
Abre-alas para a folia do Pasárgada! 
No dia 26 de fevereiro, teremos um 
animado domingo de carnaval, de 15 
às 22h, na sede da Aspas. Nossa far-
ra começará com uma matinê, de 15 
às 18h, voltada para as crianças, com 
marchinhas, oficina de confecção de 
máscaras e premiação para a garo-
tada com as fantasias mais originais. 
Para os foliões adultos, o carnaval se-
gue até a noite, com muito samba no 
pé e também concurso de fantasias. 
Teremos barraquinhas de salgados e 
churrasquinhos, venda de cervejas, 
refrigerantes, chup-chup, sorvetes e pi-
colés.  A Aspas conta com a ajuda dos 
associados que queiram colaborar na 
decoração do nosso carnaval, na ma-
nhã de domingo. Depois, é só juntar os 
amigos, filhos e os vizinhos e dar lugar 
à alegria: o Pasárgada vai ser uma ani-
mação só!

Comprar na feirinha de orgânicos de 
sexta, na Aspas, vale a pena não só pe-
los produtos fresquinhos, sem agro-
tóxicos, mas principalmente porque, 
dessa forma, você está apoiando pe-
quenos produtores de Macacos e Nova 
Lima. A feirinha é uma parceria entre 
a Aspas e o Instituto Kairós, uma or-
ganização que apoia o cultivo de agro-
ecológicos.  A coordenadora do insti-
tuto, Rosana Bianchini, moradora do 
Pasárgada, explica que o projeto não 
inclui somente os veteranos: “Além 
das hortas dos produtores tradicionais, 
os orgânicos vêm do cultivo de jovens 
participantes do Kairós e 100% da ven-
da gerada na feirinha é revertida para 
os participantes”, destaca. 

Atenção para os horários de funcio-
namento da Aspas e dos serviços de 
transporte, durante o feriado de car-
naval.  Não haverá expediente na As-
pas de sábado a terça-feira: o atendi-
mento volta na quarta-feira de cinzas, 
no horário normal. A van também não 
vai circular pelo condomínio, duran-
te o feriado. Na segunda e na terça, o 
ônibus segue os horários de sábado, e 
na quarta, os de domingo.

Uma observação pertinente, vinda do 
associado Marcelo Coelho. Ele alerta 
que tem visto, com muita frequência, 
pessoas ao volante e lendo mensagens 
no celular, enquanto circulam pela es-
tradinha do Pasárgada: “Obviamente 
as pessoas têm feito isso em qualquer lu-
gar enquanto estão dirigindo, mas numa 
estradinha como a do Pasárgada o risco 
é bem maior. Já dei de frente com car-
ros na contramão umas três vezes, nos 
últimos dois meses”. A Aspas endossa o 
“puxão de orelhas” feito pelo Marce-
lo: celular e direção não combinam!

Além do domingo de carnaval no 
Pasárgada, haverá folia pertinho do 
condomínio também. Os bloquinhos 
de rua de Macacos vão sair todos os 
dias do feriado, sempre à tarde. E para 
angariar fundos para o carnaval, está 
acontecendo venda de camisetas, no 
depósito do Rubens, em frente ao gru-
po escolar (procurar Alex).
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As orquídeas são umas das preciosi-
dades do jardim da casa das associa-
das Cristina Roza e Edwiges. Embo-
ra não pareça, as orquídeas não dão 
trabalho, bastando seguir alguns pas-
sos. Segundo Cristina, a Edwiges, que 
fica mais à frente do paisagismo da 
casa, “corta as folhas mortas, limpa as 
raízes e tira as pragas. A orquídea é de 
fácil cultivo, porém, pede atenção e esses 
cuidados. Em compensação, agradece nos 
dando flores lindíssimas”, destaca a as-
sociada.
Divulgue seus cultivos aqui, no FLOR 
DE CASA: Mande sua imagem para o 
email comunicacao@pasargada.etc.br 
ou para a nossa página, no Facebook: 
https://www.facebook.com/condo-
miniopasargada.aspas

FL R DE CASA

PEQUENOS 
PRODUTORES

ASPAS DURANTE 
O CARNAVAL

CELULAR NA 
ESTRADINHA, NÃO!

FOLIA EM MACACOS

Por que é tão importante cada asso-
ciado zelar por sua caixa de correio? 
São nesses compartimentos que fi-
cam armazenadas todas as corres-
pondências e encomendas destina-
das aos associados. A Aspas não tem 
como gerenciar cartas e pacotes que 
chegam ao condomínio e não podem 
ser acondicionadas nessas caixas. Por 
isso, o associado que não possui seu 
box corre o risco de ter sua corres-
pondência ou encomenda devolvida 
para os Correios, 15 dias após terem 
chegado ao Pasárgada. Se você não 
tem, providencie o mais rápido sua 
caixa de correspondências.

CORRESPONDÊNCIAS

DOMINGO DE  
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ConViver
Nesse carnaval, distribua gen-
tileza como se fosse confete! 
ConVIVER é aproveitar a folia, 
mas respeitando a vizinhança.  
Não abuse do barulho durante 
o carnaval: divirta-se a valer, 
mas diminua o volume das 
músicas e dos instrumentos 
após as 22 horas.
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“... E A TRISTEZA NEM PODE PENSAR EM CHEGAR”: VENHA FANTASIADO  
DE ALEGRIA E PARTICIPE DO DOMINGO CARNAVALESCO DO PASÁRGADA!


