
NO PASÁRGADA, FESTA DE SÃO JOÃO JÁ É TRADIÇÃO: AMANHÃ, NA SEDE DA ASPAS, A PARTIR DAS 17H!

Chegou a hora do nosso famoso ar-
rasta-pé! Amanhã, a partir das 17h, a 
sede da Aspas vai ter fogueira crepi-
tando, caipiras aprumados, barraqui-
nhas com quitutes deliciosos e o som 
da sanfona animando a festança! Na 
decoração, vamos celebrar as tradições 
sertanejas inspiradas na literatura de 
cordel. Tudo isso vem sendo planejado 
pela Aspas há dois meses para manter 
a tradição e a qualidade desse evento, 
que já se tornou famoso no Pasárga-
da. Neste ano, a associação caprichou 

Com os preparativos para a festa juli-
na, nesta sexta-feira não haverá a fei-
rinha na sede da Aspas, que volta na 
próxima semana, como de costume, 
de 16 às 20 h. Não deixe de presti-
giar, pois o comércio de empreende-
dores do condomínio e das redonde-
zas está com duas ótimas novidades. 
Agora é possível pagar as compras 
com cartão de crédito, o que facilita 
muito a vida dos consumidores. Além 
disso, dois expositores do Pasárgada 
fizeram uma parceria muito baca-
na, juntando seus talentos. Os pro-
dutos da Quik - Feito em Casa, dos 
associados Rodrigo e Letícia, como 
licores, antepastos e geleias, podem 
vir dentro de cestas com tramas de 
embalagens longa vida, produzidas 
pela associada Joanna Sanglard (Hí-
brida Brasil). Uma criativa opção de 
presente à venda na feirinha e intei-
ramente feita por vizinhos empreen-
dedores do Pasárgada!

As autoridades de saúde ampliaram 
a vacinação contra o HPV para me-
ninos de 11 a 15 anos incompletos.  
A imunização, que também está dispo-
nível para meninas de 09 a 15 anos, é 
uma das medidas de combate ao câncer 
do colo do útero, provocado pelo papi-
loma vírus humano, o HPV. Imunizar 
os garotos, que são os grandes transmis-
sores da infecção, é uma forma de  con-
trole da doença, altamente agressiva. A 
vacina está disponível nas unidades de 
saúde de Nova Lima, e os postos mais 
próximos do Pasárgada são em Maca-
cos (na rua principal), e no Jardim Ca-
nadá, Rua Dresden, 70. As imunizações 
são de segunda a sexta, de 08 às 16h.
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ConViver
ConVIVER bem é ser solidário 
no inverno rigoroso de Minas. 
Na terça-feira, Belo Horizonte 
registrou o dia mais frio dos úl-
timos 42 anos. Os termômetros 
marcaram 6,1ºC e a sensação 
térmica foi de -9ºC. As tempe-
raturas baixas castigam espe-
cialmente as populações de 
rua e, para amenizar a situação 
dessas pessoas, várias entida-
des estão lançando campanhas 
de recolhimento de agasalhos, 
mantas e cobertores. A Arqui-
diocese de Belo Horizonte 
possui alguns pontos de coleta, 
que podem ser acessados neste 
endereço eletrônico: http://ar-
quidiocesebh.org.br/noticias/
ajude-acolhida-solidaria-dom-
-luciano-participe-da-campa-
nha-do-agasalho/. Outra forma 
de ajudar é colocar no carro 
um casaco extra ou um cober-
tor que você não usa mais. No 
caminho é sempre possível en-
contrar alguém que esteja pre-
cisando se aquecer. 

GUARDE ESTE CLIQUE 
Começamos a montar o nosso banco de imagens do Pasárgada. A par-
tir de agora, se você, associado, tem um belo registro da natureza do 
Pasárgada, ele pode ser incluído no site da Aspas. Participe! Mande 
sua imagem para comunicacao@pasargada.etc.br  ou para a nossa pá-
gina no Facebook: www.facebook.com/condominiopasargada.aspas
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nas atrações artísticas, que serão em 
dose tripla, além de touro mecânico 
e brincadeiras para a meninada! Tra-
zendo o melhor da música nordestina, 
entre eles os sucessos consagrados de 
Dominguinhos e Gonzagão, dois gru-
pos: o Trio Lampião e o sanfoneiro 
Lucas Viotti e o Baião Caçula. Ambos 
têm muitos anos de estrada e são co-
nhecidos no circuito de forró belo-ho-
rizontino. Os músicos prometem tocar 
uma variada seleção de baiões, côcos, 
forrós, xaxados, xotes e arrasta-pés. E 

completando a festa, a anima-
ção da quadrilha Arraial do Pé 
Roxo, de Nova Lima, uma das 
mais antigas de Minas Gerais. Segun-
do Hudson Silva, marcador e 
presidente do grupo, “cerca 
de 45 dançarinos vão fazer 
os passos tradicionais da qua-
drilha e também mostrar al-
gumas surpresas” Não fique 
de fora. Está ainda sem con-
vite? Compre na porta a R$ 
35! Nosso arraial é imperdível! 

ARRAIAL DO PASÁRGADA


