
Últimos dias da campanha da Aspas 
para a negociação do condomínio em 
atraso. Quem está em débito com as 
taxas não pode perder essa oportuni-
dade, que termina na sexta-feira, 30 
de junho. Foram criadas condições 
especiais para proprietários de casas 
e lotes que estão inadimplentes e, en-
tre as facilidades oferecidas pela As-
pas, há a possibilidade de parcelar os 
débitos em atraso em até 10 vezes no 
cartão de crédito. Procure a secretaria 
da associação, se inteire sobre a cam-
panha e regularize seu condomínio. 
Inadimplência menor significa mais
benefícios para todo o Pasárgada!

O arraiá do Pasárgada vem aí! Duas 
atrações pra lá de bacanas já estão 
confirmadas e a Aspas está em nego-
ciação para uma terceira apresentação 
artística. No sábado, dia 08 de julho, a 
partir das 17h, a sede associação vai ser 
palco para a quadrilha do Arraial do 
Pé Roxo, com damas e cavalheiros de 
Nova Lima, que prometem um balan-
cê super animado! E o talento de Lu-
cas Viotti e do Baião Caçula já são co-
nhecidos. Na festa do ano passado, os 
músicos se apresentaram e ninguém 
resistiu a entrar no arrasta-pé. Lem-
brando que os ingressos estão à venda 
na sede da Aspas e também podem ser 
pedidos pelo email aspas@pasargada.
etc.br. Os convites custam R$ 35,00 até 
o dia 01/07, R$ 45,00 de 02 a 08/07, e 
crianças até 12 anos não pagam.

RETA FINAL DA CAMPANHA CONTRA A INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO:  
PROCURE A ASPAS E QUITE SEUS DÉBITOS!
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A terceira etapa de renovação do 
calçamento do Pasárgada continua 
e “as obras estão sendo executadas de 
acordo com o cronograma previsto”, 
afirma Geraldo Pessoa, engenheiro 
que acompanha as obras. Até o dia 
27 de junho encerram-se os serviços 
da Alameda da Alegria e, em segui-
da, iniciam-se os do trecho crítico 
da Alameda do Sol, conforme defi-
nido pelos proprietários da região 
da mata. A previsão é de que no iní-
cio de julho estejam concluídos, 48 
metros na Alameda da Vida Inteira, 
150 metros na Alameda Estrela da 
Manhã e 150 metros na Alameda da 
Alegria. É importante lembrar que 
a renovação do calçamento só pode 
avançar se houver comprometimen-
to dos associados com o pagamento 
da taxa do intertravado: “O ritmo 
das obras é determinado pelo fluxo de 
caixa específico das contribuições men-
sais relativas às taxas de calçamento”, 
destaca o engenheiro.

E por falar em arraiá, nos 18 anos da 
Aspas, muitas fogueiras de São João já 
foram realizadas no Pasárgada, e essa 
acabou se tornando uma festa tradicio-
nal do condomínio. Tudo começou no 
ano de 2009 e, nas primeiras edições, 
diferentemente de hoje, as festas acon-
teciam na Alameda do Silêncio. Desde 
a estreia o evento foi um sucesso, com 
a adesão de muitos associados e suas 
famílias, curtindo a música, a alegria, 
as barraquinhas de comidas típicas e 
todos os rituais dos festejos de São João. 
Agora, em 2018, não vai ser diferente e 
vamos fazer mais uma linda confrater-
nização ao redor de uma fogueira!

AS INF

ConViver
ConVIVER é conhecer e apoiar 
as redes de solidariedade do 
nosso condomínio. No Pasár-
gada, há vários associados e as-
sociadas que estão à frente de 
projetos ou apoiam causas so-
ciais. As iniciativas são bem di-
versas e vão desde recolhimen-
to de doações para creches ou 
famílias pobres, passando por 
trabalhos de apoio a gestantes, 
animais abandonados e jovens 
agricultores, especialmente de 
Macacos e do Jardim Canadá. 
Converse com seus vizinhos e 
amigos e ajude a fortalecer essas 
redes de apoio a quem precisa!

GUARDE ESTE CLIQUE 
Diariamente, o Pasárgada nos presenteia com imagens naturais be-
líssimas, que muitas vezes são fotografadas pelos associados. Pois 
agora vamos reunir e compartilhar todos esses cliques em nosso 
site, e queremos sua participação! Se você tem uma bela imagem 
do Pasárgada, mande para comunicacao@pasargada.etc.br  ou para 
a nossa página no Facebook: www.facebook.com/condominiopa-
sargada.aspas
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