
PROJETO DA ASPAS IRÁ INOVAR O TRATAMENTO DO RESÍDUO VERDE E  
CRIAR ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO PASÁRGADA!

ConVIVER
ConVIVER bem é... apoiar os projetos de reciclagem do condomínio e do 
município. Com o encerramento do ano letivo, a Prefeitura de Nova Lima 
está recolhendo cadernos usados, livros que não serão reutilizados, jornais, 
folhas de atividades, entre outros, que são encaminhados para a Associa-
ção de Catadores de Papel e Materiais Recicláveis (ASCAP). Os pontos de 
recolhimento são na Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima (Rua Dr. 
Cássio Magnani, 253), e na ASCAP (Rua Laudelino Vicente Silva, 35 - Vila 
Industrial). 
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RESÍDUO VERDE TAPA-BURACOS

ANIMAIS PEÇONHENTOS

IPTU NOVA LIMA
A ASPAS começa 2018 implantando 
um importante projeto ambiental, o 
de tratamento do resíduo verde do 
Pasárgada. Firmado no fim de 2017, 
é uma parceria da ASPAS com a mi-
neradora Vale, o Instituto Kairós, de 
Macacos, e o Instituto Cresce, do Vale 
do Sol. Por meio do projeto, o resíduo 
verde do Pasárgada será recolhido, 
receberá um tratamento adequado e 
servirá para um novo tipo de compos-
tagem. O trabalho será feito pelos jo-
vens do Instituto Kairós e os associa-
dos do Pasárgada e a Vale irão receber 
a compostagem. O Instituto Cresce 
compõe o projeto, colaborando com 
o reflorestamento da área do Pasár-
gada usada em esquema de comoda-
to e oficinas de capacitação em Meio 
Ambiente, dadas pelo Instituto Cresce 
também com a participação do asso-
ciado Leonardo Vianna. A primeira 
formação deverá ser em poda de ár-
vores, destinada aos funcionários dos 
associados que, ao fim da oficina, re-
ceberão diplomas. E não é só, segun-
do a nova diretora administrativa da 
ASPAS, Flávia Stortini, o projeto é de 
três anos e inclui a construção de um 
espaço de convivência para o Pasárga-
da: “Na área de reflorestamento haverá 
uma pista de caminhada, uma quadri-
nha poliesportiva, um quiosque e um 
banheiro seco. Não haverá investimento 
financeiro da ASPAS, que vai colaborar 
apenas com a prestação de serviço de al-
guns funcionários”, explica.

As obras de tapa-buracos vêm sendo 
um paliativo para recuperar trechos 
deteriorados da estradinha de acesso 
ao Pasárgada. Nos últimos dias, ope-
rários da ASPAS estão reparando os 
buracos, reaproveitando sobras de 
materiais do piso intertravado.

Alguns associados têm registrado 
aparecimento de animais peçonhen-
tos em suas casas ou terrenos, o que 
é comum no período de aumento 
de chuvas, quando procuram abri-
go. Com relação às cobras, apesar de 
amedrontarem, nem todas são vene-
nosas. As peçonhentas são aquelas de 
corpos roliços, presas grandes, olhos 
em forma de fenda e guizo na cauda. 
A criação de galinhas é uma boa me-
dida para afugentá-las, além de ervas 
como capim-cidreira, capim-limão e 
pés de alho, que também as repelem. 
Não tente espantar a espécie, pois ela 
só ataca quando se sente ameaçada. 

Mesmo com uma grande pressão po-
pular contra o reajuste, que em alguns 
casos pode chegar a 500%, foi apro-
vado o aumento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), pela Câ-
mara Municipal de Nova Lima. A vota-
ção do projeto de lei do prefeito Vítor 
Penido foi feita em audiência extraor-
dinária no dia 29 de dezembro, com 
cinco vereadores votando a favor do 
aumento e cinco contra. O desempate 
veio do presidente da Câmara, verea-
dor José Geraldo Guedes, que votou a 
favor do reajuste.  Já há mobilização 
dos moradores para entrar com uma 
ação civil pública na Justiça contra o 
aumento. 

Assim como as cobras, os escorpiões 
também geram temor, por isso é im-
portante seguir algumas dicas do De-
partamento de Controle de Zoonoses 
da Prefeitura de Nova Lima, que va-
lem para essas e outras espécies pe-
çonhentas:
- Verifique roupas e calçados antes de 
usá-los
- Não acumule folhas secas, lixos e 
entulhos
- Mantenha sempre limpos os jardins 
e o terreno em volta das casas e utilize 
botas ao circular nesses locais
- Coloque telas nas janelas, vede ralos 
de pia, tanque, chão e soleiras de por-
tas com saquinhos de areia ou frisos 
de borracha
- Limpe frequentemente ralos de ba-
nheiros, cozinhas, caixas de gordura e 
esgoto e mantenha-os fechados quan-
do não estiverem em uso.
Por fim, sempre que identificar um 
animal peçonhento, o associado pode 
chamar a vigilância do Pasárgada, que 
está treinada para recolher as espécies. 
Dúvidas também podem ser esclareci-
das no Departamento de Zoonoses de 
Nova Lima, telefone 3541-4427.


