
ConViver
ConVIVER bem também é dar um 
primeiro trato ao lixo reciclável, 
facilitando o trabalho dos cole-
tores e dos catadores dos centros 
de reciclagem de resíduos. Veja 
algumas dicas sobre o assunto e 
lembre-se de que a coleta dos re-
cicláveis no Pasárgada acontece às 
terças-feiras:

• Lave as caixinhas de leite para 
que os resíduos não contami-
nem outros materiais do centro 
de reciclagem;

• Não descarte seringas, que é 
lixo hospitalar;

• Coloque o óleo de cozinha usa-
do em garrafas pet e não em 
frascos de vidro, pelo risco de 
quebrarem (lembrando que a 
ASPAS faz a coleta desse tipo 
de óleo);

• Destine os restos de comida 
para o lixo comum;

• Coloque cacos de vidro dentro 
de caixas de leite, pela seguran-
ça dos coletores e catadores;

• Lave potes como os de maio-
nese ou massa de tomate antes 
de colocar nos materiais reci-
cláveis.

Conquista importante para toda a co-
munidade de Pasárgada: na assem-
bleia realizada no último sábado, 04 de 
agosto, os associados aprovaram, por 
aclamação, as mudanças para o novo 
Estatuto Social da ASPAS. O trabalho 
de reformulação demandou muitos 
meses de trabalho e contou com a par-
ticipação de diretores da ASPAS e tam-
bém dos associados Luiz Ricardo Silva 
e Jurandir Júnior, que compuseram a 

comissão do Estatuto. A primeira ver-
são revisada foi disponibilizada para 
os associados que, em uma reunião 
aberta, discutiram pontos polêmicos 
e sugeriram alterações. Na assembleia 
do último sábado foram debatidas e 
votadas as mudanças mais pertinentes 
e o documento foi aprovado por acla-
mação. A partir de agora o Estatuto 
Social passará por uma revisão para, 
então, ser publicado no site da ASPAS.

A coluna de hoje é sobre arborização 
e a boa notícia é que a ASPAS vai 
iniciar um trabalho para informar e 
orientar os moradores de Pasárgada 
sobre a escolha, plantio e condução 
de espécies arbóreas. O objetivo é 
divulgar soluções para a substitui-
ção de espécies não indicadas para 
arborização dos passeios das vias 
públicas internas e também sanar 
problemas como a infestação por 
erva de passarinho. Como se sabe, a 
supressão ou corte de uma árvore ou 
de um conjunto delas para o prepa-
ro de um lote para a edificação de 
uma casa, implantação de um jardim 
ou retificação de uma via de acesso, 
sempre causa um impacto negativo 
para os moradores. Com o corte das 
espécies, os moradores deixam de 
desfrutar do aspecto estético, do em-
belezamento e do conforto térmico 
associado à umidade do ar e à som-
bra.  Além disso, as árvores são fun-
damentais para a infiltração da água 
no solo e abrigo da fauna. Mudas de 
árvores nativas da Mata Atlântica 
existentes no Pasárgada germinam e 
se desenvolvem em nossos quintais 
e passeios e, ao cuidarmos dessas, 
estaremos contribuindo para a inte-
gração futura entre nossa ocupação 
urbana e o ambiente natural.   O pla-
nejamento da arborização, princi-

palmente nas vias públicas, é muito 
importante, e para que ele seja bem 
feito, devem ser considerados aspec-
tos como a largura da via e da calçada 
e o afastamento da construção.  A es-
colha de uma espécie mais adequada 
também é fundamental para evitar o 
risco de quedas,  de frutos e folhas 
venenosos, e maior resistência a pra-
gas e doenças (ataque de cochonilha, 
infestação da erva de passarinho, 
brocas, etc).  Entre algumas espécies 
indicadas destacam-se: Escumilha-
african; Ipê Amarelo; Ipê Branco; 
Ipê Roxo; Magnólia; Manacá de jar-
dim; Oiti; Pau Brasil; Pau Ferro; Pau 
Mulato; Quaresmeira; Resedá; Sibi-
piruna; Tipuana; Unha de vaca. Já 
algumas espécies são contraindica-
das, pelo fato de serem invasoras, ou 
tóxicas ou inadequadas para arbo-
rização por causa da arquitetura da 
raiz: Espirradeira; Ficus; Leucena; 
Spatódea; Pinus; Eucalipto. Se você 
quer acertar na escolha da espécie 
que vai arborizar o passeio de frente 
à sua casa, fique atento às dicas que a 
ASPAS irá divulgar em breve.

APROVADO POR ACLAMAÇÃO EM ASSEMBLEIA, ASPAS TEM NOVO ESTATUTO SOCIAL

Começou esta semana o trabalho da 
3A Soluções, empresa contratada pela 
ASPAS para cobrança dos proprietários 
que possuem taxas mensais em débito. 
Inicialmente o contato está sendo por 
telefone e pedimos a todos os proprie-
tários que, quando abordados, colabo-
rem com a prestadora de serviços, bus-
cando uma solução em conjunto, já que 
o pagamento mensal é da mais alta im-
portância para todos e o bem comum.
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