
Atenção, associados! A diretoria de 
Fiscalização e Segurança da Aspas 
lembra que é preciso critérios na 
contratação de profissionais que vão 
trabalhar em obras no condomínio. 
É importante montar uma equipe 
de construção civil habilitada. Nesse 
sentido, pode-se recorrer ao chefe de 
segurança, Elton Farias, capaz de dar 
referências sobre trabalhos anteriores 
dos operários no Pasárgada. Além dis-
so, é imprescindível seguir algumas 
normas para a entrada e a circulação 
dos profissionais que estarão envolvi-
dos nas obras. Todos os trabalhadores 
e prestadores de serviço devem ser 
cadastrados na sala de identificação 
e portarem crachás, facilitando o re-
conhecimento, o acesso e a circulação 
pelo condomínio. 

VAMOS ENTRAR NO CLIMA DA PÁSCOA? HOJE TEM UMA SURPRESA PARA A GAROTADA DO PASÁRGADA!
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“Um ovo, dois ovos, três ovos as-
sim!...”. O coelhinho da Páscoa passou 
pelo Pasárgada e escondeu muitos 
chocolates pela sede da Aspas. Agora 
é só a garotada correr para lá e come-
çar a caça às guloseimas! Hoje, de 17 
às 19h, os associados podem aprovei-
tar o horário da feirinha de orgânicos, 
prestigiar os produtores locais, trazer 
a meninada para se divertir e celebrar 
a Páscoa!  Junte a turma e participe!

A associada Ana Lúcia Rabello reco-
menda: “Fui à feirinha da Aspas na se-
mana passada pela primeira vez e achei 
demais a iniciativa. É um ponto gostoso 
de convivência e principalmente um lu-
gar para fornecedores tão comprometidos 
venderem seus produtos. O astral é óti-
mo!”. E a Ana Lúcia tem razão, pois 
os expositores estão caprichando nas 
opções.  A banca do Kairós, além de 
verduras e legumes, tem também mu-
das e plantas medicinais cultivadas 
por jovens da organização. Os asso-
ciados vão encontrar também massas 
artesanais, antepastos e molho de to-
mate caseiro (da associada Tiza), pas-
tas Rossi, cervejas artesanais Rhara, 
compotas, linguiça caseira e pão com 
linguiça. Para arrematar, cestas, bol-
sas e trabalhos em crochê da Híbrida 
Brasil, da associada Joanna Sanglard. 
Pegue sua sacola e venha: a feirinha 
acontece toda sexta, de 16 às 19h, na 
sede da Aspas.

E você sabia que quando compra na 
feirinha da Aspas está contribuin-
do para a juventude que participa do 
Kairós? Toda a renda das verduras, le-
gumes e mudas vendidas é revertida 
para os jovens que cuidam da horta da 
organização. E o cultivo se baseia nos 
princípios da agroecologia, ou seja, 
os rapazes e moças de Macacos usam 
técnicas que não agridem o meio am-
biente, como a plantação em solo com 
matéria orgânica e o uso de defensivos 
naturais. O resultado são alimentos 
saudáveis e sem agrotóxicos. Merece 
todo o incentivo essa turma! 

ASPAS AO SÁBADOS: NO SEGUNDO E NO QUARTO SÁBADO DO MÊS. NOS OUTROS, NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
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JOVENS AGRICULTORES

ConViver
ConVIVER bem é...saber usar 
com bom senso as novas tec-
nologias de comunicação. São 
inegáveis as facilidades de 
aplicativos como o whatsApp: 
compartilham informações e 
campanhas de maneira rápida 
e eficaz, fortalecendo víncu-
los. Porém, a utilização dessas 
ferramentas requer cuidados. 
Muitas informações podem 
circular descontextualizadas, 
levando a conclusões que não 
condizem com a verdade. Sen-
do assim, pense duas vezes 
antes de escrever e não redija 
algo que não diria pessoalmen-
te. Além disso, não compartilhe 
conteúdos que violem a pri-
vacidade de alguém ou sejam 
ofensivos. Bom senso, sempre!

Ainda sobre a contratação de profis-
sionais para atuar no Pasárgada, a As-
pas lembra que o site do condomínio 
possui uma listagem de fornecedores, 
todos recomendados por associados 
que já usaram seus serviços. Bombei-
ro hidráulico, pintor, churrasqueiro, 
doceira, e muitos outros profissionais 
podem ser acessados na aba “Infos”: 
http://www.pasargada.etc.br/in-
fos/#_fornecedores

FORNECEDORES? 
CONSULTE O SITE

“... O QUE TRAZES 
PRA MIM?”

IDENTIFICAÇÃO DE 
OPERÁRIOS

FEIRINHA NOTA DEZ

E nossa seção agora vai trazer dicas 
de jardinagem. Começamos com as 
quaresmeiras, árvores que nesta épo-
ca do ano estão floridas em muitos 
terrenos do Pasárgada. Originária 
do Brasil, a espécie tem aproxima-
damente dez metros de altura e dá 
uma floração bem intensa no co-
meço do ano, período da quaresma 
cristã, o que deu origem a seu nome. 
Não requer muitos cuidados, mas ao 
plantar a muda, cave um buraco de 
profundidade bem maior que o do 
torrão da planta e preencha-o com 
uma mistura de terra, areia grossa 
e adubo orgânico. No primeiro ano, 
irrigue diariamente, cuidado dispen-
sável quando a quaresmeira cresce.
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