
REJEITADAS AS PROPOSTAS DE MUDANÇA DE ESTATUTO DA ASPAS E DE CHAPA DE CONCILIAÇÃO PARA 2018

Um pouquinho mais de paciência. 
O trator que faz a coleta do resíduo 
verde está em manutenção mecânica, 
para conserto de peças de seu siste-
ma de freio. A previsão é de que volte 
a funcionar na próxima segunda ou 
terça-feira.

Um reforço a mais para preserva-
ção ambiental de Nova Lima, o que 
beneficiará o Pasárgada. A Prefeitu-
ra agora conta com 10 guardas com 
formação superior na área de meio 
ambiente, para fiscalizar e orientar 
os infratores da legislação, bem como 
proteger a fauna, a flora e os rios da 
região. A base do pelotão fica na sede 
administrativa do Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos (Rua 
Joaquim Elói Azevedo, nº 300 – Ola-
ria/ Tel. 153).Mais um espaço de convivência do 

Pasárgada foi revitalizado. Depois do 
parquinho, o Mirante da Alameda dos 
Madrigais já está todo reformado. O 
deck e a proteção do mirante foram 
lixados e envernizados, assim como 
os suportes de madeira que sustentam 
as barras de exercícios físicos. E não 
é só: a varanda da sede da Aspas tam-
bém está de cara nova, com piso e ma-
deiras reformados, e os pontos de van 
em, breve, receberão o mesmo trato 
da equipe de obras.
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Primeiro dia do mês de se-
tembro, temporada das flo-
res, caindo numa sexta-feira 
e com um feriadão se apro-
ximando... Não dá para fi-
car desanimado! E se quiser 
aproveitar inteiramente esse 
mês especial, com refeições 
mais saudáveis e baratas, es-
colha os alimentos que estão 
no auge de seu período pro-
dutivo em setembro, pois são 
mais nutritivos e fresquinhos. 
Sem contar que muitos você 
encontra na banca do Kairós, 
na Cesta Feira da Aspas. Veja 
a lista:  Abacaxi, banana-na-
nica, caju, jabuticaba, laran-
ja-lima, laranja-pera, maçã, 
mexerica, nêspera, tamarindo 
e tangerina; Alho-poró, almei-
rão, brócolis, chicória, couve, 
couve-flor, erva-doce, espina-
fre, louro e orégano; Abóbora, 
abobrinha, cogumelo, ervilha, 
fava, inhame, pimentão e ra-
banete.

Nos últimos dias, diretores da Aspas 
e moradores vêm se reunindo na ten-
tativa de pensar um novo modelo de 
gestão para a associação, mas, infeliz-
mente, não se chegou a um consenso. 
Em um encontro aberto, no último 
sábado, a convite do Sr. Manoel Am-
brósio, do Conselho Fiscal, foi apre-
sentada a proposta de criação de um 
conselho deliberativo para gerir a as-
sociação. Diferentemente do modelo 
de hoje, a Aspas teria uma gestão de 
governança, formada por 15 mem-
bros, cinco diretores, seis ex-diretores 
e quatro novatos. A partir da reunião 
aberta, foi montada uma comissão 
para dar andamento ao processo de 
mudança do estatuto da Aspas, pré-

Chegou quem você esperava: um piz-
zaiolo na Cesta Feira da Aspas! Hoje, 
de 16 às 20h, mais uma novidade para 
incrementar os sabores da feirinha da 
associação: a Pizza da Vila, comanda-
da pelo chef Paulo Nakamura. Serão 
assadas, na hora, cinco opções: mar-
gherita, calabresa com bacon, presun-
to com azeitona, vegetariana e atum. 
Mamma mia, não dá pra perder!

-requisito para a criação do “Conse-
lhão”. Na quarta-feira, houve uma 
nova rodada de discussão, mas uma 
parte dos presentes não aprovou a al-
teração do estatuto, nem a criação de 
uma chapa de consenso para implan-
tar o novo modelo de gestão, a partir 
de 2018. O veto às duas propostas foi 
lamentado pela diretora-presidente 
da Aspas, Flávia Stortini, que acredita 
que o condomínio perdeu uma gran-
de oportunidade: “É uma pena que as 
propostas tenham sido rejeitadas, pois 
elas significariam um modelo mais mo-
derno e democrático de gestão da Aspas, 
seguindo uma tendência que já é adotada 
nos condomínios Morro do Chapéu e Mi-
guelão”, destaca.


