
Atenção! Começou a coleta dos da-
dos biométricos dos eleitores de Nova 
Lima para o recadastramento obriga-
tório. Os eleitores devem comparecer 
ao cartório da 194ª Zona Eleitoral, 
que fica à Rua Marquês de Sapucaí, 
29, no centro de Nova Lima, de se-
gunda a sexta-feira, de 12h às 18h. É 
necessário levar documento com foto 
e comprovante de endereço. O servi-
ço pode ser agendado no  site do TRE  
(http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/
agendamento) ou pelo Disque-Eleitor 
(telefone 148), mas os eleitores tam-
bém podem ser atendidos por ordem 
de chegada. Quem não fizer o reca-
dastramento eleitoral terá seu título 
cancelado.

Na coluna de hoje tratamos do pro-
jeto hidroambiental “Por aqui pas-
sa um Rio”, do qual o Pasárgada faz 
parte. A iniciativa é do Subcomitê 
da Bacia Hidrográfica (SCBH) da 
Moeda e tem como objetivo promo-
ver o reconhecimento e o perten-
cimento dos moradores de nossa 
região em relação às bacias hidro-
gráficas. O projeto inclui o moni-
toramento participativo da qua-
lidade dos cursos d’água em nove 
sub-bacias integrantes da Unidade 
Territorial Estratégica Águas da 
Moeda. Na segunda quinzena de 
junho será realizado um evento de 
capacitação no Pasárgada. No en-
contro serão abordadas questões 
relativas à legislação ambiental, re-
cursos hídricos e a contextualiza-
ção da bacia hidrográfica, e apre-
sentados os parâmetros de análise 

da qualidade da água que serão 
utilizados no monitoramento (kit 
básico de potabilidade e o medidor 
multiparâmetro - sonda de análise 
de qualidade de água). Além disso, 
serão realizados mais dois encon-
tros para a coleta e análise da qua-
lidade da água no Pásargada (um 
no período seco e outro no período 
chuvoso). Quem tiver interesse em 
participar basta procurar a Aspas 
para se inscrever nos eventos de ca-
pacitação e de monitoramento que 
acontecerão aos sábados, em ju-
nho, agosto e novembro. “Por aqui 
passa um rio” é um projeto rea- 
lizado pelo CBH Rio das Velhas, 
Agência Peixe Vivo e executado 
pela Embauba Ambiental. Mais 
informações podem ser acessadas 
no link: http://cbhvelhas.org.br/
aguasdamoeda/

No dia 10 de maio vence o boleto de 
cobrança do consumo de água nos 
meses de março e abril. Somente 
nesta primeira cobrança, devido a 
um atraso na emissão das guias pela 
Pacto, o consumo de dois meses será 
cobrando em taxa única. Os boletos 
estão sendo emitidos e enviados aos 
associados. Desde o fim de fevereiro, 
com a assinatura do Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) entre o 
condomínio e a FFR, a Aspas se tor-
nou responsável pela gestão da água 
que abastece o Pasárgada.

NESTE MÊS COMEÇA A COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA, JÁ COM A SUPERVISÃO DA ASPAS.
FIQUE ATENTO AO RECEBIMENTO DO BOLETO.

ASPAS INFORMA
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA | 03 MAI 2019

www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

COBRANÇA/
ÁGUA

BIOMETRIA/
ELEIÇÕES

CADASTRAMENTO/ 
VOUCHER

DIA DAS MÃES
A sexta 10 de maio será toda para 
as mamães! Aproveitando o clima 
gostoso da Cesta Feira, vamos fazer 
uma surpresa bem bacana para elas. 

Reserve a agenda e traga sua mamãe 
para curtir uma happy hour especial, 
a partir das 17h, na sede administra-
tiva da Aspas.

Sem nenhuma comunicação prévia, 
a Prefeitura de Nova Lima suspen-
deu o cadastramento de moradores 
interessados no recebimento de vou-
chers da mineradora Vale, para se-
rem usados no comércio de Macacos. 
O procedimento é essencial para 
a obtenção dos benefícios. Diante 
disso, a Aspas vem se mobilizando 
para que o cadastramento volte a ser 
feito. Na noite de ontem, 02, houve 
uma assembleia na Associação de 
Moradores de Macacos, na qual o 
Ministério Público se prontificou a 
intervir para que o registro volte a 
ser feito, viabilizando o acesso aos 
vouchers.
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