
O volume de resíduos gerados 
pela população não para de cres-
cer, comprometendo o meio 
ambiente e a saúde humana. Se-
gundo a Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe), em 
2015 foram geradas 79,9 milhões 
de toneladas de resíduos sólidos, 
1,7% a mais do que no ano ante-
rior. Criar soluções para produzir 
menos, reutilizar e reciclar os re-
síduos é uma necessidade urgen-
te. O Pasárgada deu um passo 
importante nesse sentido implan-
tando o projeto ambiental Gestão 
do Resíduo Verde - Corredor Verde 
e começa a colher os primeiros 
frutos. Na semana passada, quem 
foi à feirinha da ASPAS pôde ver 
o resultado da reciclagem das so-
bras de jardinagem. Os resíduos 
verdes recolhidos no condomínio 
estão se transformando em lenha, 
para serem utilizados em lareiras 
e fogões, ou passando pela com-
postagem que produz um adubo 
orgânico, repleto de nutrientes 
para plantas e solos. E se você 
ainda não conheceu esse projeto 
que torna nosso ambiente mais 
ecologicamente correto, a gestão 
dos resíduos verdes está aberta à 
visitação dos moradores do Pasár-
gada. Basta se dirigir ao terreno ao 
lado da portaria B, às terças-feiras, 
quando acontece o tratamento.

MAIS CONFORTO PARA A EQUIPE DA ASPAS: FUNCIONÁRIOS CONTAM AGORA
COM REFEITÓRIO E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

ConViver
Ser solidário nestes dias frios tam-
bém é conviver bem. A ASPAS está 
recebendo doações de cobertores, 
agasalhos e outras roupas de frio, 
que serão distribuídas para popu-
lações de rua. Selecione os itens 
em bom estado que você não usa 
mais e aqueça quem precisa! 

Sobre o alinhamento de contas entre a 
ASPAS e o Sr Francisco José de Souza 
(FFR), a associação esclarece que os va-
lores do aluguel da sede administrativa 
e a dívida em atraso de mensalidades 
do locador foram calculados e os mon-
tantes chegaram a R$ 48.642,18 (qua-
renta e oito mil, seiscentos e quarenta 
e dois reais e dezoito centavos).  Esses 
números constam no balancete de 
março de 2018, entregue aos proprie-
tários do Pasárgada via boleto bancá-
rio como despesas e receitas de mesmo 
valor, sendo assim, não houve desem-
bolsos. As planilhas de cálculos estão 
na sede da ASPAS para que possam ser 
consultadas por quem assim desejar.

Nossos funcionários mereciam mais 
conforto e já estão usufruindo do novo 
refeitório, construído ao lado da porta-
ria A do Pasárgada. O espaço, que tam-
bém servirá para a integração dos em-
pregados, tem mesas e cadeiras para as 
refeições, além de uma pia. A constru-
ção teve apoiadores fundamentais, que 
doaram móveis, madeiras, cerâmicas, 
argamassa e vidros. A ASPAS agradece 
o envolvimento desses associados para 
as obras do novo espaço: Uilton Rocha, 
Kênyo de Oliveira, José Luiz Lopes, 
Luís Gustavo Andrade, Pedro de An-
drade, Marilha Resende e Lourenço e 
Fernando Ciccarini.

Estamos em campanha para um 
trânsito mais seguro nos arredo-
res e dentro do Pasárgada. Visando 
conter o excesso de velocidade, foi 
instalado um quebra-molas na estra-
dinha de chegada e saída principal 
do condomínio, em frente à sede ad-
ministrativa da ASPAS. Reforçamos 
que os motoristas devem ter atenção 
nesse trecho e manter a velocidade 
reduzida também após passar pelo 
quebra-molas. A estradinha do Pa-
sárgada é estreita e de curvas sinu-
osas. Baixa velocidade e prudência 
são essenciais para a segurança dos 
motoristas e pedestres.

Não perca a chance de se imunizar 
contra a gripe, se você faz parte dos 
grupos de risco para complicações da 
doença. Procure um posto de saúde 
porque o prazo está terminando: a 
vacinação acontece somente até sex-
ta-feira, 01 de junho.
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