
Na segunda, 25 de maio, alguns 
funcionários da Aspas voltaram ao 
trabalho, depois de mais de dois 
meses longe do Pasárgada, quando a 
associação tomou medidas mais seve-
ras visando conter a transmissão do 
coronavírus. Metade da equipe de 
serviços gerais retomou suas funções 
e as duas funcionárias do setor admi-
nistrativo, Natália Braga e Giane 
Miranda, voltaram a atender na sede 
da Aspas. Elas estavam trabalhando 
em home office desde o 
dia 20 de março, aten-
dendo aos associados por 
celular ou e-mail. Agora, a 
rotina de trabalho inclui 
o uso de máscara, álcool 
em gel e uma distância 
segura em relação aos 
associados, que também 
só podem entrar na sede 
usando máscara. Após 
mais de dois meses longe 

do condomínio, Natália diz que “ficou 
feliz de voltar a conviver com os cole-
gas de trabalho e associados”. Para a 
assistente administrativa, o traba-
lho remoto imposto pela pandemia 
trouxe uma sensação boa e outra 
ruim: “Por um lado foi positivo, tive 
tempo para ficar com o meu filho mesmo 
estando trabalhando, mas teve também o 
lado negativo da falta da rotina de sair 
para trabalhar e conviver com os cole-
gas, pois estamos juntos há muitos anos”.

Tem quem chegue aos 50 anos e 
fique abatido com a nova idade, mas 
a associada Ellen Andrade é pura dis-
posição ao completar as cinco décadas. 
Terapeuta ocupacional em um abrigo 
para idosos de Contagem, ela resol-
veu comemorar com um desafio e, ao 
mesmo tempo, ajudar os velhinhos do 
Lar Maria Clara. Amanhã, 30.05, é o 
grande dia e Ellen, que é maratonista, 
vai correr 50 Km fazendo um con-
vite: quem quiser apoiar seu desafio 
pode doar R$ 50 para comprar col-
chões para os idosos. Ellen conta que 
havia planejado correr maratonas ofi-
ciais como desafio de aniversário, mas 
com a pandemia teve que rever o pro-
jeto: “Eu sempre reclamo da distância que 
tenho que dirigir de casa para chegar ao 
Lar, então pensei em fazer o trajeto cor-
rendo, pois da rotatória do Vale do Sol até 
lá completaria 50 Km. Estou chamando 
de corrida home to home”, conta ela. 
Para encarar o desafio, Ellen treinou 

bastante nos arredores de Pasárgada 
mesmo: “Corri na estradinha da Vale, na 
de Macacos e na Avenida do Vale do Sol”. 
Amanhã, quando completar os 50 km 
home to home Ellen vai festejar ao lado 
dos idosos, junto ao marido, o médico 
e associado Márcio Lima, e os filhos. 
Todos seguindo as medidas de segu-
rança contra o coronavírus. Às vésperas 
de uma corrida tão especial ela afirma: 

“Estou superanimada com o desafio porque 
estou recebendo uma energia 
incrível e podendo fazer algo 
de bom para o lar, que atende 
60 idosos em situação de vul-
nerabilidade social”.

VEJA COMO APOIAR O 
#DESAFIO50 DA ELLEN:
As doações podem ser 
feitas através de conta 
bancária, ou diretamente 
na recepção da instituição. 
Quem preferir doar itens 

de necessidades básicas consultar a 
lista de produtos, ligando na institui-
ção: 3353-4257

DADOS BANCÁRIOS:
Caixa Econômica Federal Ag: 1529 
Op: 003 CC: 5683-2
Lar Maria Clara CNPJ: 
19.693.662/0001-12 
Enviar o comprovante de depósito ou 
transferência para (31) 98417-4502
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DE VOLTA AO PRESENCIAL

ELLEN E A GRANDE CORRIDA DA VIDA

REPARO DE 
RESERVATÓRIO
Na próxima segunda-feira, 01 de junho, 
mais uma obra relacionada ao sistema 
de abastecimento do Pasárgada. Desta 
vez, o reparo será no reservatório da 
Manuel Bandeira, próximo à sede admi-
nistrativa da Aspas, que está com um 
vazamento. Para a execução do serviço, a 
capacidade do reservatório, de até 85 mil 
litros, será reduzida para 30 mil litros. 
Haverá um grande esforço para que o 
abastecimento de algumas casas não 
seja comprometido. E, para o sucesso 
do reparo, pedimos a compreensão e 
a colaboração  dos moradores no sen-
tido de economizar água. Devem estar 
atentos os residentes das seguintes vias:
• Alameda dos Madrigais com 

Manuel Bandeira até a portaria A
• Alameda Estrela da Manhã
• Alameda da Vida Inteira
• Alameda dos Horizontes
• Alameda Amigo do Rei
• Alameda da Plenitude
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