
Esta é uma notícia que não gostaría-
mos de divulgar. Uma das paredes da 
sede administrativa da ASPAS ama-
nheceu rabiscada na Cesta Feira da 
semana passada. É lamentável que o 
local, ponto de trabalho, de assembleias 
e de confraternização de associados, 
seja depredado. Pedimos a colaboração 
de toda a comunidade, especialmente 
aos frequentadores da feirinha, para 
que isso não se repita e nossa sede per-
maneça bem cuidada e aconchegante.

PRESERVE 
NOSSA SEDE

Concluída mais uma etapa do pro-
cesso para a eleição dos gestores da 
ASPAS em 2020. Esta semana saíram 
os nomes dos candidatos à Diretoria 
Executiva e ao Conselho Deliberativo. 
Veja abaixo a relação dos associados 
que se prontificaram a concorrer na 
eleição que acontece por meio de 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), no 
sábado, 30 de novembro:

Candidato à Presidente da  
Diretoria Executiva
Manoel Ambrósio

Candidatos ao Conselho 
Deliberativo
Cláudia Magalhães
Geraldo Pessoa
José Mário Ferreira
José Luiz Lopes
Luiz Carlos de Carvalho
Luiz Ricardo Silva
Marcello Lyra
Rogério dos Santos
Samir Curi
Thomas Hagenbrock
Wanderley Felippe

Infelizmente, não houve candidatos 
ao Conselho Fiscal e a ASPAS faz uma 
nova chamada para que os associados 
se inscrevam na sede administrativa da 
associação até a próxima segunda, 18.

Todo fim de ano a ASPAS conta com 
seus associados para fazer a confrater-
nização de Natal de seus funcionários, 
por meio do Bazárgada. Funciona 
assim: cada associado recolhe seus 
desapegos e deixa na associação para 
a promoção de um bazar. A ASPAS fica 
com 20% das vendas e o associado com 
o restante. Vale trazer roupas (com 
cabides e arara), produtos de beleza, 
objetos de decoração, utensílios de 
cozinha, eletrodomésticos e outros. 
Então, vamos lá? Dê uma destinação 
aos seus desapegos e colabore com a 
Festa de Natal dos nossos funcionários 
que tanto merecem!

Moradores de Pasárgada que pos-
suem título eleitoral em Nova Lima 
podem fazer a coleta dos dados bio-
métricos na regional da prefeitura, no 
Jardim Canadá (R. Kenon, 95). Para 
isso é necessário um agendamento 
pelo Disque-Eleitor (148) ou pelo site 
do TRE (http://www.tre-mg.jus.br/). 
Feito o agendamento é preciso levar 
carteira de identidade e comprovante 
de endereço. Lembrando que quem 
não fizer o recadastramento eleitoral 
terá seu título cancelado.
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Alguns associados estão desatentos aos 
dias de coleta de resíduos. Quando são 
colocados antecipadamente, animais 
podem furar os sacos, despejando os 
resíduos pelo calçamento. Mais uma 
vez lembramos que os dias corretos 
de recolhimento do lixo. Os resíduos 
comuns devem ser depositados às 
segundas, quartas e sextas e os reciclá-
veis na terça. Fique atento e colabore 
com a limpeza das nossas ruas.

FERIADO
Hoje, 15 de novembro, feriado da 
Proclamação da República, não 
haverá feirinha nem expediente 
na sede administrativa da ASPAS, 
que fica fechada também amanhã, 
sábado, 16.

COLETA DE 
RESÍDUOS


