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Vem aí a Festa Julina do  Pasárgada! 
No sábado, 14 de julho, a partir das 
16h, vai ter fogueira crepitando, bar-
raquinhas de quitutes, bandeirolas 
colorindo a festa e o Trio Lampião pu-
xando todos os caipiras para o grande 
baile! Este ano, a ASPAS está inovan-
do e a festa julina também será bene-
ficente. O público poderá pagar o in-
gresso mais barato, doando um litro 
de leite integral para o Espaço Social 
Transformar. Mantido pela Associação 

dos Condomínios Horizontais (ACH), 
o Transformar é um projeto que aten-
de crianças e adolescentes em con-
dições de vulnerabilidade social do 
Jardim Canadá. São oferecidos acom-
panhamento escolar e oficinas de lei-
tura, bordado, música, dança, flauta, 
informática e judô. Então, fique aten-
to. A previsão é que os convites come-
cem a ser vendidos na segunda-feira, 
11, na sede ASPAS, a R$ 40,00 ou R$ 
35,00 mais 1 litro de leite integral.

FESTA JULINA

A comemoração do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, no último dia 
05, foi marcada pelo alerta da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) sobre as mais de 8 milhões 
de toneladas de resíduos plásticos 
que acabam nos oceanos todos os 
anos, incluindo micropartículas 
que entram na cadeia alimentar. 
Com exceção de iniciativas pontu-
ais de alguns municípios, o Brasil 
não possui nenhuma política para 
solucionar esse grave problema. 
Diferentemente do nosso país, na 
Colômbia, Costa Rica, Chile, Pa-
namá, Equador e outros, há leis e 
propostas de proibições do uso de 

sacolas plásticas descartáveis. É 
necessário pressionar os governos, 
fortalecer as redes de coleta seleti-
va, e, sobretudo, repensar a nossa 
forma de consumo e geração de 
resíduos. Nossa região tem pouco 
a comemorar, pois um de nossos 
patrimônios naturais mais impor-
tantes, o córrego de Fechos, que 
percorre a Estação Ecológica, está 
recebendo lançamento de esgoto 
clandestino, proveniente do Jar-
dim Canadá.  Também vem sendo 
atingido por lixo, resíduos de cons-
truções e pneus, que contaminam 
o solo e a água, sem contar a ame-
aça dos efeitos da mineração com 
a possível expansão da Mina do 
Tamanduá sobre Fechos. A ASPAS 
está mobilizando instituições e os 
órgãos responsáveis para tentar in-
verter esse grave crime ambiental.
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ConViver
ConVIVER bem também é apoiar 
os produtores de orgânicos da 
nossa região.  No Pasárgada, a 
fornecedora de verduras e legu-
mes fresquinhos, livres de agro-
tóxicos, é a Vanice Maria, mora-
dora de Macacos. Toda sexta-feira 
ela marca presença na sede da 
ASPAS com seus orgânicos, que 
foram os pioneiros da feirinha e 
impulsionaram o surgimento do 
espaço. A horta da Vanice é de en-
cher os olhos e ela tem o maior 
orgulho das verduras e legumes 
que traz para a Cesta Feira!

Já está à venda o composto orgânico 
que vem sendo produzido no Pasár-
gada, fruto da compostagem dos resí-
duos verdes do condomínio. O adubo, 
ideal para fertilizar jardins, pomares e 
hortas, pode ser encomendado na sede 
da ASPAS, pelo telefone 3547-7001. O 
ideal é que o comprador leve sacos de 
ração para acondicionar o composto. 

Esta semana começou a auditoria 
externa de verificação da prestação 
de contas da ASPAS, no biênio 2016-
2017. O procedimento é uma exigên-
cia do Estatuto da associação, cada 
vez que uma diretoria encerra sua 
gestão. A auditoria está sendo reali-
zada pela Consultar Soluções Empre-
sariais e a previsão é que seja conclu-
ída no mês de agosto.
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