
Estamos em estação fria e sem chuva, 
por isso, sem nem percebermos, au-
mentamos o consumo de água para 
molhar hortas, jardins e pomares. No 
entanto, a irrigação não precisa ser 
maior nessa época do ano. O indicado 
é manter a frequência normal, mo-
lhando as espécies na parte da manhã 
para que elas tenham o dia todo para 
absorver a umidade. Regar à noite 
também não é aconselhável, pois a ab-
sorção da água é menor, fazendo com 
que as folhas demorem muito para 
secar. Fique atento a isso, evitando o 
excesso do consumo de água e gastos 
maiores com a taxa de abastecimento.

Preparem os cliques! A ASPAS está 
formatando o I Concurso Fotográfico 
do Pasárgada. Poderão participar as-
sociados que sejam fotógrafos amado-
res, com imagens originais e autorais 
que retratem o ecossistema do Pasár-
gada. As 12 fotos mais votadas irão 
compor um calendário do próximo 
ano. Fique atento ao regulamento que 
sairá em breve nas páginas Condomí-
nio Pasárgada Aspas e Moradores de Pa-
sárgada, do Facebook.

SECA × CONSUMO DE ÁGUA

FOCO NA FOTO

A comunidade do Pasárgada está 
preocupada e vem se mobilizando 
para discutir as ameaças da minera-
ção no nosso entorno. No último sá-
bado, a ASPAS promoveu uma reu-
nião aberta sobre o assunto e mais 
de 50 associados estiveram presen-
tes. Foram apresentados dados téc-
nicos e oficiais sobre as atividades 
de mineração nas Minas Tamanduá 
e Mar Azul e a barragem Capão 
da Serra, adjacentes ao Pasárgada. 
Como resultado da reunião, surgiu 

um grupo de trabalho cujo objetivo 
é montar um plano estratégico para 
atender as diversas demandas den-
tro e fora de nossa comunidade re-
ferentes a esse assunto. Foi marcada 
uma nova reunião aberta, neste sá-
bado, 10, às 9h, na sede administra-
tiva da ASPAS, para dar sequência a 
essa mobilização, visando o enfren-
tamento dos problemas e ameaças 
decorrentes da mineração. A reu-
nião de amanhã é aberta a todos os 
associados e, quanto mais fortaleci-
do ficar esse grupo, mais fácil será 
encontrar as saídas para os desafios. 
Participe!

Atenção! Todos os eleitores registra-
dos em Nova Lima devem procurar o 
cartório eleitoral do município para 
fazer o recadastramento biométrico 
obrigatório. O prazo se encerra em 21 
de fevereiro de 2020. Aqueles que já 
coletaram a assinatura, foto e digitais 
não precisam fazer o procedimento. 
E fique atento que o cartório está em 
novo endereço: Avenida Rio Branco, 34, 
Centro. Para recadastrar a biometria, 
basta levar documento oficial de iden-
tidade e comprovante de endereço. São 
aceitos como documento a carteira de 
trabalho, carteira de identidade, car-
teiras emitidas por órgãos reguladores 
de profissão, certidão de nascimento 
ou de casamento. Não são aceitos a 
carteira de habilitação e o novo pas-

saporte. Homens que vão fazer o alis-
tamento eleitoral devem apresentar 
também comprovante de quitação do 
serviço militar (de 1º de julho do ano 
em que completar 18 anos até 31 de 
dezembro do ano em que completar 
45 anos). O horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta-feira, de 12 às 
18h. Para se evitarem filas, o atendi-
mento pode ser agendado no site do 
TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 
148), mas os eleitores também podem 
ser atendidos por ordem de chegada. 
Outra opção interessante é aproveitar 
o atendimento do ônibus do TRE, que 
está no Condomínio Alphaville até este 
domingo. O funcionamento hoje, sex-
ta, 09, é até às 18h e amanhã, 10, e do-
mingo, 11, de 10 às 16h.

HAPPY HOUR DOS PAIS
A Cesta Feira de hoje é especial, 
pois tem comemoração antecipada 
do Dia dos Pais! O associado e ve-
terinário André e seu colega Bruno 
Abreu animarão a happy hour com 
voz e violão. E os expositores pre-
pararam brindes para os papais. A 
Denise, da De Pão de Mel vai sortear 
um cartão de chocolate, a Gisele, da 
Rocinha de Minas, uma deliciosa ca-
chaça e uma rapadura, a Silvana, da 
Saborana, uma conserva, e a Vanice, 
um molho de pimenta. E não aca-
bou: os pais ainda podem ganhar 
um litro de chope Läut, da  Tinos, 
do Igor, ou uma apetitosa pizza 
quadrada do Paulo, da Nakamura 
Fresh Food.  Assim que chegarem à 
feirinha os papais devem procurar 
os expositores, dar seu nome para o 
sorteio e cruzar os dedos!
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