
Falta muito pouco para o nosso arraiá, 
que acontece sábado, 08 de julho, na 
sede da Aspas. Até amanhã, 01 de ju-
lho, você ainda consegue comprar os 
convites por 35 reais, na própria As-
pas ou reservando pelo email natalia@
aspas.etc.br. O grande diferencial de 
nossa festa é que ela é genuína, de raiz, 
com todas as tradições dos festejos 
juninos. A Aspas está preparando um 
arraial autêntico, com comidas, bebi-
das e decoração típicas, e trazendo três 
atrações artísticas, que apresentarão 
a tradicional quadrilha e os forrós da 
cultura nordestina. A animação vai ser 
garantida pela quadrilha Arraial do Pé 

Após um mês de teste, os novos ho-
rários da van que atende o Pasárgada 
foram aprovados pelos usuários.  A 
Aspas registrou um aumento expres-
sivo na venda de passagens e, por esse 
motivo, os horários serão mantidos. 
A decisão de criar um novo quadro 
de horários teve por objetivo atender 
melhor aos passageiros da van, gerar 
uma arrecadação maior para a Aspas 
e, assim, eliminar um déficit mensal 
de cerca de R$ 5 mil gerado pelo servi-
ço. Os resultados positivos dos novos 
horários serão apresentados em bre-
ve, na assembleia de associados. No 
momento, segundo o diretor adminis-
trativo, Alfredo Veiga, novas negocia-
ções estão sendo feitas, no sentido de 
otimizar ainda mais o transporte:  “A 
Aspas está discutindo, agora, o preço 
e o modelo de contratação do serviço 
com o fornecedor”.

Nos próximos dias, somente a funcio-
nária Natália Braga estará atendendo 
no setor administrativo da Aspas e, 
por isso, pedimos a compreensão dos 
associados. Em uma mudança orga-
nizacional, houve o desligamento do 
gerente administrativo Dário Carsa-
lade, a quem agradecemos pelos ser-
viços prestados e desejamos sucesso 
em seus novos desafios. Já está sendo 
providenciada a seleção de uma nova 
pessoa para setor, que auxiliará a Na-
tália nas demandas administrativas.

UMA FESTA JUNINA AUTÊNTICA? NO PASÁRGADA, TEM!  
GARANTA SEU CONVITE MAIS BARATO,  SOMENTE ATÉ AMANHÃ!
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Morador do Pasárgada há 15 anos, o en-
genheiro de Minas e consultor, Galdino 
Santiago de Oliveira, também integrou 
a diretoria da Aspas, no biênio 2012-
2013. Galdino foi gestor financeiro e 
conta, com orgulho, que em sua passa-
gem pela associação, a Aspas realizou 
uma assembleia com uma participação 
recorde de condôminos: “Conseguimos o 
maior número de associados reunidos em 
uma assembleia, na história da Aspas”. 
Para o engenheiro, nos seus 18 anos de 
atuação, “A Aspas tem feito muito pela 
melhoria do condomínio, mesmo devagar, 
estamos conseguindo avançar em questões 
delicadas, como a portaria e a estrada do 
Campo do Costa”. A via do dialógo, não 
só com os associados, mas também com 
as instituições que estão no entorno do 
Pasárgada, é, segundo Galdino, funda-
mental para que o Pasárgada continue 
progredindo: “É fundamental buscar um 
bom relacionamento tanto interno quanto 
externo”, destaca.
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ConViver
ConVIVER bem é exercitar o 
desapego material. E no Pasár-
gada há um grupo de associadas 
que vem seguindo essa máxima, 
trocando ou doando para vizi-
nhas e amigas roupas, sapatos 
e outros artigos que não usam 
mais. A iniciativa funciona por 
whatsApp e para aderir à ideia 
basta ser associado adimplente 
e solicitar à Aspas, a inclusão 
no grupo do desapego que ven-
de, também, produtos a preços 
baratinhos. Sempre vale a pena 
experimentar, afinal, desapegar 
de algo material que está para-
do faz a energia circular, movi-
mentar, trazendo novos fluidos 
e bem-estar!

GUARDE ESTE CLIQUE 
As fotos da bela natureza do Pasárgada podem ir para o site da as-
sociação. Agora vamos reunir e compartilhar todos os cliques dos 
associados no nosso espaço virtual, e queremos sua participação! 
Se você tem uma bela imagem do Pasárgada, mande para comu-
nicacao@pasargada.etc.br  ou para a nossa página no Facebook: 
www.facebook.com/condominiopasargada.aspas
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Roxo, de Nova Lima, o Trio Lampião e 
o Baião Caçula, liderado pelo sanfonei-
ro Lucas Viotti. Segundo o músico, que 
está à frente do grupo há 15 anos, na 
festa julina do Pasárgada serão apre-
sentados sucessos de grandes nomes 
do forró pé de serra, como Domingui-
nhos e Luiz Gonzaga, “porque eles sem-
pre foram fiéis às suas raízes e seguimos 
nessa linha, tocando a verdadeira músi-
ca da cultura nordestina”. Não dá pra 
perder, não é mesmo? Aproveite que a 
secretaria da Aspas funciona amanhã, 
corra e garanta seu ingresso mais ba-
rato, antes do terceiro lote de vendas! 
benefícios para todo o Pasárgada!


