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Esta sexta vai ser especial no Pasár-
gada: a partir de 19h30, na sede da 
ASPAS, começa a noite que vai home-
nagear os pais do condomínio! Entre 
as atrações, a Banda Plataforma C, do 
associado André Bessa, e apresenta-
ção de stand up comedy! Serão vendi-
dos caldos, pastinhas, pães e torradas, 
além de cerveja, vinho, cachaça, refri-
gerante e água. Não será permitida a 
entrada com bebidas. Traga sua taça 
de vinho e muita animação para fes-
tejar os queridos pais! 

Se você se incomoda com a poluição 
sonora das mineradoras, participe da 
audiência pública que vai tratar desse 
assunto: dia 31 de agosto, quarta-feira, às 
19h, no Colégio SEB Global, Av. Princesa 
Diana, 665, no Condomínio Alphaville.
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CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O porteiro Silvani Gomes 
Martins é uma exceção entre 
os funcionários de Pasárgada: 
ao invés de futebol, preferên-
cia da maioria dos nossos co-
laboradores, ele acompanha e 
curte outro esporte, o jiu-jit-
su. Ele é casado, tem quatro 
filhos, 42 anos, e nos momen-
tos de folga gosta de reunir a 
família e assumir a cozinha, 
onde prepara pratos saboro-
sos! Ele destaca que o melhor 
de trabalhar no condomínio é 
a amizade conquistada: “Gosto 
de trabalhar no Pasárgada porque 
aqui é um lugar tranquilo, onde 
fiz muitos amigos. O companhei-
rismo entre todos é muito bom”.
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Além de se envolver com projetos ar-
quitetônicos, aluguel de máquinas e 
andaimes, a associada Carol Gomes 
também se dedica às flores. Ela tem 
o maior cuidado e orgulho deste lindo 
sapatinho de judia, que floresceu em 
sua casa! 
Divulgue suas floradas no nosso in-
formativo, mandando uma imagem 
para: comunicacao@pasargada.etc.br 
ou https://www.facebook.com/con-
dominiopasargada.aspas
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PUBLICIDADE EM 
ÁRVORES 
Foram identificadas algumas pla-
cas de publicidade de imobiliárias, 
afixadas em trocos de árvores nos 
arredores de Pasárgada. A ASPAS 
alerta que essa divulgação é proibi-
da pelas normas de meio ambiente. 
Os responsáveis já foram avisados 
e esperamos que a situação seja re-
gularizada para que outras medidas 
não sejam necessárias. 

Preocupada com o aumento dos assal-
tos no entorno do Pasárgada, a ASPAS 
enviou, por e-mail, uma lista de cuida-
dos que podem ser tomados pelo asso-
ciado no dia a dia. Não estamos imunes, 
mas com certeza ficamos menos vul-
neráveis quando seguimos as dicas. A 
lista de procedimentos seguros pode ser 
checada em nosso site: www.pasarga-
da.etc.br, na Área do Associado, na aba 
“Aspas e informes”. 

Convocamos todos os associados para 
a próxima Assembleia Geral Extraordi-
nária (AGE), no sábado, 03 de setembro 
de 2016, na sede da ASPAS, com primei-
ra chamada às 9h e segunda chamada 
às 9h20. A AGE terá como pautas de 
discussão, gestão da água, piso intertra-
vado, frota de veículos e assuntos gerais. 

Todo associado deve receber o AS-
PAS INFORMA semanalmente, às  
sextas-feiras, por mensagem eletrôni-
ca. Se o informativo não tem chegado, 
pedimos que mande um e-mail para 
comunicacao@pasargada.etc.br, rela-
tando o não recebimento e atualizando 
seus dados, para a solução do problema.

Atenção, moradores: a Cemig informa 
que realizará obras de manutenção na 
rede elétrica do condomínio e haverá 
interrupção de energia em algumas 
ruas. O desligamento ocorrerá na terça-
-feira, 30 de agosto, de 09h30 às 15h30. 
Pelo mesmo motivo, não haverá expe-
diente na administração da Aspas. 


