
Sábado também combina com feira. 
Pensando nisso, nesta semana, a Cesta 
Feira será amanhã, 24. Os expositores 
estão preparando aqueles produtos 
fresquinhos e saborosos para a comu-
nidade do Pasárgada.É uma oportuni-
dade de levar verduras e legumes or-
gânicos e garantir a feira da semana. 
Também é a chance de almoçar fora, 
saboreando uma massa ou pizza de-
liciosa. Tudo isso com um chopinho 
para matar a sede e relaxar na com-
panhia da família,  vizinhos e amigos. 
Então, não perca essa novidade! Nesta 
semana, a Cesta Feira é sábado, de 11 
às 17h, na sede da ASPAS.

FEIRINHA NO 
SÁBADO

A coluna de hoje traz três notícias 
importantes. A primeira delas é que 
o Projeto Resíduo Verde começa a 
dar novos frutos. Neste mês foram 
doados 250 L de composto vegetal 
para a Escola Estadual Maria Jose-
fina Sales Wardi, do Jardim Canadá. 
O adubo orgânico já foi colocado 
junto à horta, tornando mais viço-
sas e saudáveis as verduras e legu-
mes que vão reforçar a merenda da 
garotada. Lembrando que os asso-
ciados da ASPAS podem adquirir o 
composto, bastando encomendá-lo 
na sede administrativa. A segunda 
notícia é que no dia 14 de setem-
bro irá acontecer um curso aberto 
e gratuito sobre o monitoramento 

das águas do Córrego Tamanduá. A 
formação faz parte do Projeto “Por 
Aqui Passa Um Rio”, demandado 
pelo Subcomitê da Bacia Hidrográ-
fica das Águas da Moeda, visando 
promover atividades que estimu-
lem o reconhecimento e o perten-
cimento das comunidades locais 
em relação às bacias hidrográficas 
e a defesa dos recursos hídricos. Os 
interessados podem se inscrever e 
se informar sobre o curso na admi-
nistração da ASPAS. E, por fim, a 
associação vai entrar na campanha 
da Santa Casa BH, de recolhimen-
to de películas de raio-x. Além de 
evitar descarte indevido das chapas 
no meio ambiente, elas são benefi-
ciadas e a renda vai para a institui-
ção. Quem quiser colaborar com a 
campanha pode deixar o material 
na sede da ASPAS.

Como desdobramento das reuniões 
acerca das barragens da Vale, a ASPAS 
convoca seus associados para uma As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE). 
A reunião acontecerá na sede admi-
nistrativa, no sábado, 31 de agosto, às 

9h, em primeira chamada, e às 9h30, 
em segunda. A pauta é a contratação 
de advogado para tratar de assuntos 
coletivos relativos à mineradora. A 
participação da comunidade é funda-
mental. Não deixe de comparecer!

Boa notícia que irá resolver a falta de 
iluminação em algumas vias do Pa-
sárgarda. Ontem, 22, a Prefeitura de 
Nova Lima fechou contrato com em-
presa que fará a manutenção, substi-
tuição de postes e luminárias, cabea-
mento e lâmpadas. A previsão é que as 
obras comecem em 15 dias.
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