
Já está em andamento o processo para 
eleição dos gestores da ASPAS em 2020. 
Dia 30 foi o prazo final para a candi-
datura da Comissão Eleitoral, formada 
por um presidente, um vice-presidente 
e um secretário. Como não houve ins-
crição de interessados, acompanhando 
o Regimento Eleitoral, o diretor execu-
tivo da ASPAS indicou três nomes para 
compor a comissão. Os associados já 
foram convidados e a associação aguarda 
a resposta dos indicados. Lembrando 
que, neste mês, há outras datas impor-
tantes no calendário eleitoral:

11/11: Prazo final para apresentação 
das candidaturas para Presidência 
da Diretoria Executiva, membros do 
Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal;
12/11: Divulgação da composição da 
Comissão Eleitoral;
30/11: AGO para eleição da nova gestão 
da ASPAS.

Moradores de 12 domicílios do 
Pasárgada vão compor a Pesquisa 
Nacional de Saúde - PNS - 2019, rea-
lizada pelo IBGE em parceria com o 
Ministério da Saúde. As entrevistas 
começaram esta semana e vão até o dia 
09 de novembro. As casas estão sendo 
visitadas por um entrevistador, identi-
ficado com o crachá do IBGE. Os dados 
coletados referem-se à prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis e 
à quantidade populacional com inca-
pacidades físicas. A pesquisa também 
apura dados relativos ao estilo de vida 
(sedentarismo, tabagismo, dieta, con-
sumo de álcool) e à saúde bucal. A PNS 
investiga, ainda, se os moradores sofre-
ram algum tipo de violência, monitora 
a realização de exames preventivos 
e a percepção da população sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS). A pre-
visão é que o resultado da pesquisa seja 
divulgado em 2021.

Novembro começa hoje e para o Natal 
é um pulo. Então fique atento que 
vem aí o nosso tradicional Bazárgada. 
A feira de Natal do condomínio tem 
o objetivo de arrecadar fundos para a 
festa de fim de ano dos funcionários. 
O Bazárgada acontece com desapegos 
dos moradores, que podem vender 
roupas, produtos de beleza, objetos de 
decoração, utensílios de cozinha, ele-
trodomésticos, entre outros. Associados 
e feirantes de fora também participam, 
com comidas, bebidas e artesanato.

APOIE ESTE 
CLICK!
A ASPAS quer promover o  
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
DO PASÁRGADA. A intenção é 
selecionar 12 fotos de associados 
para compor um calendário 2020. 
Mas, para isso, a associação pre-
cisa de apoiadores. Quer divulgar 
sua empresa ou seu negócio no 
calendário do Pasárgada? Entre 
em contato com a Nathália, no 
setor administrativo da ASPAS, 
pelo tel. 3547-7001. 

COMISSÃO ELEITORAL

PESQUISA 
DE SAÚDE

BAZÁRGADA
DE NATAL

Encontrar uma cobra jararaca no 
jardim provoca um susto danado. 
Duas, em poucas semanas de dife-
rença, então, é de tirar o fôlego! Foi 
o que aconteceu na casa da associada 
Cris Maure. Quem a socorreu foi a 
equipe de segurança do Pasárgada. No 
segundo susto, o vigilante Alenildo 
de Jesus usou toda a sua habilidade 
para capturar a jararaca e ganhou o 

reconhecimento da Cris: “O Alenildo 
foi o herói do dia!”. Socorros desse tipo 
são um dos diferenciais da equipe de 
vigilantes da ASPAS. Os seguranças 
do condomínio estão treinados para 
capturar cobras. Se identificá-las em 
sua residência ou terreno, o associado 
não deve pensar duas vezes e ligar 
para a portaria, pedindo o socorro 
dos vigilantes.

Oportunidade para os eleitores de 
Nova Lima que ainda não fizeram o 
recadastramento eleitoral. A partir de 
agora é necessária a coleta dos dados 
biométricos e os funcionários do TRE 
estarão de plantão para isso, nesta 
terça, 05 de novembro, na regional da 

prefeitura no Jardim Canadá. O prédio 
fica à R. Kenon, 95, Jardim Canadá, tel 
3542-2677. É necessário levar carteira 
de identidade e comprovante de ende-
reço. Lembrando que quem não fizer 
o recadastramento eleitoral terá seu 
título cancelado.

VIGILÂNCIA NOTA DEZ: EQUIPE DE SEGURANÇA DA ASPAS ESTÁ HABILITADA
PARA CAPTURAR COBRAS VENENOSAS

ASPAS INFORMA
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA | 01 NOV 2019

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

OLHA A COBRA: NÃO É MENTIRA!

CADASTRO DE BIOMETRIA
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