
A coluna de hoje conversa com Ca-
mila Alterthun, uma das fundadoras 
do Instituto Cresce, ONG ambiental 
do Vale do Sol. O Centro de Referên-
cia em Educação, Sustentabilidade e 
Cultura do Espinhaço existe desde 
2007 e desenvolve várias atividades 
socioeducativas e ambientais. Um 
dos projetos do Cresce é a constru-
ção de ilhas verdes em pequenas 
áreas do Vale do Sol. Em sistema de 
mutirão, as áreas ganham vida nova 
com plantio de vegetação nativa e 
técnicas de agrofloresta. O Instituto 
foi parceiro da ASPAS, colaborando 
na elaboração do Projeto Resíduo 
Verde de compostagem das sobras 
de jardinagem recolhidas no con-
domínio. Para Camila, é essencial o 
esforço conjunto de comunidades vi-
zinhas como Vale do Sol, Pasárgada 
e Macacos, buscando soluções para 

os problemas ambientais da região: 
“O trabalho em rede é muito mais forte 
do que o de um fio sozinho. As melho-
rias virão com a integração das comu-
nidades na busca das necessidades e no 
compartilhamento das conquistas. Te-
mos que ser solidários com os problemas, 
compartilhar experiências e fortalecer 
as parcerias”. Camila destaca o apoio 
da ONG à campanha de preserva-
ção da Estação Ecológica de Fechos 
e o incentivo para que o futuro da 
região seja discutido: “É fundamen-
tal criar debates públicos sobre Fechos, 
sobre a destinação da água da estação 
e das alternativas que melhorem a qua-
lidade de vida da população que está 
em seu entorno”. Ela também deixa 
um convite a todos que queiram co-
nhecer as iniciativas do Cresce, que 
funciona à rua Himalaia, 59: “Toda 
sexta, de 15 às 17h, nossa sede, no Vale 
do Sol, está aberta à visitação. É o dia 
que abrimos nosso quintal para brinca-
deiras de crianças, contação de histórias 
e para compartilharmos vivências”.

Sabe aquela blusa que está encalhada 
no armário, o sapato que não te agrada 
mais, o objeto de decoração que não 
combina com sua sala? Todos esses 
produtos podem ser úteis para algum 
associado. Para aproximar quem tem 
produtos para desapegar e quem quer 
adquirir novas peças, a ASPAS vai rea-
lizar o Bazar do Desapega, entre os dias 
17 e 21 de outubro. Vai funcionar da 
seguinte forma: cada associado leva 
até a sede administrativa da  ASPAS os 
produtos dos quais quer desapegar –
roupas, sapatos, artigos de decoração, 
utensílios de cozinha e tudo mais que 
você não usa ou não tem serventia. As 
peças deverão ser entregues etiqueta-
das com preço e também com a relação 
das mercadorias colocadas à venda. As 
funcionárias do setor administrativo 
da ASPAS irão vender os produtos e 
a associação ficará com 20% do valor 
de cada peça comercializada. Então, 
comece a separar e por preço em suas 
peças para fazer desse bazar um suces-
so! Maiores informações com a Nathá-
lia ou a Giane, na sede administrativa 
da ASPAS: 3547-7001.

A semana foi movimentada no Pa-
sárgada. Na terça-feira, 25, houve 
vacinação antirrábica. Os técnicos 
de zoonoses vacinaram 51 cães e 
quatro gatos. E ontem, 27, os técni-
cos da  Cemig também estiveram no 
condomínio, fazendo podas em árvo-
res, para prevenir acidentes na rede 
elétrica e as interrupções de energia.

Em função de férias de uma das fun-
cionárias, a sede da ASPAS não fun-
cionará neste sábado, 29.09.

VEM AÍ O BAZAR QUE IRÁ VENDER PRODUTOS DE DESAPEGO DOS ASSOCIADOS. INFORME-SE E PARTICIPE!
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SEDE FECHADA

ConViver
ConVIVER bem também é conhe-
cer e apoiar as costureiras da Casa 
de Mãe, ONG que, entre outras 
iniciativas, atua para a capacita-
ção profissional e o empreende-
dorismo de mães do bairro Jardim 
Canadá. Neste sábado, 29, a ONG 
lança a nova coleção de roupas, 
“Receitas de Costura”. Além de 
conferir as novas peças, haverá 
exposição de produtos, oficina de 
tricô e apresentação de teatro. A 
partir das 10h, na sede da ONG, 
Rua Heston, 71, Jardim Canadá.
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