
A coluna de hoje informa sobre 
uma reunião importante. No dia 
03 de agosto, a ASPAS realiza 
uma reunião aberta entre seus 
associados sobre a mineradora 
Vale. Será uma oportunidade de 
debater sobre as barragens, as 
minas Tamanduá e Mar Azul, 
segurança hídrica, segurança 
das pessoas, vias de acesso, ques-
tões ambientais e humanitárias 
do nosso entorno. Reserve a data 
e participe!
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NOSSO
AMBIENTE

BIOMETRIA/ELEIÇÕES LENHA CORTADA

PROCURA-SE FLOR

O Cartório Eleitoral de Nova Lima está 
fazendo a coleta dos dados biométricos 
dos eleitores. É preciso comparecer 
ao cartório, que fica à Rua Marquês de 
Sapucaí, 29, no centro de Nova Lima, 
de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h. 
É necessário levar documento com 
foto e comprovante de endereço. O 
serviço pode ser agendado pelo site do 
TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 
148), mas os eleitores também podem 
ser atendidos por ordem de chega-
da. Quem não fizer o recadastramento 
eleitoral terá seu título cancelado, não 
poderá votar na eleição de 2020 e fica-
rá em débito com a Justiça. E por falar 
em eleições, a ASPAS reforça o convite 
para que seus associados transfiram 
seu título para Nova Lima. Atualmen-
te, apenas um terço dos moradores do 
condomínio vota em Nova Lima. Há 
uma seção eleitoral dentro do Pasárga-
da, o que traz toda a comodidade para 
o morador. Além disso, somente votan-
do no município onde reside, o asso-
ciado pode acompanhar e cobrar dos 
governantes medidas e projetos para 
melhorar o condomínio e o município.

Uma notícia que vem em boa hora, 
com a chegada do inverno e a neces-
sidade de acender a lareira: a ASPAS 
está disponibilizando lenha cortada 
para seus associados. A madeira foi 
preparada pelos integrantes do Proje-
to Resíduo Verde. O associado que se 
interessar pode buscar a lenha no ter-
reno onde funciona o projeto, ao lado 
da portaria B do condomínio. É, tam-
bém, uma oportunidade de conhecer 
o projeto ambiental do Pasárgada!

TRATOR EM 
MANUTENÇÃO 
O trator que recolhe o resíduo ver-
de ainda está na oficina mecânica 
para manutenção. A ASPAS pede 
que, nesse período, os associados 
mantenham as sobras de jardina-
gem dentro dos seus terrenos. As-
sim que a situação normalizar os 
associados serão informados para 
que voltem a colocar o lixo verde 
para coleta.

Nos últimos dias, duas famílias do 
Pasárgada ficaram apreensivas com 
a fuga de suas cachorras. Os associa-
dos Carol e Luís Felipe ficaram qua-
se uma semana sem notícias de Jude 
e Pipoca que, ontem, felizmente, vol-
taram para casa. Agora, a Joanna, o 
Léo e o Katu procuram a Flor ( foto ao 
lado). A cachorra fugiu na quarta-fei-
ra, 26. Foi vista pela última vez per-
to da portaria B do Pasárgada. Para 
qualquer informação, o telefone de 
contato é 98863-7734.

O mês está chegando ao fim, mas os 
festejos juninos não acabaram. Pelo 
contrário, agora que vem o Arraiá do 
Pasárgada. Sábado, 13 de julho, a par-
tir das 17h, a sede administrativa da 
ASPAS será pura alegria! Nossa festa 
terá a tradicional quadrilha e comidas 
e bebidas típicas de São João – caldos, 
churrasquinhos, canjica, quentão e ou-
tras gostosuras. Para a meninada have-
rá brincadeiras e, para os adultos, duas 
atrações musicais que prometem colo-
car todos pra dançar. No primeiro tem-
po, apresenta-se Carlim Alves e Banda 
e, na sequência, a Banda Alcalyno. Os 
dois grupos são reconhecidos pela ani-
mação e por apresentarem o melhor 
do forró pé de serra. Como no ano 
passado, nossa festa será beneficente. 
Ao comprar o convite, você pode doar 
roupas de inverno para a Campanha do 

Agasalho. E uma novidade deixará nos-
sa festa julina ainda mais especial, esse 
ano haverá venda de mesas. Os asso-
ciados podem optar por mesa de qua-
tro ou cinco lugares. Mas não dá pra 
perder tempo. Os convites do 1° lote, a 
preços promocionais, vão até domingo, 
30/06. No box a seguir estão todos os 
detalhes sobre os ingressos. Já vá se 
animando que a melhor festa do Pasár-
gada tá pertinho!

TÁ CHEGANDO A HORA!

1º LOTE, ATÉ 30/06:  
GRÁTIS (CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS)
R$ 20 (ADOLESCENTES DE 13 A 16)
R$ 40 (ADULTOS)
R$ 200 (MESA DE 4 LUGARES)
R$ 250 (MESA DE 5 LUGARES)

2º LOTE, A PARTIR DE 01/07:
GRÁTIS (CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS)
R$ 25 (ADOLESCENTES DE 13 A 16)
R$ 50 (ADULTOS)
R$ 230 (MESA DE 4 LUGARES)
R$ 270 (MESA DE 5 LUGARES)


