
O calendário está voando e em menos 
de um mês é a nossa festa julina! No 
sábado, dia 08 de julho, a partir das 
17h, a sede da Aspas vai se transfor-
mar em um arraiá pra lá de animado! 
Nossa festa contará com a quadrilha 
do Arraial do Pé Roxo e os caipiras e 
caipirinhas do Pasárgada poderão se 
esbaldar ao som de Lucas Viotti e o 
Baião Caçula. Além de música boa, 
haverá comidas e bebidas típicas, 
touro mecânico e brincadeiras para 
a meninada. Este ano, nossa festa 
terá como tema o sertão nordestino, 
vamos celebrar as tradições serta-
nejas por meio do forró pé de serra 
e de personagens do cangaço, como 
Lampião e Maria Bonita. Então, não 
fique de fora dessa festança, garanta 
já seu ingresso, na sede da Aspas: 1º 
lote, até 20/06, R$ 25,00; 2º lote: de 
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Os usuários de van do Pasárgada têm 
um novo abrigo e ganharam comodi-
dade enquanto aguardam o transporte. 
Ficou pronta a guarita na avenida Ma-
nuel Bandeira, próximo à portaria B, 
que também está com uma novidade. 
Como a portaria A ganhou um novo 
equipamento, a cancela foi transferida 
para a B, garantindo mais agilidade e 
segurança para os motoristas que che-
gam ou saem do Pasárgada.

Nesta sexta-feira, 16 de junho, tem 
feirinha de orgânicos na sede da 
Aspas, a partir das 16 horas. Não 
deixe de prestigiar os produtores, 
pois a feirinha tem cada vez mais 
novidades. Além dos produtos dife-
renciados, transformou-se em uma 
deliciosa happy hour para encontrar 
amigos e vizinhos do Pasárgada!

Quem está em débito com as taxas de 
condomínio não pode perder esta opor-
tunidade! Com a aprovação dos condô-
minos presentes na última assembleia, 
a Aspas lançou uma campanha para a 
negociação dos boletos em atraso. Fo-
ram criadas condições especiais para 
proprietários de casas e lotes que dei-
xaram de pagar o condomínio. Porém, 
para ter direito aos descontos, os pro-
prietários inadimplentes devem aderir 
à campanha até o dia 30 de junho, data 
que não será estendida. Entre as facili-
dades oferecidas pela Aspas, há a possi-
bilidade de parcelar os débitos em atra-
so em até 10 vezes no cartão de crédito. 
Procure a secretaria da Aspas, estude 
as opções e regularize seu condomínio. 
Inadimplência menor significa mais 
benefícios para todo o Pasárgada!

Um evento para chamar a atenção 
para o uso racional da água. No 
domingo, 25 de junho, acontece a 
Caminhada pela Água, com saída 
do Jardim Canadá. Os participantes 
percorrerão três quilômetros de tri-
lhas em matas de Nova Lima, acom-
panhados por guias profissionais, 
conhecerão um pouco da fauna e 
da flora da região e dicas de como 
evitar o desperdício de água, reuti-
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ConViver
ConVIVER é colaborar para o 
fim desta matemática injusta: 
atualmente, do total de 528 
associados, somente 340 famí-
lias, em média, pagam o con-
domínio em dia. Ou seja, toda 
a comunidade do Pasárgada 
usufrui de serviços como os 
de segurança e infraestrutura, 
mas a conta vem sendo paga 
somente por uma parcela dos 
associados. Isso precisa ser re-
vertido, para que os adimplen-
tes não sejam sobrecarregados. 
Se todos contribuírem em dia, 
os gastos com a administração 
do condomínio serão dividi-
dos de forma igualitária e não 
fica pesado para ninguém. A 
curto prazo haverá melhoria 
e agilidade nos serviços pres-
tados pela Aspas e, a médio, 
inclusive a redução do valor 
da taxa da associação, benefi-
ciando todos que têm imóvel 
no Pasárgada.

FESTA JULINA DO PASÁRGADA

HORA DE ACERTAR 
O CONDOMÍNIO

CAMINHADA  
PELA ÁGUA

MAIS COMODIDADEFEIRINHA NO  
FERIADO
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21 a 01/07, R$ 35,00 e 3º lote: de 02 a 
08/07, R$ 45,00. Crianças até 12 anos 
não pagam.

lizando-a de uma forma simples e 
econômica.  Promovido pela empre-
sa Hidrologia Ideias Sustentáveis, a 
caminhada é aberta para pessoas de 
todas as idades e a inscrição, no valor 
de R$12,00, pode ser feita pelo en-
dereço https://www.sympla.com.
br/caminhada-pela-agua__146417


