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As obras de infraestrutura do Pasárga-
da não estão só deixando o condomínio 
mais bonito e seguro, também têm reve-
lado a gentileza de seus moradores. Nes-
ta semana, a equipe que trabalhava na 
instalação do intertravado da Madrigais 
foi convidada para um almoço por um 
casal morador da alameda. Os senhores 
Uilton e Rosimeire abriram sua casa 
para uma deliciosa feijoada, e foram só 
elogios ao serviço: “Queremos destacar 
esse bom trabalho de troca do calçamento 
e a alegria de receber o Jair e a equipe de 
operários para esse almoço”. Outra cor-
tesia veio do casal Alexandre e Flávia 
Lages, que doou 80 metros quadrados 
de grama para o jardim da portaria B. 
Também não podemos nos esquecer do 
Geraldo Pessoa, associado voluntário 
que trabalhou incansavelmente na fina-
lização do intertravado da Madrigais. A 
Aspas agradece o empenho e a delicade-
za desse quinteto de moradores e torce 
para que esse espírito de colaboração 
seja uma constante no Pasárgada, afi-
nal, gentileza gera gentileza!

Criançada: preparem suas jogadas! 
No sábado, 29 de outubro, quem 
“queimar” o adversário sai ganhado! 
Em homenagem ao mês das crianças, 
vamos realizar um torneio infantil-
-juvenil de queimada. A brincadeira 
será realizada em duas categorias, 
jogadores de 02 a 07 anos e de 08 a 
15. A taxa de participação custa dez 
reais e as inscrições começam na 
quarta feira, 05 de outubro, na sede 
da Aspas.

A equipe do intertravado também está 
se empenhando para realizar as obras 
sem desperdício, reaproveitando as 
sobras de material.  As peças do novo 
calçamento que não passam pelo con-
trole de qualidade por causa de uma 
lasca, por exemplo, serão usadas na 
construção de viradouros ao final das 
alamedas. A primeira via a usar os 
materiais reciclados será a Alameda 
do Sol.
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Este sapatinho de judia é o xodó da va-
randa da associada Shriley Lopes, mo-
radora da Madrigais. Também pudera, é 
de uma belezura só, ainda mais de uma 
espécie tão especial: o sapatinho de ju-
dia é uma trepadeira vistosa, com flores 
em amarelo e vinho e longos estames 
de anteras brancas, em formato que 
lembra um chinelo ou sapatinho. Man-
de sua imagem para o email comunica-
cao@pasargada.etc.br ou para a nossa 
página, no Facebook: www.facebook.
com/condominiopasargada.aspas
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ELEIÇÕES
Neste domingo, 02 de outubro, tem 
seção eleitoral no Pasárgada, na sede 
administrativa da Aspas, de 8 às 17h. 
O voto é obrigatório para os alfabe-
tizados maiores de 18 e menores de 
70 anos. Há quatro candidatos con-
correndo à vaga de prefeito de Nova 
Lima e 147 nomes disputando uma 
vaga de vereador. Neste link, é possí-
vel consultar a listagem de candidatos: 
www.eleicoes2016.com.br/candida-
tos-nova-lima-mg/. Os moradores do 
nosso condomínio que vão cuidar da 
seção eleitoral são Dimitri Pettersen, 
Tatiana Lopes Baptista, Rodrigo Peni-
do Serrano e Rafael da Mata Ladeira: 
desejamos um bom trabalho aos me-
sários e um voto consciente a todos os 
eleitores do Pasárgada!

CONHECENDO NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS 

Toda sexta feira é dia de co-
nhecer os funcionários que 
zelam pela limpeza e segu-
rança do Pasárgada. Hoje é a 
vez do vigilante Antônio Sid-
ney Mendes Rocha, um cru-
zeirense, de 34 anos, casado e 
pai de dois filhos. Trabalhan-
do há pouco mais de um ano 
no Pasárgada, ele gosta do 
condomínio pela tranquilida-
de e pela convivência com os 
colegas de serviços, que são 
“companheiros legais”. Nos 
momentos de folga, porém, 
não abre mão da companhia 
da família.


