
A happy hour de hoje, na sede da ASPAS, 
está cheia de gostosuras. A Gislene, da 
Rocinha de Minas, vai preparar espe-
tinhos gourmet na brasa e venderá 
queijos variados e pães de fermentação 
natural. O Paulo, do Nakamura Fresh 
Food, estará presente com suas deli-
ciosas pizzas quadradas. Não poderia 
faltar, também, as comidinhas especiais 
da Silvana, da Saborana: porção de filé, 
lombo ou linguiça com batata frita, sal-
sichão, porção de frango com batata, 
queijo coalho, yakisoba e conservas. De 

sobremesa, haverá pães de mel e cho-
colates artesanais da Denise. Tudo isso, 
com aquele chope gelado do Igor e com 
a chance de levar pra casa, também, as 
verduras e legumes orgânicos da Vanice. 
Mas não esqueça que a Cesta Feira 
começa de tardinha, na sede adminis-
trativa da ASPAS, mas acaba cedo, para 
não incomodar os vizinhos.

Você viu? Nossos vizinhos Joanna e 
Léo estão fabricando canudo ecológico, 
usando taquaras colhidas no quintal 
de casa em Pasárgada. O casal vende 
um kit, contendo dois canudos e um 
limpador. É uma solução que evita o 
canudo descartável, responsável por 
4% de todo o lixo plástico do mundo. 
Quem quiser adquirir o kit, entrar em 
contato com a Joanna, pelo telefone 
98863-7734.

Este mês começa a vigorar a cobrança 
da taxa-extra de R$ 50, visando à con-
tratação de advogado para assuntos 
jurídicos relacionados à mineradora 
Vale. Serão 12 parcelas com vencimento 
no dia 10 de cada mês e que virão junto 
da taxa de condomínio. Lembrando 
que a tarifa extra foi aprovada pelos 
associados, na última Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) da ASPAS, no dia 
31 de agosto.

Alô, garotada: no sábado, dia 12, a 
sede da ASPAS vai virar um parqui-
nho de diversões. Em comemoração 
ao Dia das Crianças, a associação está 
organizando uma tarde inteira de brin-
cadeiras. Das 13 às 17h, haverá cama 
elástica, pula-pula, corrida de obs-
táculos, piscina de bolinhas e dois 
recreadores para organizar as brin-
cadeiras. Ainda haverá lanche com 
cachorro-quente, pipoca, suco e picolé. 
Não perca, vai ser demais!!!

CESTA FEIRA : PARTIU!

CANUDO 
ECOLÓGICO

TAXA-EXTRA

SÁBADO DA 
MENINADAUma bela iniciativa da comunidade 

do Pasárgada. Insatisfeitos com certas 
normas de convivência do condomí-
nio, alguns associados se uniram em 
um grupo de trabalho para revisar 
o Regimento Interno e o Código de 
Obras, dois documentos importantes 
que precisam ser renovados. O mora-
dor Rogério Santos faz parte do grupo 
e comenta como o trabalho tem sido 
encaminhado: “Inicialmente, estamos 
lendo o Regimento Interno e o Código 
de Obras, cada um está fazendo as suas 
observações e, na próxima semana, iremos 
nos reunir para discutirmos as sugestões 
de cada um”. A intenção do grupo é 

chegar a um consenso sobre as alte-
rações, fazer os aperfeiçoamentos 
necessários e, então, enviar os docu-
mentos para aprovação da diretoria da 
ASPAS. A turma que está revisando as 
normas de convivência e de construção 
conta com 10 associados e alguns deles 
fazem parte, também, de um segundo 
grupo de trabalho, que estuda ações 
de enfrentamento das ameaças decor-
rentes da mineração no condomínio. 
A ASPAS deseja disposição aos grupos 
para que, junto à diretoria, os desafios 
do condomínio sejam contornados e o 
Pasárgada continue sendo esse lugar 
tão especial para se viver!

ADMINISTRAÇÃO 
FECHADA
Atenção: em virtude de férias de 
uma funcionária, a sede adminis-
trativa da ASPAS não funcionará 
neste sábado, 05.
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