
Na coluna de hoje, falamos do 
Resíduo Verde, o projeto am-
biental do Pasárgada em parce-
ria com a Vale. Por meio do pro-
jeto, que está em sua primeira 
fase, as sobras de jardinagem do 
condomínio são trituradas e pas-
sam por um processo de compos-
tagem, gerando um húmus rico 
em nutrientes e ideal para solos 
de hortas, jardins e pomares. A 
boa notícia é que, em breve, o 
projeto incluirá a capacitação 
de jardineiros, funcionários da 
ASPAS e prestadores de serviço. 
De acordo com o biólogo Leo-
nardo Vianna, consultor técni-
co do projeto, o treinamento vai 
ensinar como “manejar melhor a 
vegetação nativa e os jardins do Pa-
sárgada e a explorar o potencial dos 
resíduos verdes para melhoramento 
do solo”. Ainda segundo o biólo-
go, o sucesso do projeto depende 
muito da colaboração da comu-
nidade: “É importante o envolvi-
mento de todos os moradores, não só 
adquirindo o composto, mas tam-
bém fazendo a separação correta 
das sobras de jardinagem”. Segun-
do Leonardo, tanto a trituração 
quanto o trabalho de compos-
tagem são facilitados quando os 
moradores fazem uma primeira 
seleção das sobras de jardinagem 
antes da coleta: “É importante já 
deixar separados galhos e folhas, e 
não misturar o lixo comum aos re-
síduos verdes”, alerta.

A diretoria da ASPAS está empenhada 
em aumentar o número de horários 
de ônibus para o Pasárgada. A ideia é 
que, com a ampliação das opções de 
ônibus, o serviço de van possa ser oti-
mizado, colaborando para a diminui-
ção dos custos da associação. Para isso, 
foi elaborado um abaixo-assinado que 
será direcionado à Secretaria de Es-
tado de Transportes e Obras Públicas 
de Minas Gerais (SETOP). A ASPAS 
conta com o apoio da comunidade, 
participando do abaixo-assinado que 
se encontra na portaria principal do 
condomínio.

Já está registrado o Novo Estatuto da 
ASPAS, documento que reúne as nor-
mas de convivência no Pasárgada. O 
próximo passo é, em janeiro ou feve-
reiro, ser realizada a votação do novo 
Regimento Eleitoral. Esse documento 
é que estabelecerá as regras para elei-
ção do novo modelo de governança 
da ASPAS. A associação será dirigida 
por uma Diretoria Executiva e um 
Conselho Deliberativo. Quem quiser 
apresentar sugestões para o novo Re-
gimento Eleitoral, o documento en-
contra-se na ASPAS.

Nos fins de semana vêm acontecen-
do fiscalizações no Vale do Sol, com 
a intenção de conter os excessos de 
motoqueiros e jeepeiros. Na última 
terça, 18, a ASPAS participou de uma 
reunião organizada pela Associação 
dos Condomínios Horizontais (ACH), 
para debater essas operações. Também 
participaram da reunião, representan-
tes da Vale, Polícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Ambiental, Prefeitura de Nova 
Lima, Vale do Sol e dos Condomínios 
Morro do Chapéu e Quintas do Morro.

No último sábado, 15, os funcioná-
rios da ASPAS curtiram um merecido 
churrasco. A confraternização foi ani-
mada, com a turma comemorando o 
ano de muito trabalho e dedicação!...E 
a equipe aproveita para agradecer os 
presentes recebidos neste Natal, que 
vieram dos associados Sirlene e Luiz 
Fernando, Patrícia Bicalho e José 
Olímpio, Maria Shirley e Juca, Sônia e 
Fernando Greco, Lauro Araújo Neto, 
Juliana Chaves, Eduarda, Katia Gon-
zalez e Marcio Martins. Veja fotos no 
link: https://goo.gl/urWXy6

A ASPAS ESTÁ ORGANIZANDO UM ABAIXO-ASSINADO PARA AMPLIAR OS 
HORÁRIOS DE ÔNIBUS PARA O PASÁRGADA: PARTICIPE!
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NOSSO
AMBIENTE

A ASPAS vai adquirir um desfibrila-
dor, aparelho indicado para conter 
paradas cardiorrespiratórias. Com a 
compra, será possível atender pessoas 
em situação de emergência, salvando 
vidas. Além de adquirir o aparelho, 
haverá treinamento sobre o uso do 
desfibrilador para vigilantes e mora-
dores que se interessarem.

A ASPAS deseja a todos os associa-
dos e funcionários um Feliz Natal, 
e que com ele sejam renovadas as 
energias para um Ano Novo de 
muitas realizações!

MAIS ÔNIBUS

REGIMENTO ELEITORAL

MONITORAMENTO 
DE MOTOQUEIROS

CONFRATERNIZAÇÃO 
DOS FUNCIONÁRIOS

DESFIBRILADOR

FELIZ NATAL PLANTÃO DE NATAL
Funcionamento especial da 
sede administrativa da ASPAS 
durante o Natal. No sábado, 22, 
e na segunda, 24, o escritório 
funciona até o meio-dia.


