
VAMOS NOS REUNIR EM ASSEMBLEIA, AMANHÃ: PARTICIPE,  
TRAGA SUAS SUGESTÕES E VENHA SOMAR PARA UM PASÁRGADA MELHOR!

Agenda importante amanhã, 05 de 
agosto, para todos os associados do 
Pasárgada. A Aspas realiza uma As-
sembléia Geral Extraordinária (AGE), 
em sua sede, às 9 horas em primeira 
chamada e às 9h15, em segunda. Será 
uma nova oportunidade de discutir 
pautas importantes do condomínio e 
fazer os encaminhamentos necessá-
rios. Para este sábado serão debatidos:  
• Resultado da campanha contra ina-
dimplência 
• Trabalho de redução do déficit da Van 
• Parecer do Conselho Fiscal 
• Aplicação financeira x fundo de 
reserva 
• Outros temas de interesse da comu-
nidade
Mais do que nunca é essencial a parti-
cipação de todos em busca de soluções 
para o bem comum. Participe, discuta 
com os diretores e vizinhos e mobilize-
-se por um Pasárgada melhor!

O Parquinho do Riachinho, que fica 
na ponte de acesso à Mata, está sendo 
revitalizado e ficará novinho em fo-
lha. Os operários estão caprichando 
na revitalização, lixando e enverni-
zando os brinquedos do local. Para a 
continuidade do serviço, neste fim de 
semana, o parquinho estará interdita-
do. E, depois dele, será a vez da refor-
ma da pracinha do mirante da Alame-
da dos Madrigais e dos pontos de van.

A feirinha da Aspas fez uma pausa estra-
tégia, mas volta com tudo hoje. De 16 às 
20h, muitas delícias feitas por associa-
dos e produtores da região esperam por 
você, na sede da associação. É uma ótima 
oportunidade de comprar alimentos de 
qualidade, preparados com muito cari-
nho e vendidos em um ambiente pra 
lá de especial. Prestigie! Compre de 
quem faz! Compre do pequeno!

Alguns postes de ruas do Pasárgada 
estão com as lâmpadas queimadas, e a 
Aspas tentou solucionar o problema, 
solicitando, por diversas vezes, a vinda 
da empresa responsável pela troca da 
iluminação. No entanto, foi informada 
que a Prefeitura de Nova Lima suspen-
deu o contrato com a fornecedora, sem 
data prevista de retomada. Diante disso, 
a associação vai arcar com os custos da 
troca das lâmpadas e para isso está pes-
quisando uma nova empresa que faça a 
reposição. 

No Pasárgada é assim, quando você 
menos espera é surpreendido por um 
visitante ilustre do reino animal. A 
premiada da vez foi a associada Ma-
ria Zabelê, que flagrou este tamanduá, 
atravessando a estradinha de acesso 
ao condomínio. Zabelê conta que fi-
cou preocupada em preservar a tra-
vessia do bichinho: “Fiquei com tanto 
medo de alguém passar correndo que pa-
rei o carro para esperar ele atravessar”. É 
isso aí, ainda mais por ser um animal 
em risco de extinção, todo cuidado é 
pouco. Valeu, Zabelê!

A cada dois anos acontecem eleições 
para a diretoria da Aspas. Sendo as-
sim, no fim do ano haverá a votação 
para a escolha dos novos gestores. O 
processo eleitoral terá início nesta 
segunda-feira, 07 de agosto. 
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FEIRINHA DE VOLTA

ConViver
ConViver bem é...entrar con-
fiante em agosto, conhecido 
pelo frio e pela ventania, mas 
que também pode ser inspira-
dor: 

“O mês de agosto tem muito a en-
sinar. Porque agosto é mês jardinei-
ro, é dentro dele, berço do inverno, 
que as sementes dormem. Aguardam 
seu tempo de brotar. Agosto é guar-
dador da boa-nova, preparador de 
flores. Agosto é quando Deus deixa 
a natureza traduzir visivelmente o 
tempo das mutações. Vamos apreciar 
agosto, recebê-lo com o espanto feliz 
de quem não desafia ventos. Que ele 
desarrume e espalhe suas folhas e le-
vante suas poeiras. Aceite as esperas, 
mas coloque floreiras na janela. Só 
que vive bem o agosto é merecedor 
da primavera!” (Myrian Lucy de 
Rezende).


