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O calçamento de muitas ruas do Pa-
sárgada está passando por uma gran-
de revitalização, sendo substituído 
pelo piso intretravado. As obras estão 
em sua segunda etapa: já foi finali-
zada a troca do calçamento da Ala-
meda Madrigais e no momento está 
terminando a obra da Felicidade. O 
engenheiro Geraldo Pessoa, que vem 
acompanhando voluntariamente o 
projeto do intertravado, está fazendo 
um estudo das próximas vias a ganha-
rem o novo calçamento. Em breve, a 
ASPAS irá convocar os moradores 
dessas ruas para uma reunião, onde 
será definida a execução dos serviços 
dessa terceira etapa. Participe, infor-
me-se sobre o intertravado, piso que 
vai modernizar e melhorar o acesso e 
a circulação pelas vias do Pasárgada!

Dezembro vem aí, com dois bazares 
acontecendo no Pasárgada. Nos dias 
01 e 02, acontece o primeiro, para 
arrecadar fundos para a festa de fim 
de ano dos funcionários da ASPAS. 
As vendas serão todas a partir de do-
ações, por isso, contamos com o de-
sapego dos moradores, que podem 
colaborar com roupas, produtos de 
beleza, objetos de decoração, utensí-
lios de cozinha, eletrodomésticos, en-
tre outros. Se você tem doações a fa-
zer pro bazar dos funcionários, entre 
em contato com a ASPAS e agende a 
retirada dos materiais, das 8h às 18h. 
O segundo bazar é o já tradicional 
Bazárgada, que acontece no dia 03 
de dezembro, na sede da ASPAS. Será 
uma oportunidade de os moradores 
do condomínio exporem seus produ-
tos, que podem ser artesanatos, delí-
cias culinárias ou cervejas artesanais. 
Estamos abrindo espaço também 
para expositores de fora e as inscri-
ções podem ser feitas na sede da AS-
PAS. Participe, como expositor, como 
consumidor ou divulgando os bazares 
entre os amigos!

Com a colaboração da Transamigos, 
Serviços de Engenharia e Mineiração, 
dos associados Rodrigo e Andressa, 
algumas manilhas que restaram da 
primeira fase do intertravado foram 
retiradas da Alameda do Silêncio. 
Uma delas já tem destinação: será 
usada no mato-burro da Alameda do 
Luar. A ASPAS agradece ao casal o 
empenho na remoção das manilhas.

Para aumentar a visibilidade e a segu-
rança no acesso ao Pasárgada, a vege-
tação às margens da estradinha para 
o condomínio foi roçada.  O corte do 
mato também está sendo feito às mar-
gens das alamedas, para melhorar a 
circulação dentro do condomínio e 
deixar a manutenção das vias em dia.  

Marcello Lyra é o novo associado que 
vem reforçar o time de diretores da AS-
PAS. A partir de agora, Marcello assu-
me a função de diretor administrativo, 
em substituição ao Stefan Bolling, que 
se mudou por contingências profissio-
nais. Agradecemos ao Stefan a colabo-
ração nos meses de trabalho na ASPAS 
e damos as boas-vindas ao Marcello.
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A sensibilidade que empresta ao pres-
tigiado grupo de dança Corpo, do 
qual é uma das fundadoras e diretora 
de ensaios, está também no quintal 
da associada Macau. Ela tem o maior 
orgulho desta árvore de jambo, plan-
tada por ela mesmo, em 2006, quan-
do se mudou para o Pasárgada. Ma-
cau protege a árvore contra as pragas, 
colhe os frutos, literalmente, e recebe, 
em troca, essa linda flor do jambreiro.
E você, quer participar do Flor de 
Casa? Mande uma imagem para o 
email comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página no Facebook: 
www.facebook.com/condominiopa-
sargada.aspas
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INTERTRAVADO BAZARES

ConViver
Durante várias edições, o ASPAS IN-
FORMA apresentou aqueles que fa-
zem parte do seu quadro de funcio-
nários. Agora que toda a equipe já é 
conhecida, inauguramos uma nova 
seção, a Conviver, para tratarmos 
do nosso cotidiano em condomínio. 
Apesar de termos perfis bem diver-
sificados, um desejo em comum nos 
moveu: morar em um[FCC1]  lu-
gar aconchegante e especial como 
o Pasárgada. Podemos pensar que 
somos uma grande locomotiva, em 
que cada é uma engrenagem impor-
tante. Nesse sentido, inauguramos 
esse espaço, deixando uma reflexão: 
o quanto temos colaborado para que 
o nosso trem não saia dos trilhos?...
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