
Amanhã, 30, é um dia importante 
para toda a comunidade de associa-
dos. Em Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), serão escolhidos o Presidente 
da Diretoria Executiva e Conselho 
Deliberativo da ASPAS para o biênio 
2020/2021. As eleições acontecerão 
na sede administrativa da associação, 
com a AGO tendo início, em primeira 
chamada, às 9 h, com a presença de 
cinquenta por cento dos associados e, 
em segunda chamada, às 09h20min 
com a presença de qualquer número 
de associados. A AGO será encerrada 
às 16 horas.

A Comissão Eleitoral homologou os 
seguintes candidatos:

À presidência da Diretoria 
Executiva: 
Manoel Ambrósio de Oliveira 

Ao Conselho Deliberativo: 
Geraldo Salvador Pessoa
José Mário Lobo Ferreira 
José Luiz Lopes 
Luis Carlos Ferreira de Carvalho 
Leonardo Viana C. E. Silva 
Marcello Ribas Lyra 
Rogério Lopes dos Santos 
Samir Alcici Curi 
Wanderley Chieppe Felippe 

Não houve candidatos inscritos para 
o Conselho Fiscal e o Regulamento 
Eleitoral da ASPAS não prevê tal 
situação. Sendo assim, a Comissão 
Eleitoral definiu que uma nova assem-
bleia deverá ser convocada pela atual 
diretoria, especificamente para a 
decisão quanto ao preenchimento 
dessas vagas, conforme o artigo 43 
do Estatuto da associação.

Participe e ajude a eleger os novos ges-
tores da ASPAS!

Em dezembro, a taxa de rateio mensal 
e de consumo de água virão em um 
único boleto. Essa é uma medida da 
ASPAS para redução de despesas, visto 
que se economizará em impressão e no 
envio de boletos pelos Correios. Além 
disso, a unificação dos boletos minimi-
zará os problemas de não recebimento 
de alguma das duas taxas e facilitará a 
cobrança por débito bancário. Com o 
sistema atual, somente o rateio mensal 
poderia ser feito dessa forma. Qualquer 
dúvida sobre o assunto, procure a sede 
administrativa da ASPAS ou ligue para 
3547-7001.

Chegou aquela hora de desapegar de 
roupas, calçados, adornos, eletrodomés-
ticos e outros itens que estão parados 
nos armários, sem serventia. Tudo isso 
pode ser trazido para o Bazárgada de 
Natal, que já está funcionando, na sede 
administrativa da ASPAS, e vai até o dia 
06 de dezembro. Além de vender seus 
desapegos, o associado pode adquirir 
vários produtos por preços promocio-
nais. E o melhor de tudo é que você 
ainda colabora com a confraternização 
dos funcionários da ASPAS – 80% do 
valor de cada peça vai para o vendedor 
e o restante para a associação custear 
a festa. Não perca esse bazar!

Uma vizinha nossa está fazendo bonito 
no audiovisual. A associada Cristina 
Maure, da produtora Vaca Amarela, diri-
giu, junto da também cineasta Sílvia 
Godinho, a série Veredas do Brasil, que 
estreia no dia 08 de dezembro, no 
CineBrasilTV. Cris conta que a série 

“aborda as grandes rotas criadas no Brasil. 
Como cada uma nasceu, resistiu e se trans-
formou ao longo da sua história”. Na 
primeira temporada, a série se con-
centra na Estrada Real, percorrendo 
de Diamantina a Paraty (RJ). “Nesse tra-
jeto vamos ter como eixo central o ponto de 
vista do morador local. Vamos conhecer a 
habilidade de um garimpeiro, o perfeccio-
nismo de um ourives, a arte de escultores, 
a beleza registrada pelos pintores, a dedi-
cação das farinheiras e dos queijeiros, 
entre outros”, destaca Cris, deixando o 
convite para a audiência de todos os 
moradores do Pasárgada. Veredas do 
Brasil estreia dia 08 de dezembro, às 
20h30, no Canal CineBrasilTV.
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