
QUAL A MELHOR FORMA DE GESTÃO PARA A ASPAS? REUNIÃO ABERTA NESTE SÁBADO, PARA DISCUTIR A QUESTÃO!

Na manhã da próxima terça-feira, 29 
de agosto, funcionários da Secretaria 
de Meio Ambiente de Nova Lima e da 
ASCAP (Associação dos Catadores de 
Papel e Material Reciclável) estarão no 
Pasárgada, em uma campanha educati-
va. Haverá visitas de casa em casa, ex-
plicando como separar e acondicionar 
o resíduo que pode ser reaproveitado. 
Se o associado não estiver na residên-
cia, deve orientar os familiares ou em-
pregadas domésticas a receberem a 
equipe. O comprometimento de todos 
com a coleta seletiva é essencial. Além 
de fonte de renda para os catadores, a 
reciclagem de resíduos evita a poluição 
do ambiente (água, ar e solos), diminui 
a quantidade de material descartado 
nos aterros sanitários, reduz a explora-
ção de recursos naturais e o consumo 
de energia. Adote essa ideia!

A Aspas enviou um ofício à minera-
dora Vale, pedindo esclarecimentos 
sobre obras na barragem de conten-
ção Capão da Serra, localizada na 
vizinhança do Pasárgada. No docu-
mento, manifestou preocupação com 
os associados que residem abaixo da 
represa, mas obteve uma resposta 
tranquilizadora da mineradora. Por 
intermédio de seu diretor de Rela-
ções Institucionais, Wandercy Miran-
da, a Vale esclareceu que se trata de 
obras de manutenção da estrutura e 
de melhorias da barragem, mas que a 
represa se encontra em perfeitas con-
dições de estabilidade.

O trator que faz a coleta do resíduo 
verde está em manutenção mecânica. 
Por esse motivo, o recolhimento fica-
rá suspenso temporariamente. Con-
tamos com a compreensão de todos!

Dois episódios de violência, próximos 
ao condomínio, nos últimos dias. Um 
casal de associados do Pasárgada teve o 
carro arrombado e seus pertences fur-
tados, no Vale do Sol, e um corpo em 
decomposição foi localizado em um 
riacho também no bairro. Diante disso, 
a Aspas reafirma sua política de inves-
tir em segurança e conta com o empe-
nho de todos os associados: ao entrar 
e sair do condomínio, sempre pare 
e abra os vidros do veículo, mesmo 
que as cancelas das portarias estejam 
suspensas. À noite, apague os faróis e 
acenda as luzes internas. Não autori-
ze a entrada de pessoas sem a devida 
identificação e quando for receber um 
número maior de convidados, deixe 
uma lista de nomes na portaria.
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ConViver
O depoimento do jornalista Chico Mendonça no último boletim, 
sobre sua passagem pela Aspas, recebeu um comentário elogioso 
da associada Ana Carolina Pereira: “Para um bom futuro é saudável 
aprendermos com experiências passadas, atuando no presente, com olhar 
crítico, amplo e respeito ao próximo. Que bons ventos nos levem e nos guiem! 
Saudações a todos os vizinhos do Pasárgada!”

Agenda importante para todos os 
associados: a diretoria da Aspas, a 
pedido do Sr. Manoel Ambrósio, pre-
sidente do Conselho Fiscal, realizará 
uma reunião aberta, neste sábado, 
dia 26 de agosto, às 9h, em sua sede, 
para avaliar modelos de gestão para 
a associação e a criação de um grupo 
de transição para a próxima adminis-
tração. Ao final do encontro, chope, 
churrasquinho e o tradicional ma-
carrão dos expositores da Cesta Feira. 
Contamos com a presença de todos, 
neste momento importante para os 
rumos do Pasárgada!

Chegar ou sair do Pasárgada, pela 
portaria principal, agora está mui-
to mais seguro com a conclusão das 
obras do intertravado. O novo pa-
vimento foi instalado no trecho da 
Manuel Bandeira entre a portaria 
A e o quebra-molas, na intersecção 
com a Alameda da Vida Inteira. Na 
próxima semana começam as obras 
dos trechos críticos determinados 
pelos associados que acessam suas 
propriedades pela Alameda Flores. 
E a outra boa notícia ligada ao cal-
çamento é que tem virado uma tradi-
ção os congraçamentos ao final das 
obras, organizados por proprietários 
de ruas contempladas. O último foi a 
convite do associado Rodrigo Ferrei-
ra, da Estrela da Manhã, que ofereceu 
uma saborosa feijoada para a equipe 
do intertravado e funcionários da 
Aspas, comemorando a conclusão 
das obras na alameda onde mora. Na 
opinião do associado Geraldo Pessoa, 
engenheiro que acompanha os traba-
lhos, “é muito saudável que aconteçam 
esses momentos porque eles significam 
um grande incentivo à equipe do inter-
travado, que tem se mostrado cada vez 
mais entusiasmada com a empreitada”. 


