
“Todo carnaval tem seu fim...”, mas, no 
Pasárgada, a folia vai se estender até 
domingo. No dia 18 de fevereiro, tem 
ressaca da festa na sede da  ASPAS, 
com a banda Timbau de Minas. O 
grupo vai animar os associados com 
percussão, marchinhas e axé. Haverá 
também chope gelado e comidinhas 
gostosas. A entrada é franca e a saidei-
ra de carnaval vai de 11 às 16h. Capri-
che na fantasia e venha curtir com a 
família e os amigos!

A ASPAS precisa do comprometimen-
to dos associados com suas corres-
pondências. É importante que cada 
proprietário tenha seu escaninho de 
cartas e encomendas, na entrada do 
condomínio. A associação mantém al-
guns boxes para aqueles que não pos-
suem seu compartimento, mas há cor-
respondências já datadas, esperando 
seus destinatários. Procure a sede da 
ASPAS e recolha suas correspondên-
cias para que elas não se avolumem 
e, o mais importante, se você não tem, 
providencie o mais rápido sua caixa 
de correio.

Estamos em clima de festa, mas não 
podemos descuidar da saude. O Pa-
sárgada está em área de risco de febre 
amarela, com seis mortes causadas pe-
la doença, em Nova Lima. Lembrando 
que, além da vacinação e dos cuidados 
para eliminar os focos dos mosqui-
tos transmissores, temos que preser-
var a vida dos macacos. No condomí-
nio, está sendo divulgada a campanha 
#ACULPANÃOÉDOMACACO, refor-
çando que a febre amarela é transmi-
tida apenas pela picada de mosquitos. 
Os macacos também são vítimas da 
doença. Vamos preservar a vida deles 
e difundir essa informação!
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SAIDEIRA DA FOLIA

CORRESPONDÊNCIAS: 
NÃO ESQUEÇA!

MACACOS SÃO VÍTIMAS

E a saideira de domingo tem tudo 
pra ser um sucesso, a julgar pela pré-
via do carnaval, na feirinha de sexta 
passada. O clima na sede da ASPAS fi-
cou festivo com o talento das associa-

das Joanna Sanglard e Letícia Carnei-
ro, que prepararam criativos adereços 
carnavalescos pra crianças e adultos. 
Foi uma happy hour animadíssima, 
como mostram as fotos:

Você sabia que a ASPAS possui uma 
pequena biblioteca para empréstimo 
de obras para associados e funcioná-
rios? O “Espaço Livro” é uma estante 
colaborativa, com títulos de diferentes 
gêneros, doados pelos proprietários 
de Pasárgada. Recentemente, a biblio-
teca foi incrementada com alguns li-
vros da série “Diário de um Banana”, 
sucesso entre o público infanto-ju-
venil. Passe pelo Espaço Livro e leve 
uma boa leitura para casa!

CESTA FEIRA FESTIVA

ESPAÇO LIVRO

ConViver
ConVIVER bem é apoiar os pro-
jetos artísticos de nossos vizi-
nhos. Quem está com uma no-
va empreitada, apostando mais 
uma vez no reaproveitamento 
de materiais, é a associada Joan-
na Sanglard. Ela está recolhendo 
guarda-chuvas e sombrinhas es-
tragadas e sem serventia. As do-
ações podem ser combinadas pe-
lo whatsapp 98863-7734. Com 
certeza, vem coisa bonita por aí!

QUEM DISSE QUE ACABOU? SAIDEIRA DE CARNAVAL NESTE DOMINGO, NO PASÁRGADA, 
COM PERCUSSÃO, MARCHINHAS E AXÉ!
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

E tem um novo mestre de obras 
trabalhando no Pasárgada. O 
cruzeirense José Souza Santos, 
60 anos, é divorciado e tem qua-
tro filhos. Trabalha no condomí-
nio há três meses e elogia a equi-
pe de funcionários do Pasárgada: 
“Estou gostando muito daqui, pelo 
ambiente, que é muito bom, e pelo 
trabalho, que é feito com seguran-
ça”. Nas horas vagas, o mestre de 
obras não pensa duas vezes e es-
colhe a pescaria para se distrair.
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