
Mesmo em tempo em pandemia, que 
paralisou alguns projetos em função 
do isolamento social, não podemos 
deixar de registrar e comemorar a con-
clusão de obras para o condomínio. As 
que foram realizadas já na quarentena 
ficaram a cargo de empresas terceiri-
zadas, seguindo as recomendações dos 
órgãos de saúde:

• O abastecimento e distribuição de 
água, que sempre foi um problema crí-
tico do Pasárgada, está há cerca de um 
ano sendo gerido pela Aspas. Depois 
de meses estudando e ajustando os 
procedimentos, agora se chegou a um 
sistema que evitará perdas, reduzirá 
custos e garantirá sempre o forneci-
mento de água. Há dois funcionários 
que se dedicam exclusivamente ao 
setor e trabalham com uniformes novos 
para facilitar a identificação. Foram 
instalados três quadros de comando 
permitindo que os reservatórios da 

Madrigais e da Manuel Bandeira fun-
cionem em modo automático. Com esse 
novo sistema de automação, os quatro 
reservatórios do Pasárgada, que têm 
capacidade para 160 mil l de água, fica-
rão 24 horas sempre cheios. 

• Com a obra da nova portaria e o posi-
cionamento do prédio, um poste de 
energia elétrica ficou no meio da rua e 
precisou ser mudado de lugar. A CEMIG 
orientou a execução e indicou uma 
empreiteira para a realização do serviço, 
que foi feito na última quarta-feira, 29.

• Nesta semana, foi finalizada grande 
parte da reforma da ponte na saída 
do condomínio para Macacos. A obra 
foi feita por uma empreiteira e cus-
teada pela mineradora Vale. Ainda será 
necessária a construção de uma laje de 
transição e um muro de arrimo nas cabe-
ças da ponte. A Aspas já preparou um 
croqui e um ofício solicitando esses ser-
viços, que serão enviados à mineradora.
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OBRAS IMPORTANTES

“TÁ FÁCIL SER FELIZ”
A associada Kátia Gonzalez, que mora 
há 30 anos no Pasárgada, não se abateu 
com a pandemia e vem cumprindo 
com leveza, em casa, o isolamento 
social. Kátia, que é terapeuta corpo-
ral e consultora de feng shui – arte de 
organizar os espaços para atrair boas 
energias –, afirma que sempre foi “da 
turma que enxerga o outro lado, que acre-
dita no positivismo”. Tanto é verdade 
que criou um lema que aplica em seu 
dia-a-dia, “Tá fácil ser feliz. Câmbio”, 
conta ela, que usa também o mantra 
em suas publicações no Instagram e 
no Youtube. “Essa crise está nos trazendo 
oportunidades. Gosto de lembrar Buda, 

nada vai embora de sua vida antes de nos 
ensinar aquilo que temos que aprender”, 
afirma. Para Kátia, devemos aproveitar 
esse momento de reclusão para exer-
citar nossa criatividade: “Não devemos 
encarar como Karma, destino ou fracasso. 
Devemos aproveitar para nos reinven-
tar, descobrindo aquilo que gostamos, o 
que nos faz feliz”. Isso inclui, também, 
observar a energia da casa, tema que é 
sua especialidade: “Deve-se, por exem-
plo, entrar sempre pela porta da sala e 
não da cozinha, nunca se deve ter um 
sofá de costas para a porta principal da 
casa e observar aquilo que você junta 
pelos cantos. Nunca manter objetos que 
te tragam más lembranças, eles devem ser 

doados, liberando espaço só para o que te 
faz feliz”. Além do que se passa dentro 
de casa, Kátia afirma que devemos 
aproveitar o entorno, o privilégio de 
morar no Pasárgada: “Eu mesma varro 
o ponto de ônibus em frente à minha casa, 
sou atenciosa com os seguranças, distri-
buo ovos de Páscoa, faço novena de Natal. 
Cada um deve se doar um pouco para esse 
condomínio, que é o paraíso”. Para a asso-
ciada, essa fase de pandemia reserva, 
ao final, uma surpresa: “Estamos presos 
em casa para descobrirmos o que nos faz 
feliz, para que, após isso tudo, possamos 
chegar a um mundo sem desigualdade, 
alcançando a Era de Aquário, a era da 
paz e da alegria”, acredita.

CAMPANHA SOLIDÁRIA
Ajuda para famílias e instituições 
de assistência social afetadas pela 
pandemia. A Aspas está recebendo 
doações de alimentos não perecíveis 
ou cestas básicas, que podem ser dei-
xados na sede administrativa, entre 07 
e 18h30. Também se pode comprar a 
cesta básica direto com o fornecedor 
da Aspas, ligando para 3392-3622 ou 
99407-2828 (Rodrigo). Nesse último 
caso, combine pagamento e entrega 
dentro do horário estipulado. 

ENCOMENDAS
Se você recebeu um whatsapp da 
Aspas, busque sua encomenda na 
portaria A do condomínio. Os volu-
mes estão se acumulando e a retirada 
só pode ser feita com a assinatura do 
destinatário.

1º DE MAIO
Hoje é dia do trabalhador e a Aspas 
destaca, especialmente, dois grupos: 
em primeiro lugar, os profissionais 
de saúde que estão na linha de frente 
no combate da covid. E, não menos 
importante, nossos funcionários, 
que estão se desdobrando durante a 
pandemia para cobrir os colegas afas-
tados e garantir o bem-estar de todos 
que estão em isolamento social no 
Pasárgada: um viva a eles!!


