
Como temos alertado neste informati-
vo, o Pasárgada está em área de risco 
de febre amarela. E os macacos, que 
são frequentemente vistos pelo condo-
mínio, também podem ser vítimas, em-
bora não sejam transmissores da doen-
ça. Em novembro do ano passado, um 
mico foi encontrado morto na Alame-
da dos Madrigais em consequência da 
febre amarela, de acordo com exame 
epidemiológico da Secretaria de Saú-
de de Nova Lima. De lá para cá, mais 
sete animais foram encontrados mor-
tos pelo condomínio, mas todos ainda 
estão sendo examinados e não há con-
firmação se foram vítimas da doença. A 
boa notícia, segundo o coordenador da 
vigilância do Pasárgada, Elton Farias, 
é que nas últimas semanas não houve 
mais perdas de animais: “Felizmente, 
não surgiu mais nenhuma morte de mico 
nos últimos 20 dias”, afirma.

A ASPAS está sondando a possibilida-
de de abertura de um curso noturno 
de inglês, na sede da associação.  As 
aulas seriam em grupo, em turmas 
de 6 alunos, duas vezes por semana. 
Se você tem interesse em aprender o 
idioma, entre em contato com a se-
cretaria da ASPAS para maiores in-
formações, registrando também sua 
disponibilidade de dia e horário.

ENTENDA OS BENEFÍCIOS DO PROJETO QUE VAI RECICLAR O RESÍDUO VERDE DO PASÁRGADA!
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COLETA DE LIXO 
Atenção! Houve uma mudança 
no horário de recolhimento do 
lixo comum do Pasárgada. O ca-
minhão da Prefeitura de Nova 
Lima está passando mais cedo, e 
a coleta tem começado às 8h da 
manhã, às segundas, quartas e 
sextas.

MORTE DE MACACOS CURSO DE INGLÊS
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Foi dado o pontapé inicial do Proje-
to Resíduo Verde, uma parceria da 
 ASPAS com a mineradora Vale, de 
tratamento e compostagem das so-
bras de jardinagem – folhas, peque-
nos galhos, gravetos – recolhidos no 
Pasárgada.  O projeto foi idealiza-
do pela diretora administrativa da 
 ASPAS, Flávia Stortini, com a asses-
soria técnica do associado e biólogo, 
Leonardo Vianna: “Além de reciclar as 
sobras de jardinagem, o tratamento irá 
gerar um composto orgânico para hortas, 
jardins e pomares dos associados, evitan-
do o uso de fertilizantes, melhorando os 
solos e funcionando como um excelente 
adubo”, afirma Léo. O tratamento dos 
resíduos será realizado por jovens de 
Macacos, treinados pela ONG Kairós, 
e terá consultores do Instituto Cresce, 
do Vale do Sol, ministrando oficinas 
de educação ambiental para os fun-
cionários dos associados. A intenção é 
que eles sejam instruídos sobre como 

fazer corretamente as podas para me-
lhor aproveitamento dos resíduos. 
Em uma segunda fase, o projeto pre-
vê a recuperação da área cedida em 
regime de comodato à  ASPAS pela 
empreendedora FFR. Além de ser re-
florestado, no terreno serão constru-
ídos uma pista de caminhada, uma 
quadrinha poliesportiva, um quios-
que, um banheiro seco e uma horta 
com plantas medicinais. De acordo 
com a diretora Flávia, o Projeto Re-
síduo Verde foi firmado em parceria 
com a Vale, mas isso não tem qual-
quer vínculo com o plano de expan-
são do Complexo Vargem Grande 
da mineradora. “Não haverá despesas 
para a associação e nem foi negociada 
qualquer contrapartida da  ASPAS para 
a Vale. Pelo contrário, o apoio ao projeto 
foi selado como uma forma de a empre-
sa tentar diminuir os passivos causados 
pela atividade mineradora no condomí-
nio”, esclarece.

ConViver
Tem um grupo de associados 
do Pasárgada, formado, entre 
outros, por Malu e Jacyntho, 
Eneida Déchery, Luciana Me-
nicucci, Léo e Joanna, Zé Má-
rio e Michelle, que está dando 
aula de convivência! Eles estão 
experimentando os desafios de 
administrar a Aracê, uma escola 
de pedagogia Waldorf, associati-
vista, ou seja, totalmente, geren-
ciada pelos pais de alunos. Com 
sede no Vale do Sol, a escola tem 
se mantido com a dedicação e a 
boa convivência dos pais, que 
cuidam da parte financeira, da 
manutenção da escola, realizam 
palestras e organizam eventos 
para angariar fundos para a ins-
tituição. A última conquista foi a 
contratação de uma van escolar 
para transportar os alunos, com 
as despesas rateadas pelos pais.  
Quem se interessar por esse pro-
jeto bacana, a Aracê está com 
matrículas abertas para 1º, 2º, 3º 
ano do Ensino Fundamental. As 
visitas podem ser marcadas pe-
los telefones: (31) 99595-0271 ou 
3643-7990.
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