoa, 
qualquer ser ou coisa começa a envelhecer no instante seguinte à sua descober-
ta. Até tornar-se invisível ou morrer, que são a mesma coisa dentro da pessoa. 
É o olhar que envelhece, não o que é visto. Tudo é o tempo todo, mas se modifica 
dentro de quem observa. Por isso, a inocência das crianças nos comove tanto. 
Desconfio seja saudade de nós mesmos. Dos seres que ficaram invisíveis.” 

Conforme acordado em assembleia de 
associados em maio de 2017, janeiro 
é o mês de uma nova reunião para 
apresentar os resultados da campa-
nha da ASPAS contra a inadimplência 
no pagamento do condomínio e, tam-
bém, propor novas medidas. Em bre-
ve, a ASPAS divulgará o edital de con-
vocação dessa nova Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE): fique atento e 
venha somar para o debate dessa im-
portante pauta para o Pasárgada!

As assistentes administrativas da AS-
PAS, Nathália Braga e Giane Miranda, 
começaram o ano vestindo, literal-
mente, a camisa do Pasárgada. Agora 
elas têm uniforme de trabalho e fica-
ram superelegantes exibindo o logoti-
po do condomínio!

Acabou a espera e a happy hour 
mais gostosa do Pasárgada está de 
volta! Hoje, a partir das 16h, tem 
Cesta Feira na sede da ASPAS e 
vários expositores marcarão pre-
sença. Já confirmaram, Vanice, 
do Kairós, com verduras, legumes, 
temperos e ervas; Pizza da Villa, 
com quatro opções de sabores; 
Silvana, da Saborana, com empa-
das e massas; Igor que substituirá 
nosso prezado Malthus – que está 
de mudança –, com o chope Rhara. 
Para arrematar, Cris Donati, com 
suas lindas bijouterias. Não dá pra 
perder essa volta da Cesta Feira, 
em grande estilo!

Foram confirmados quatro casos 
de febre amarela em Nova Lima, e a 
Prefeitura Municipal está intensifi-
cando a imunização contra a doen-
ça. Amanhã, 13/01, haverá pontos de 
vacinação em vários bairros, além de 
Macacos e no condomínio Alphaville. 
Apenas uma dose da vacina é capaz de 
proteger a pessoa por toda a vida – essa 
é a orientação da Organização Mun-
dial de Saúde, seguida pelo Ministé-
rio da Saúde, e as pessoas com mais 
de 60 anos só devem ser imunizadas 
com recomendação médica. A Secre-
taria de Municipal de Saúde esclarece 
que a cidade não vive uma epidemia 
da doença, mas é preciso um esforço 
conjunto para eliminar criadouros 
do aedes aegypti, mosquito transmis-
sor urbano não só da febre amarela, 
como também da dengue, zika e chi-
kungunya. O mosquito se prolifera em 
caixas d’água, pneus, vasos de plantas, 
calhas entupidas, garrafas, lixo a céu 
aberto, bandejas de ar-condicionado, 
entre outros.

ANO NOVO, 
LIVROS NOVOS

CESTA FEIRA:  
O RETORNO

Muitas novidades no “Espaço Livro”, 
estante da sede da ASPAS com obras 
disponíveis para empréstimo a asso-
ciados e funcionários. No fim do ano, 
foram feitas várias doações e livros de 
diferentes gêneros estão te esperando 
para uma boa leitura. Aproveite e ve-
nha buscar o seu!

Cesta Feira


