
Bastante produtiva a reunião aber-
ta do último sábado, 30, na qual os 
associados e diretores da ASPAS 
debateram as novas propostas para 
o Estatuto Social da associação. No 
encontro, os associados apresenta-
ram sugestões especialmente liga-
das aos artigos referentes ao Con-
selho Deliberativo e ao Conselho 
Fiscal.  Até 21/07, os associados 
ainda podem encaminhar, por es-
crito, emendas modificativas, adi-
tivas ou supressivas para a Comis-
são do Estatuto. As sugestões serão 
examinadas pela Comissão, que 
poderá incorporá-las à sua própria 
proposta de alteração do Estatuto 
ou encaminhá-las para votação na 
Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), que acontece no dia 30/07, 
etapa final da reformulação.

O CREA-MG lançou, na sema-
na passada, a série de cartilhas 
“A Engenharia e a Sustentabi-
lidade”. Os materiais trazem 
informações técnicas sobre so-
luções sustentáveis em relação 
às cidades, à agua, à energia e 
as mudanças climáticas, solo e 
floresta. Segundo o CREA-MG, 
as cartilhas têm como objetivo 
mostrar à sociedade o valor do 
conhecimento técnico para o de-
senvolvimento sustentável, pois 
uma tecnologia aplicada de for-
ma adequada permite minimizar 
os impactos ambientais, seja no 
campo ou na cidade. O lança-
mento do material integrou a 
programação do encontro “Água 
em Nossas Vidas”, promovido 
pelo Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam). Todo material 
está online no site do CREA-MG 
(bit.ly/eng-sustentabilidade) e da 
ASPAS (https://goo.gl/x9nGFz). 
O diretor de Meio Ambiente da 
ASPAS, José Mário Lobo, repre-
sentou a associação no evento, e 
foi um dos autores da Cartilha 
Solo e Floresta. 

A MELHOR FESTA DO PASÁRGADA VEM AÍ: NOSSO ARRAIÁ SERÁ CHEIO DE ATRAÇÕES
E VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA!

Em pouco mais de uma semana acon-
tece o evento mais animado do con-
domínio! A festa julina do Pasárgada 
será no sábado, 14, a partir das 16h, na 
sede da ASPAS. Vai ter fogueira crepi-
tando, caipiras aprumados, barraqui-
nhas com quitutes deliciosos e o som 
da sanfona animando a festança! Este 
ano, o Trio Lampião vem reforçado 
de uma banda. Os músicos prometem 
mais de duas horas do melhor forró 
pé-de-serra, para os casais dançarem 
coladinhos! Bastante conhecidos no 
circuito de forró belo-horizontino, os 
músicos não vão deixar ninguém pa-
rado, tocando baiões, côcos, forrós, xa-
xados, xotes e arrasta-pés. A meninada 
também vai poder se divertir com o já 
tradicional touro mecânico, pula-pula, 
piscina de bolinha e brincadeiras típi-
cas dos festejos juninos, como a pes-
caria. Vale a pena lembrar que a festa 
julina do Pasárgada é planejada com 
todo carinho pela ASPAS e associados 
voluntários. Tudo é pensado para que 
o arraiá aconteça em um clima casei-
ro e aconchegante. O festejo dos san-
tos populares do mês de junho é uma 
ótima oportunidade de encontrar vizi-
nhos, convidados, familiares e amigos. 
E, ainda, fazer uma boa ação. Este ano, 
os ingressos custam mais baratos com 
a doação de 1 litro de leite para o Pro-
jeto Social Transformar, mantido pela 
Associação dos Condomínios Horizon-
tais (ACH). Outra novidade é que você 
pode receber o convite em casa, bastan-
do combinar a entrega com a Natália, 
pelo fone 3547-7001. Com tudo isso, 
não dá para perder, não é mesmo? Bote 
seu chapéu de palha, vista seu vestido 
de chita e venha prestigiar nossa festa, 
fortalecendo nossa comunidade!

O húmus produzido no Projeto Am-
biental Resíduo Verde do Pasárgada 
está recebendo elogios dos associa-
dos que já o adquiriram. O compos-
to orgânico contribui em muito para 
a melhoria da qualidade do solo em 
hortas, pomares, jardins e vasos. Nos 
últimos dias, o preço do composto foi 
reajustado em função de reavaliação 
dos custos operacionais e da logísti-
ca disponível para beneficiamento. 
A partir de agora, vale a tabela acima 
e para adquirir o composto orgânico 
basta procurar a ASPAS.
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ARRAIÁ PRA 
LÁ DE BOM!

COMPOSTO ORGÂNICO

PROPOSIÇÕES 
PARA O ESTATUTO

CESTA FEIRA

NOSSO
AMBIENTE

Atenção, em função do jogo do Brasil 
na Copa do Mundo, hoje não haverá a 
Cesta Feira. Esperamos todos na pró-
xima edição, dia 13/07.

LITROS R$ R$/LITRO

5 R$ 5,00 R$ 1,00

20 R$ 15,00 R$ 0,75

100 R$ 50,00 R$ 0,50

250 R$ 100,00 R$ 0,40

500 R$ 200,00 R$ 0,40

1000 R$ 400,00 R$ 0,40

http://www.pasargada.etc.br

