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Coleta de Resíduos no Pasárgada 
Confira como é realizada a coleta de materiais recicláveis 
e resíduos verdes e saiba como proceder: 
 
Coleta Seletiva: é realizada todas as terças-feiras, pelo 
caminhão da Associação de Catadores de Papéis (Ascap). 

Papel. Plástico e metais 
devem ser colocados 
limpos e secos embalados 
na frente das residências 
no mesmo dia da coleta. 
Caso necessite de 
embalagem, você pode 
adquirir sacos plásticos 

vermelhos na sede da Aspas, por 0,25 centavos a unidade. 
Por diversas vezes, os resíduos deixam de ser recolhidos 
pelos catadores por estarem misturados com material 
orgânico (restos de comida, cascas de vegetais e frutas, 
etc). O material reciclável após ser separado vira fonte de 
recursos para sustentar inúmeras famílias de catadores 
que fazem parte da 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. 
 
Coleta de Resíduos Verdes: Para recolhimento dos 
resíduos verdes, comunique a Aspas por e-mail 
(aspas@pasargada.etc.br) solicitando o agendamento 
para a coleta. Os resíduos devem ser depositados na área 
do passeio, em frente a sua residência, pela manhã, 
somente no dia marcado para a retirada (sempre as 
terças ou quintas feiras). Serão recolhidos sem custo 
adicional pela Aspas, apenas resíduos verdes pequenos, 
como poda de grama e folhas rasteladas, mas o ideal é 
que esses materiais sejam aproveitados nas propriedades 
para a confecção de composto e cobertura de solo.  
 
Coleta do lixo doméstico 
comum: É realizada pela 
Prefeitura Municipal de Nova 
Lima, por meio da empresa 
Consita, às segundas, quartas 
e sextas feiras. 

 

Conheça nossos funcionários 
 
Ele trabalha no Pasárgada 
desde 2007. Entrou como 
porteiro e no final de 2011 
passou a ser vigilante. 
Atualmente é um dos 
líderes da equipe de 
vigilantes da Aspas. Eder 
Augusto Maia  do 
Nascimento diz que o 
condomínio foi o melhor 
lugar até hoje onde trabalhou. “Digo isso por 
todas as oportunidades de crescimento 
profissional que me proporcionaram aqui. 
Passei por treinamentos e tive meu trabalho 
reconhecido com a mudança de cargo”, 
afirma o vigilante. 
 
Segundo Eder, a equipe de segurança é muito 
boa. “Todos são muito dedicados ao que 
fazem. É claro que temos que aperfeiçoar o 
trabalho nesta área e a mudança na estrutura 
da portaria será fundamental para isso”.  
 
O líder dos vigilantes ainda almeja crescer 
mais no Pasárgada. “Tenho um ótimo 
supervisor, que é o Jair. Mas quem sabe, com 
demanda que temos, a Aspas não cria outro 
cargo de supervisor? Aí terei mais uma 
oportunidade”. 
 

Novo ponto inicial da Van em BH 
 
Atenção: A partir 
do dia 07 de 
outubro (segunda-
feira), o ponto 
inicial da VAN de 
Belo Horizonte para 
o Pasárgada  será na Rua dos Inconfidentes 
esquina com Alagoas, em frente à Boate 
Amsterdam Pub. 

 


