
ConViver

ConVIVER bem também é co-
nhecer as heranças culturais do 
nosso município. Para divulgar 
o legado dos imigrantes ingleses, 
a Prefeitura de Nova Lima está 
organizando um city tour no dia 
21/04. No passeio, será possível 
conhecer cinco rotas da cidade, 
com marcas da cultura inglesa. Os 
interessados podem se inscrever 
até a próxima sexta-feira, 20/04, 
no Departamento de Turismo de 
Nova Lima (Praça Dr. Antonino 
Fonseca Junior, 08 – Centro) ou 
pelo telefone: 3581-8423.

Se você está preocupado com a co-
brança do IPTU de Nova Lima, o im-
bróglio persiste. Continua valendo a 
liminar que impede o municipio de 
fazer qualquer reajuste no valor do 
imposto, porém, a secretaria munici-
pal de Fazenda já sinaliza uma data 
para o pagamento da primeira parce-
la. Os boletos ainda não estão sendo 
emitidos, mas o órgão informa que o 
primeiro vencimento do IPTU será 
em 11 de junho, não se sabe ainda se 
com o valor anterior ou reajustado. 

Houve mudança nos horários de fun-
cionamento das farmácias municipais 
de Nova Lima. No nosso site, aces-
sando o link https://goo.gl/TBzfWi, 
é possível conferir as alterações. Você 
também pode pedir medicamentos 
em casa, em drogarias comerciais, 
pagando pela taxa de entrega. Dois 
estabelecimentos do Jardim Canadá 
atendem ao Pasárgada: Drogaria Lu-
cena (fone 3649-1800, de segunda a 
sábado, de 11 às 19h, e FarmAurora 
(fone 3581 3963, de segunda a sexta 
até as 19h e sábado até as 19h30).

A COMISSÃO QUE REVISA O ESTATUTO DA ASPAS CONCLUIU SEUS TRABALHOS. 
SAIBA QUAIS SERÃO OS PRÓXIMOS PASSOS.
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ESTATUTO EM FOCO
Terminou nesta semana os traba-
lhos da comissão formada por di-
retores, conselheiros fiscais e as-
sociados da ASPAS para analisar o 
estatuto da associação. O grupo se 
reuniu semanalmente, desde feve-
reiro, para estudar e propor altera-
ções para o documento. A partir de 
agora, o estudo passará por uma 
revisão textual e jurídica para, 
em seguida, ser disponibilizado 
para a comunidade. A ideia é a 
realização de uma reunião aberta 
para que os associados discutam as 
propostas e tragam suas sugestões 
e, na sequência, uma assembleia 
para votar as mudanças. Para o di-

retor de Comunicação da ASPAS, 
Wanderley Chieppe, que fez parte 
da comissão, as alterações podem 
aperfeiçoar a administração do 
condomínio e, por isso, é essencial 
o envolvimento da comunidade: 
“A reforma do estatuto da ASPAS, 
proposta pela nova diretoria ao ser 
eleita, traz importantes aperfeiço-
amentos na gestão do Pasárgada. É 
fundamental, nesse momento, a par-
ticipação de toda a comunidade do 
Pasárgada na discussão, introdução 
de novos aperfeiçoamentos e busca de 
um consenso para se formular os me-
lhores dispositivos que possam resul-
tar em melhores práticas”, afirma.
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A serralha, de nome científico Son-
chus oleraceus L., é outra planta es-
pontânea comum na nossa região, 
que além de alimentícia apresenta 
propriedades medicinais. É herbácea, 
anual ou bianual, de caule cilíndrico 
e pouco ramificado. A inflorescência 
da serralha é terminal, ou seja, suas 
flores, de cor amarela, germinam 
próximas à ponta do ramo. As folhas 
podem ser colhidas quando ainda es-
tão tenras e macias, antes do floresci-
mento, e podem ser consumidas tan-
to cruas, na forma de saladas, sucos 
verdes, como cozidas ou refogadas, 
preparadas de várias formas. O sabor 
está entre o amargo e o azedo.

No último sábado, 07, houve As-
sembleia Geral Ordinária (AGO) 
dos associados da ASPAS. A reu-
nião foi de prestação de contas 
do ano de 2017, apresentada pelo 
diretor financeiro da associação, 
Galdino Santiago, pauta que teve a 
aprovação de 21 associados e uma 
abstenção. Foi feita, também, uma 
explanação das realizações da ges-

tão 2016-2017, conduzida pela atual 
diretora administrativa da ASPAS, 
Flávia Stortini, que presidiu a asso-
ciação nos dois últimos anos.  Além 
das apresentações, os associados 
debateram com os diretores assun-
tos como o andamento do proje-
to ambiental do resíduo verde, as 
obras do piso intertravado e as ne-
gociações entre a ASPAS e a FFR.
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