
HAPPY-HOUR INTEIRAMENTE DELES: VENHA HOJE PARA A SEDE DA ASPAS,  
CELEBRAR OS PAIS DO PASÁRGADA!

A Aspas tem muito carinho pelos 
pais associados, por isso, a feirinha 
da associação hoje será toda dedi-
cada a eles. Como estamos no mês 
de homenageá-los, faremos a “Cesta 
Feira dos Pais” de Pasárgada, uma 
happy-hour com comidinhas e cerve-
jas artesanais dos expositores e um 
brinde para agradecê-los por tudo!  
Além de celebrar a vida dos pais, va-
mos aproveitar a confraternização 
para a abertura do “Espaço Livro”, 
uma estante com obras de diferentes 
gêneros que podem ser emprestadas 
para associados e funcionários da 
Aspas. Aproveite essa noite de fes-
ta e doe um livro para incrementar 
nosso espaço! Esperamos todos os 
pais e suas famílias para essa happy-
-hour pra lá de merecida!

A feirinha da Aspas cresceu e apare-
ceu. Agora, o comércio das sextas-fei-
ras, na sede da Aspas, ganhou iden-
tidade nova. Chamada até então de 
feirinha de orgânicos, foi rebatizada 
de “Cesta Feira”, uma marca em alusão 
ao dia de funcionamento e às cestas de 
compras. Ajude a dar visibilidade para 
a nova identidade da feira. Divulgue e 
prestigie a Cesta Feira! #compredope-
queno#comprelocal #cestafeira

O processo eleitoral para a gestão 
da Aspas em 2018-2019 já começou. 
Nesta primeira fase, foram abertas as 
inscrições para a comissão eleitoral, 
que vai coordenar a votação. A partir 
de agora, a diretoria escolhe os no-
mes que irão compor esse grupo e, 
no dia 11 de setembro, é instaurado o 
processo eleitoral, que começa com a 
apresentação das chapas que concor-
rerão à diretoria e ao Conselho Fis-
cal. Todo o cronograma das eleições, 
que acontecerá em 11 de novembro, 
no site e nas redes sociais do Pasár-
gada. Fique atento e participe!  

Trânsito livre para a meninada! As 
obras do Parquinho do Riachinho, que 
fica na ponte de acesso à Mata, foram 
concluídas. Por duas semanas, os fun-
cionários da Aspas deram duro para 
deixar os brinquedos lixados e enver-
nizados, mas agora é só chegar e se di-
vertir nesse espaço gostoso do Pasárga-
da...E a segunda reforma já começou, 
a equipe de obras está trabalhando no 
mirante da Alameda dos Madrigais e, 
em breve, haverá mais um espaço do 
condomínio revitalizado!
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ConViver
Quase todas as casas de Pasár-
gada têm animais, a maioria 
dos associados possui cães e 
apreço por eles. No entanto, há 
aqueles que são deixados nos 
terrenos sozinhos por muitas 
horas e até mesmo dias. Con-
VIVER bem é atentar para 
isso. Os cães são ótimas com-
panhias, mas também neces-
sitam de presença, cuidados e 
afeto. Quando os donos saem 
de casa, o animal não conse-
gue apreender que a ausência 
é temporária e podem ficar 
estressados e irritadiços. Sen-
do assim, se for se ausentar 
por muitas horas, certifique 
de que o animal tem alimento 
e água. Se ficar fora por uma 
temporada maior, combine 
com alguém de confiança de 
visitar a casa, alimentar e dar 
atenção ao animal. 

O jornalista Chico Mendonça esteve à 
frente da Aspas entre os anos de 2012 
e 2013. Nos 18 anos da associação, ele 
conta como foi viver essa experiência: 
“A Aspas é um processo de aprendiza-
gem. Foi o que entendi nos dois anos em 
que estivemos à frente de sua diretoria. A 
nossa associação ensina a vivência em co-
munidade, o valor de se buscar a unidade 
mesmo no conflito - ou a gente aprende o 
que isso significa em sua real dimensão 
ou a nossa associação estará aquém de seu 
potencial. Ou, ainda, a vida estará aquém 
de suas possibilidades. Naqueles dois anos 
conseguimos fazer coisas importantes e 
difíceis graças à busca constante do en-
tendimento. Tentar a conciliação dos inte-
resses legítimos, rejeitar a disputa política 
não produtiva, construir conjuntamente 
os caminhos que levam à solução dos nos-
sos problemas, esta é a maior riqueza que 
a Aspas proporciona. Mesmo distante por 
motivo de trabalho, a Aspas me ajudou 
a formar a convicção de que os melhores 
projetos são erguidos a várias mãos e que 
a alegria de fazer juntos é incomparável. 
De outra forma, as vitórias são sempre 
solitárias e incompletas”.

Cesta Feira
PASÁRGADA


