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Coleta Seletiva 
  
Todas as terças-feiras, o caminhão da 
Associação de Catadores de Papéis (Ascap) 
percorre as ruas do 
Pasárgada para 
realizar a coleta de 
materiais recicláveis. 
Por diversas vezes, 
este resíduo deixa de 
ser recolhido pelos 
catadores por estarem acondicionados de forma 
incorreta, ou seja, misturados com material 
orgânico (restos de comida, cascas de vegetais e 
frutas, etc). 
 
Pedimos a colaboração de todos em instruir 
seus funcionários a não misturar os materiais 
recicláveis com o lixo orgânico, pois isto 
inviabiliza o aproveitamento pela Ascap. Caso 
tenha dúvidas sobre quais os tipos de materiais 
podem ser aproveitados para reciclagem, 
consulte no site do Pasárgada 
(www.pasargada.etc.br) na área de meio 
ambiente, a tabela sobre a coleta seletiva. 
 

Colaborando com a segurança 
 

Ao chegar na portaria, desligue os faróis e abra 
a janela do seu carro para facilitar sua 
identificação. Trate os vigilantes com educação. 
Não se esqueça: eles apenas estão cumprindo 
seu papel para garantir a segurança de todos no 
Pasárgada.  
 

Solicitação de serviços 
 

Caso tenha alguma solicitação de serviços, como 
reparo em calçamentos, capina, recolhimento 
de resíduos verdes, poda de árvores etc, envie 
um e-mail para (aspas@pasargada.etc.br) ou 
ligue para 3547-7001. 

Resíduos Verdes – um rico 
material a ser aproveitado 
 

Este ano a Aspas passou adotar um novo 
procedimento para o recolhimento dos 
resíduos verdes (folhas, troncos e gravetos)  
dentro do Pasárgada, que passou a ser feito 
pelos funcionários da Associação, sempre às 
terças e quintas, com agendamendo prévio 
feito por e-mail (aspas@pasargada.etc.br).  
 
Mas você sabia que é possível se beneficiar 
das condições ambientais da região para 
transformar este rico material e aproveitá-lo 
como adubo e fertilizante para o solo, ao 
invés de descartá-lo? 
 

Em cada edição do 
Aspas Informa iremos 
trazer informações e 
dicas de como realizar 
uma compostagem 
doméstica da forma 
adequada. Você vai 
aprender a se beneficiar 
dos resíduos verdes, 
misturando-os ao lixo 
orgânico (restos e 

cascas de frutas/vegetais, ovos, entre 
outros) para produzir adubo e utilizar em 
seus jardins e hortas. Aguarde... 
 

Débito automático 
 

Facilite sua vida, programe  o pagamento da 
mensalidade da Aspas por meio de débito 
automático. É uma forma prática, que evita 
o aborrecimento do pagamento com multas 
devido a esquecimentos. Ligue para a 
Administração forneça seu nome completo, 
CPF, agência e conta em que o débito será 
efetuado.  
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