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Dezembro começou com novidades 
no Código de Endereçamento Postal 
(CEP), de ruas e avenidas de Nova 
Lima. Com a mudança, as vias do Pa-
sárgada ganharam CEPs específicos, 
em substituição ao 34.000-000. Os 
Correios afirmam que a medida vai 
agilizar os serviços postais e reduzir 
os riscos de extravios de correspon-
dências e encomendas. Na imagem a 
seguir é possível consultar o novo có-
digo das vias do Pasárgada. Confira:

Uma grande movimentação ontem e 
hoje no bazar para arrecadar recur-
sos para a festa de fim de ano dos 
funcionários do Pasárgada. Com o 
desapego dos moradores, foram co-
locados à venda, com preços bem ba-
ratinhos, diversos artigos, entre eles, 
roupas, sapatos e utensílios domés-
ticos. E amanhã, de 15 às 20h, tem 
mais. O Bazárgada acontece neste sá-
bado, na sede da ASPAS, com comi-
dinhas, cerveja artesanal, artesanato 
e música ao vivo. Prestigie: compre 
seus presentes de Natal de pequenos 
produtores, do Pasárgada e do entor-
no do condomínio!

O que você pensa sobre a construção 
de uma área de convivência no Pasár-
gada? Para colher a opinião dos asso-
ciados, a ASPAS enviará uma pequena 
pesquisa, que poderá ser respondida 
on-line pelos condôminos. O objetivo 
é checar se há uma demanda dos mo-
radores pelo espaço e, em caso afir-
mativo, como como essa área deveria 
ser estruturada. Colabore, responden-
do ao formulário: expresse sua opi-
nião sobre o assunto!

Se você quer ser solidário neste Natal, 
adote uma cartinha da Escola Munici-
pal Rubem Costa Lima, de Macacos. 
Várias crianças de lá fizeram pedidos 
ao Papai Noel. Para colaborar, basta 
procurar a escola, escolher uma car-
tinha e entregar o presente até o dia 
12 de dezembro. A campanha de Natal 
está sendo coordenada pela professora 
Rosângela e o telefone da escola é (31) 
3547-7470.
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As orquídeas já têm lugar cativo no 
Flor de Casa. Mas a desta edição é 
especial: chegou à casa da família 
Gonzalez, na avenida Manuel Ban-
deira, há 25 anos. Segundo a asso-
ciada Duda Gonzalez, a flor man-
tém sua beleza durante todos esses 
anos: “Essa orquídea está sempre 
linda”, afirma.
E você, quer participar do Flor de 
Casa? Mande uma imagem para o 
email comunicacao@pasargada.etc.
br ou para a nossa página no Face-
book: www.facebook.com/condo-
miniopasargada.aspas
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Há uma equipe de funcionários 
zelando pela qualidade de vida no 
Pasárgada. Mas para a manutenção 
desse time, precisamos que cada 
associado se comprometa com o 
pagamento em dia das taxas do con-
domínio. Somente assim, a ASPAS 
pode honrar seu compromisso com 
a remuneração dessa equipe, espe-
cialmente daqueles que se desdo-
bram para garantir a segurança dos 
moradores. Nas palavras do escritor 
Caio Fernando Abreu a equação é 
simples: “Cultive, cuide, queira o 
bem. O resto vem”.  

ÁREA DE 
CONVIVÊNCIA

PAPAI NOEL

Al. Amigo do Rei 34009-595

Al. da Aurora 34009-568

Al. da Felicidade 34009-565

Al. da Plenitude 34009-592

Al. da Poesia 34009-577

Al. da Vida 34009-562

Al. das Cantigas 34009-571

Al. das Flores 34009-580

Al. do Encantado 34009-601

Al. do Luar 34009-559

Al. do Silêncio 34009-598

Al. do Sol 34009-607

Al. dos Horizontes 34009-589

Al. dos Madrigais 34009-574

Al. dos Sonhos 34009-604

Al. dos Versos 34009-553

Al. Estrela da Manhã 34009-586

Al. Estrela da Vida 
Inteira 

34009-583

Av. Manuel Bandeira 34009-550

Rua da Ternura 34009-556


