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Garanta seu convite para o 
5º Arraiá do Pasárgada  
 
Os convites para  o 5º Arraiá do Pasárgada, que 
acontece dia 29 de junho, 18h, na Alameda do 
Silêncio, estão disponíveis na sede da 
Aspas. Como o número de convites é limitado, 
não deixe para a última hora, garanta já o seu! 
ADULTOS:  R$ 25,00 
CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS:  R$ 5,00 
( CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS NÃO PAGAM ) 

 
Chame os amigos e a família 
pois a festança vai ser boa! 
Vai ter barraquinha de 
comidas típicas e jogos, 
quadrilha e um animado 
show com a Banda Trem 
Mineiro, que trará pra gente 

o melhor do forró pé-de-serra.  
 
Informações: Aspas - 3547-7001 
 

Assine o abaixo-assinado  
Vamos dizer NÃO para utilização da Manuel 
Bandeira como principal acesso a Macacos 
  
Quem ainda não assinou o abaixo-assinado 
contra a utilização da Avenida Manuel Bandeira 
como principal acesso do Vale do Sol a Macacos 
deve passar na Aspas hoje para firmar o 
documento. TODOS PODEM ASSINAR, 
INCLUINDO OS ADOLESCENTES, DESDE QUE 
TENHAM O NÚMERO DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE. 
 
Vamos evitar que a Manuel Bandeira seja 
transformada em estrada, com graves 
implicações para os moradores e proprietários 
de Pasárgada.  

Como fazer a 
Compostagem  
 
Material: 
 
Água: 1 litro p/ 2,5 litro 
de material vegetal 
Cinza: a quantidade que tiver 
Esterco de curral: de 15 a 20% 
correspondente ao material vegetal. 
Resíduos vegetais – diversos e bem 
triturados  
OBS: Caso tenha acesso a calcário, fosfato 
ou farinha de osso, pode-se acrescentá-los, 
em quantidades inferiores a 5kg/m3 de 
material vegetal 
 
A 1º Camada que fica em contato com o 
solo é sempre de material vegetal (palhas). 
Espalhe a palha, jogue água e dê uma 
pisoteada. Na 2º Camada que fica em cima 
do material vegetal coloque o esterco, o 
resto de cozinha, e se tiver, a cinza, fosfato 
natural, e por fim o calcário. Jogue um 
pouco de água e dê uma pisoteada. 
 
A próxima camada é de material de origem 
vegetal seguindo o mesmo procedimento. 
Vá alternando as camadas e terminado, 
cubra o composto com uma palha maior 
(folha de bananeira, capim, folha de 
palmeira) para evitar que a água de chuva 
carregue os nutrientes durante o processo 
de decomposição. 
 
Revire a pilha a cada mês, molhando-a. Em 
3 meses o composto estará pronto para uso. 
 

 

Vamos diminuir o número de 
carros circulando. Participe do 
Grupo Carona Solidária na nossa 
página no Facebook! 


