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É, a Festa Junina foi um sucesso. 
A banda Lucas Viotti e o Baião Caçu-
la botou todo mundo dançar ao som 
do melhor do forró de pé-de-serra 
enquanto a lua lá no céu fazia seu 
próprio show; o frio colaborou, nos 
poupando, e só foi dar as caras na se-
gunda-feira; a criançada se esbaldou 
nas brincadeiras, o pau de sebo deu o 
clima de festa do interior. 
A comida estava uma delícia, feita por 
mãos zelosas. 
Eventos como esse são sempre uma 
ótima oportunidade para fortalecer 
a comunidade, o convívio com os vi-
zinhos e amigos, fazer novas amiza-
des e também quebrar barreiras entre 
desconhecidos. 
Agradecemos a alegria dos associa-
dos, seus familiares e convidados. 
Agradecemos também nossos cola-
boradores, voluntários, fornecedores, 
patrocinadores e, em especial, nossos 
funcionários pelo empenho, dedica-
ção e presteza. Estamos de parabéns.
A ASPAS já está pensando no próxi-
mo encontro. Aguardem!
A festa, em números de participação e 
financeiros:

O término da instalação do intertra-
vado na Alameda do Sol está previsto 
para esta semana.
As obras na Alameda de Poesia, no 
trecho entre a ponte e o início do in-
tertravado, estão previstas para inicia-
rem-se na próxima semana.

Lembramos a todos os moradores de 
Pasárgada que, aqui, crianças andam 
soltas e que é preciso enorme atenção 
ao trafegar pelas nossas Alamedas.
É importante também respeitar os li-
mites de velocidade na estrada que nos 
liga ao Vale do Sol.
Em caso de excessos, procurem a AS-
PAS e formalizem sua reclamação.

Intertravado

Educação no trânsito
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Convites vendidos adultos/
adolescentes  327
Cortesia - patrocinadores  05
Cortesia voluntários  04

Patrocinadores 06
Banda e técnico de som  06
Colaboradores voluntários  04

Nas Barracas
Doces, Pescoço Peru, Quentão e 
Choconhaque  03
Projeto Mãos à obra  08
Cachorro quente, Caldos e Pastel 04
Churrasco e Milho verde  03
Churros 03
Funcionários Aspas 16
Entrada 02
Caixa 02
Barracas 05
Touro mecânico 01
Pula-pula 01
Piscina de bolinhas 01
Montagem e desmontagem 10
Total de pessoas envolvidas  411

Financeiro:
Arrecadação total R$ 17.225,75
Custo total R$ 16.913,85

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

O funcionário desta semana 
é JOSÉ SEBASTIÃO SOUZA 
SANTOS, conhecido como 
Seu Tião. Com 49 anos, mora 
em Macacos, é casado e tem 
03 filhos. Está trabalhando 
para a ASPAS desde 2010 na 
função de auxiliar de serviços 
gerais. Nas horas de folga gos-
ta de cuidar de plantas, jardins 
e pássaros. Gosta de trabalhar 
no Pasárgada porque “é perto 
de casa, tenho um bom relaciona-
mento com os colegas e os mora-
dores nos tratam com educação e 
simpatia”. Seu Tião teve papel 
importantíssimo nos prepara-
tivos do espaço para a Festa 
Junina do Pasárgada.
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ÊTA FORRÓ ARRETADO!


