
INSPIRADOS NO SÃO JOÃO, VAMOS FAZER DO PASÁRGADA UM LUGAR MELHOR DE SE VIVER!

Passada quase uma semana do nosso 
arraial, ainda estamos felizes com o 
clima que a festa de São João propor-
cionou. O sucesso foi tamanho que 
esta edição vai tratar exclusivamente 
desse evento e de tudo de bom que ele 
deixou para o condomínio. Um dos 
pontos altos da festa foi a adesão dos 
associados, que aceitaram o convite 
da Aspas, trouxeram suas famílias e 
seus amigos, e promoveram um ani-
mado encontro ao redor da fogueira. 
A organização contabilizou que 290 
convidados estiveram na sede da As-
pas, onde o Trio Lampião, Lucas Viot-
ti e o Baião Caçula, além da Quadrilha 
do Arraial do Pé Roxo, fizeram um 
empolgante arrasta-pé. Houve barra-
cas de comidas típicas e, para a meni-
nada, brincadeiras características das 
festas juninas, como pescaria, boca do 
palhaço e argolas. A decoração, inspi-
rada na literatura de Cordel e ideali-
zada pela diretora de Comunicação e 

Para que o arraial acontecesse sem 
atropelos, os vigilantes do Pasárga-
da trabalharam duro, controlando 
o fluxo de carros pela portaria e o 
estacionamento nas proximidades 
da sede. Segundo Elton Farias, co-
ordenador da equipe de vigilância, 
“todos se esforçaram e se compromete-
ram para o sucesso da festa. Apesar do 
grande fluxo de veículos e de pessoas, 
nenhuma ocorrência grave aconteceu”, 
avalia. Quem também se dedicou 
ao evento com todo empenho e foi 
grande responsável pelo sucesso da 
festa, foi a Nathalia Braga. A auxiliar 
administrativo foi incansável na bus-
ca de patrocínio, negociação com os 
grupos musicais e venda de convites, 
entre outros. Valeu, Nathalia!

Durante e no pós-festa, muitos asso-
ciados elogiaram o arraial do Pasár-
gada, o que trouxe grande satisfação 
para a Aspas. A associada Débora Le-
vit deixou esta simpática mensagem, 
na página da Aspas, no Facebook:
Parabéns pra Aspas por ter trabalhado 
tão duro para oferecer esta festa deliciosa 
para todos nós! Foi uma festa de muita 
alegria e uma convivência bacanérrima! 
Parabéns para todos os funcionários que 
fizeram possível este acontecimento em 
paz e harmonia. É um privilégio morar 
neste paraíso.
Vamos estimular para que continuem 
acontecendo atividades dentro da nossa 
comunidade com o astral que reinou nes-
te sábado, 8/7.

E no clima deixado pela festa julina, 
a Aspas quer reforçar seu trabalho 
de envolvimento com a comunidade, 
propondo ações nas quais os associa-
dos participem de uma forma mais 
efetiva para a melhoria do Pasárga-
da. Segundo a diretora-presidente, 
Flávia Stortini, a primeira proposta 
é o envolvimento da comunidade 
na revitalização da área da avenida 
Manuel Bandeira, que funciona em 
regime de comodato: “A ideia é come-
çarmos com um movimento de organi-
zação, limpeza e plantio de áreas verdes 
nesse local. Podemos marcar um pique-
nique e, em seguida, fazer um mutirão 
de revitalização do espaço, com plantio 
de horta e de árvores”, sugere. Essa é 
apenas uma proposta, mas outras, 
vindas da comunidade, podem ser 
acatadas. Inclusive, a Aspas abre o 
espaço desse veículo para todos os 
associados que queiram sugerir algo 
de bom para o condomínio, sempre 
na linha, “Qual Pasárgada queremos 
para nós?” 
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Divulgação, Eneida Déchery, prestou 
um tributo às tradições nordestinas. 
Como divulgado na véspera, a Aspas 
quis manter a tradição dessa festa, 
que se transformou em uma das mais 
marcantes do Pasárgada. No entanto, 
montar a estrutura de um evento as-
sim não é uma tarefa fácil, especial-
mente porque a associação passa por 
um período de retração na arrecada-
ção financeira, em função do alto nú-
mero de inadimplentes. Mesmo nesse 
cenário, a diretoria manteve seu pro-
pósito de ser uma associação gregária 
e não separatista, acolhendo, sem dis-
tinção, todos os que compareceram à 
festa julina. Assim, fica o apelo para 
que cada proprietário feche com a 
Aspas, cumprindo com o pagamento 
de suas taxas, para que mais eventos 
como o do último sábado sejam cons-
tantes no Pasárgada e a comunidade 
seja beneficiada de uma maneira am-
pla e justa.
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