
Na sexta-feira passada, a Julie, cadeli-
nha dos associados Eneida e Juninho, 
foi atropelada por um carro, em fren-
te à casa deles, na Alameda Estrela da 
Vida Inteira. Pelos registros das câ-
meras de vigilância do Pasárgada, o 
motorista responsável pelo atropela-
mento não parou para socorrer a ca-
delinha, que agora está recuperada, 
mas teve escoriações e ficou interna-
da. Casos como esse fazem a  ASPAS 
relembrar aos associados que os ani-

mais de estimação devem sempre fi-
car dentro dos terrenos e os cães, só 
saírem com coleiras, acompanhados 
de seus donos. “Já tomamos as medi-
das para que nossos animais não tenham 
mais acesso à rua”, explica Eneida. 
Também vale o lembrete para os mo-
toristas que circulam pelo Pasárgada: 
fiquem atentos, não dirijam em alta 
velocidade, e, em caso de atropela-
mento de algum animal, obviamente, 
é imprescindível socorrê-lo!

Não se pode descuidar! Nova Lima 
é a cidade mineira com mais mor-
tes - sete -, em consequência da fe-
bre amarela. Como temos lembrado 
aqui no ASPAS Informa, moradores 
de regiões de matas, como o Pasár-
gada, precisam tomar alguns cuida-
dos, pois a doença tem um ciclo sil-
vestre, transmitido pelos mosquitos 
Haemagogus e Sabethes, espécies que 
habitam locais de vegetação densa 
e com grande umidade. É recomen-
dável usar repelentes com eficácia 
comprovada, tais como deet, ir3535, 
e picaridina (todos disponíveis co-
mercialmente), evitar o contato 
com vetor, com telas em janelas e 
mosqueteiros, cobrir e realizar ma-
nutenção periódica de áreas de pis-
cinas e hidromassagem e eliminar 
possíveis criadouros de mosquito 
nas casas, terrenos e construções 
de condomínios. Todos os postos de 
saúde de Nova Lima estão vacinan-
do e há um médico exclusivamente 
para recomendar ou não a imuniza-
ção a pessoas com 60 anos ou mais, 
gestantes e pacientes em tratamen-
to com drogas imunossupressoras 
(corticosteroides, quimioterapia, ra-
dioterapia, imunomoduladores). 

Em Nova Lima não é obrigatório, 
mas o eleitor pode fazer o cadastra-
mento de sua biometria, o que per-
mite a identificação de uma pessoa 
por sua impressão digital. O siste-
ma biométrico traz mais segurança 
ao processo eleitoral, garantindo 
que ninguém vote no lugar do elei-
tor. Para fazer a biometria em Nova 
Lima é preciso agendamento, pelo 
endereço eletrônico:  http://www.
tre-mg.jus.br/ eleitor/agendamento

Na quarta-feira, 21, a Justiça de Nova 
Lima acatou o pedido de uma ação 
popular e suspendeu provisoriamen-
te o recolhimento do IPTU na cidade. 
Ainda cabe recurso contra a decisão. 
Desde o fim de dezembro do ano pas-
sado, quando foi aprovado o reajuste 
do imposto, há uma grande mobili-
zação popular contra o aumento, que 
em alguns casos pode chegar a 700%. 
Em nota de esclarecimento, a Prefei-
tura de Nova Lima afirmou que ain-
da não foi notificada e, tão logo seja, 
a Procuradoria Geral do Município 
analisará a decisão e tomará as medi-
das judiciais cabíveis.
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ConViver

O Pasárgada encerrou seu 
carnaval com  chave-de-ouro! 
No domingo passado, os as-
sociados puderam se des-
pedir da folia na sede da 
ASPAS, com o repertório 
animado da Banda Timbau 
de Minas, que tocou de tudo, 
de marchinhas, passando 
pelo axé até rock and roll. Os 
expositores da Cesta Feira 
também marcaram presen-
ça, com chope gelado e co-
midinhas gostosas. O clima 
alegre da saideira e o retor-
no positivo dos associados 
faz a ASPAS acreditar que 
está no caminho certo, ao 
realizar esses momentos de 
confraternização, como bem 
registrou a associada Ana 
Maria Rabello, na nossa pá-
gina do Facebook: “Parabéns a 
todos os envolvidos nesta celebração 
tão alegre: organizadores, foliões e 
fornecedores. Precisamos deste es-
paço de convivência no Pasárgada. 
Se somarmos o número de pessoas 
que estiveram presentes, veremos o 
quanto os associados apoiam estas 
iniciativas”.
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