
Amanhã é o grande dia! Nossa festa ju-
lina acontece a partir das 17h, na sede 
administrativa da ASPAS. O Arraiá 
do Pasárgada já se consolidou como o 
evento mais animado do condomínio. 
Sempre realizado no meio do ano, é 
a festa que proporciona aos associa-
dos confraternizar com familiares, 
vizinhos e amigos, dançar um forró 
animado ao redor da fogueira e reno-
var as energias para a segunda metade 
do ano! Nossa festa terá a tradicional 
quadrilha, comidas e bebidas típicas 
de São João, duas bandas de forró pé 
de serra, além de brincadeiras para a 
meninada. Os ingressos estão à ven-

da na sede da ASPAS e pode-se optar 
tanto por convites individuais quanto 
por mesa de quatro e cinco lugares. 
Ao comprar as entradas, lembre-se de 
trazer uma doação para a Campanha 
do Agasalho. A programação está mui-
to caprichada, fique de olho para não 
perder nada:

17H: Abertura da festa com som 
mecânico
18H – 19H40: Carlim Alves e Banda 
20H: Quadrilha do Pé Roxo
20H50: Banda Alcalyno
22H30: Intervalo
22H50: Banda Alcalyno (2° tempo)

A música é essencial para a animação 
de um arraiá. Por isso, todos os anos, 
a ASPAS capricha na escolha das ban-
das. Amanhã, dois grupos foram esca-
lados para se apresentar, trazendo o 
melhor do forró autêntico, de raiz, co-
nhecido como pé de serra. A execução 
de três instrumentos musicais – acor-
deon, zabumba e triângulo – é o que 
dá vida a esse forró genuíno. Duas 
bandas famosas na cena forrozeira de 
Minas se apresentarão neste sábado. 
No primeiro tempo, a animação ficará 
por conta de Carlim Alves e Banda e, 
na sequência, a Banda Alcalyno, que 
promete colocar todo mundo para 
dançar. Segundo Paulinho Motta, da 
Alcalyno, sua banda está há 20 anos 
na estrada, tocando o legítimo forró 
pé de serra: “Vamos levar para a festa 
do Pasárgada um repertório autoral e 
também nomes de referência, como Luiz 
Gonzaga, Dominguinhos, Zé Ramalho, 
Falamansa e outros ícones do segmento”.

Para dar aquele clima junino ao nos-
so arraiá, uma equipe de funcionários 
da ASPAS tem trabalhado com em-
penho na ornamentação. A Nathália 
Braga e o Jair Pereira foram muito 
além das tradicionais bandeirolas e 
idealizaram um cenário com capeli-
nha e casinhas coloridas. O Jair tam-
bém pôs a mão na massa e construiu 
um deck onde ficarão algumas mesas 
para os convidados. O melhor de tudo 
é que as madeiras usadas no tablado 
serão reaproveitadas para a constru-
ção da nova portaria do Pasárgada, 
que começará nesta segunda, 15.

E ninguém vai perder nossa festa ju-
lina por causa de transporte. Duran-
te todo o arraiá, a ASPAS disponibi-
lizará uma van que irá circular pelas 
principais alamedas do Pasárgada, 
levando e buscando cumadres e cum-
padres. Quem vier de fora também 
terá essa comodidade. Haverá trans-
porte de tempos em tempos até o BH 
Shopping. Bom demais, não é?

Não tem quem resista às comidinhas e 
bebidinhas de São João. E se você está 
curioso para saber sobre o cardápio da 
festa, vamos adiantar alguns itens que 
estarão à venda amanhã. Milho cozido, 
caldos, feijão tropeiro e espetinho. Não 
pode faltar também a canjica grossa e 
o mingau de milho verde. Para acom-
panhar, o tradicional quentão e mais: 
choconhaque, chopp e vinho, em taça 
e garrafa. Não dá para perder!!!

Quem disse que a meninada vai ficar 
de fora? Mas é claro que não. O arraiá 
do Pasárgada terá touro mecânico, pis-
cina de bolinha e pula-pula. Também 
haverá as brincadeiras típicas de São 
João: pescaria, boca de palhaço e jogo 
de argola. E quem ganhar vai voltar pra 
casa com os bolsos cheios de prendas!

SEPARA O VESTIDO DE CHITA, CUMADRE, BOTA O CHAPÉU DE PALHA, CUMPADRE: 
FALTA UM DIA PRO SÃO JOÃO DO PASÁRGADA!
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