
A coluna de hoje traz uma boa notí-
cia: a retomada do Projeto Resíduo 
Verde do Pasárgada. Há duas sema-
nas foi reestabelecida a parceria com 
a Vale, apoiadora do projeto, e os tra-
balhos reiniciados.  As sobras de jar-
dinagem recolhidas no condomínio, 
que antes não tinham aproveitamen-
to, agora são trituradas e passam por 
um processo de compostagem.  Com 
a técnica é produzido um composto 

orgânico rico em nutrientes. Esse 
húmus melhora muito a qualidade 
do solo de hortas, jardins e pomares. 
Segundo o biólogo Leonardo Vian-
na, assessor técnico do projeto, “na 
próxima semana, os associados já pode-
rão adquirir o adubo orgânico produ-
zido nessa nova fase”. Para comprar o 
composto orgânico basta encomen-
dar e buscá-lo na  ASPAS, e o valor é 
o da tabela ao lado:

Em função do novo Estatuto, dois 
documentos importantes para o con-
domínio precisam ser renovados e a 
ASPAS pede a colaboração de seus 
associados. O Código de Obras e o 
Regimento Interno da associação ne-
cessitam de ajustes. No primeiro caso, 
precisam ser aprimoradas as regras 
de construção em Pasárgada, visando 
estabelecer, por exemplo, o número 
máximo de operários que podem per-
noitar nas obras e como minimizar 

impactos ambientais e urbanísticos 
dos serviços. Quanto ao Regimento 
Interno, a atualização é para aperfei-
çoar as leis de convivência no con-
domínio. Os associados podem con-
sultar os documentos atuais no site 
do Pasárgada, no seguinte endereço: 
http://pasargada.etc.br/associado/co-
municados/. As sugestões devem ser 
enviadas por email para aspas@pasar-
gada.etc.br, até a próxima sexta-feira, 
16 de novembro. Participe!

Neste sábado, 10, tem a terceira edição 
do Cineclube Pasárgada. A iniciativa é 
de moradores do condomínio, entu-
siastas dos filmes de arte. Desta vez, 
o grupo separou para a exibição o fil-
me TREM DA VIDA (Train de Vie) de 
Radu Mihäileanu, de 1999, vencedor 
do Prêmio da Crítica Internacional no 
Festival de Cinema de Veneza. A trama 
é considerada uma das melhores fitas 
que retratam o holocausto. A sessão 
começa cedo, às 18h30, na sede admi-
nistrativa da ASPAS, para não pertur-
bar os moradores da vizinhança.

Moradores de comunidades do en-
torno da BR-040 estão reivindicando 
melhorias e mais segurança na estra-
da.  O Movimento SOS 040 vem rea-
lizando uma série de iniciativas para 
chamar a atenção para as vulnerabi-
lidades da BR. Na próxima terça-fei-
ra, 13, o grupo organiza um ponto de 
coleta de sangue, à rua Kenon, 95, no 
Jardim Canadá. A doação é com horá-
rio marcado, entre 08 e 11h30. Para 
agendar a doação o telefone é (31) 
3768-7450.

O CÓDIGO DE OBRAS E O REGIMENTO INTERNO DA ASPAS PRECISAM SER ATUALIZADOS: SAIBA COMO COLABORAR!
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ConViver
ConVIVER bem também é...
apoiar nossos vizinhos, que con-
correm a um dos maiores prêmios 
de design do Brasil. O casal de as-
sociados Juliana e Sérgio Stark 
foram selecionados entre os 10 
finalistas do Brasil Design Award, 
em duas categorias. Em design de 
mobiliário residencial, eles concor-
rem com a torre, um banco que 
pode ser empilhado e vira estante. 
Já em design de produto concorrem 
com um módulo formado por três 
peças em madeira freijó maciça. 
Para essa categoria, vale o voto 
popular. Para conhecer o módu-
lo e votar nos vizinhos, acesse:  
https://goo.gl/DHRkez

OBRAS E REGIMENTO INTERNO

LITROS R$ R$/LITRO

5 5,00 1,00

20 15,00 0,75

100 50,00 0,50

250 100,00 0,40

500 200,00 0,40

1.000 400,00 0,40


