
A coluna de hoje apresenta um dos 
maiores patrimônios do Pasárgada, 
os córregos e nascentes que inte-
gram a nossa paisagem e garantem 
nosso abastecimento. Por isso, a 
qualidade da água, a regularização 
do fluxo hídrico na nossa bacia e 
a captação e distribuição desse im-
portante recurso para os moradores 
são assuntos estratégicos na atual 
agenda da ASPAS, tendo motivado 
inclusive a formação de uma co-
missão das águas. E de onde vem as 
águas que abastecem nossas casas? 
O Pasárgada possui diversas nas-
centes e dois importantes tributá-
rios, os córregos Tamanduá e Capão 

da Serra, que se unem próximos à 
saída da portaria B, formando o ri-
beirão de Macacos, afluente do Rio 
das Velhas. A recarga e a vazão ao 
longo do ano de nascentes e córre-
gos não dependem apenas das ma-
tas que o circundam, mas de todo o 
território que contém esses manan-
ciais, incluindo lotes, casas e as áre-
as verdes dentro e no entorno do 
Pasárgada. A garantia da infiltração 
das águas das chuvas nessas áre-
as, somada à diminuição dos pon-
tos de enxurrada e a proteção dos 
lençóis freáticos são fundamentais 
para preservar essa formidável ri-
queza. Afinal, diferentemente das 
fontes de energia que dispomos 
(não renováveis, como o petróleo, 
e renováveis, como a energia eólica 
e solar), a água não tem substituto!

CESTA FEIRA DA ASPAS TERÁ PRODUTOS PARA PRESENTEAR NO DIA DAS MÃES:
PARTICIPE, COMO CONSUMIDOR OU EXPOSITOR! 

ConViver
ConVIVER bem também é se intei-
rar e aderir aos projetos ambientais 
do nosso condomínio. Você sabia 
que o Pasárgada implantou um sis-
tema para melhorar e reduzir os 
custos do manejo com os resíduos 
verdes coletados no condomínio? 
Com o Projeto Resíduo Verde, ha-
verá tratamento e compostagem 
das sobras de jardinagem, gerando 
um composto orgânico para hortas, 
jardins e pomares dos associados. O 
projeto foi idealizado em 2016 pela 

então diretora-presidente da ASPAS, 
Flávia Stortini, com a colaboração 
das também diretoras Kika Brant e 
Eneida Déchery e a assessoria técni-
ca do associado e biólogo, Leonardo 
Vianna. Realizado com o apoio da 
Vale e parceria dos institutos Kairós 
(Macacos) e CRESCE (Vale do Sol), 
o projeto tem outras etapas além da 
compostagem e pode ser acessado 
na íntegra, no site do Pasárgada, na 
área do associado (http://pasarga-
da.etc.br/associado/comunicados/).

Neste mês de abril, em função de um 
atraso dos Correios, alguns boletos 
para pagamento do condomínio não 
foram entregues. Quem ainda não 
quitou sua taxa, pode fazer contato 
com a Pacto Administradora, pelo 
telefone 3218-5003 (Fagner), para o 
envio da segunda via por e-mail. O 
pagamento também pode ser feito 
em dinheiro ou cheque na sede da 
ASPAS. Os boletos poderão ser pagos 
sem juros e multa até segunda-feira, 
30 de abril.

Para alguém especial, Cesta Feira especial! A 
partir de hoje e também nas sextas 04 e 11 de 
maio, a feirinha da ASPAS terá opções de pre-
sentes para o Dia das Mães, além dos exposito-
res habituais. A varanda continuará com verdu-
ras e legumes orgânicos, comidinhas e chope. 
Mas dentro da sede, roupas, artesanatos e ou-
tros mimos para encher as mães de carinho! Os 
interessados em expor seus produtos devem 
procurar a Nathália Braga, assistente adminis-
trativa da associação, pelo telefone 3547-7001.

Um problema no trator que faz a 
coleta interrompeu, nesta semana, 
o recolhimento dos resíduos verdes 
(sobras de jardinagem e pequenos 
galhos). A previsão é que na próxima 
semana a coleta seja normalizada e, 
para compensar o acúmulo, acon-
tecerá também na quarta, além de 
quinta e sexta-feira.

A mobilização dos moradores fun-
cionou e o IPTU 2018 de Nova Lima 
não terá o reajuste anteriormente 
anunciado. A prefeitura municipal in-
formou que a base de cálculo para o 
IPTU 2018 será idêntica ao do exer-
cício de 2017, acrescido da inflação 
pelo INPC acumulado, ou seja, 2,07%, 
conforme previsto em lei municipal. 

O IPTU e as Taxas de Serviços Urba-
nos poderão ser pagos em cota única 
ou 06 parcelas, conforme o cronogra-
ma abaixo:

Cota Única: – Venc. em 11/06/2018

Pagamento Parcelado:
1ª Parcela – Venc. em 11/06/2018
2ª Parcela – Venc. em 10/07/2018
3ª Parcela – Venc. em 10/08/2018
4ª Parcela – Venc. em 10/09/2018
5ª Parcela – Venc. em 10/10/2018
6ª Parcela – Venc. em 12/11/2018
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