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Facilite sua vida: programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 
 

 
Aspas em Ação 
Com o objetivo melhorar o calçamento das vias 
internas, a Aspas tem realizado operações tapa 
buraco em todas as alamedas do Pasárgada onde 
este serviço se torna necessário. Para que todos 
possam entender, este trabalho é realizado da 
seguinte forma:  
(1) É feita uma abertura do local afetado;  
(2) Compactação da base;  
(3) Beneficiamento da terra;  
(4) Mistura-se terra com cimento;  
(5) Colaca-se a 1ª camada da mistura; 
(6) Alocação das rochas; 
(7) 2ª camada da mistura; 
(8) Compactação pós alocação das rochas; 
(9) Umidificação.  

Outras ações de manutenção realizadas: 

 

 
 
 
  

Demonstrativo de custos da água 
 

Segue demonstrativo encaminhado pela FRR 
Empreendedora, responsável pelo gerenciamento do 
sistema de abastecimento de água no Pasárgada, 
referente aos custos da água no mês de julho de 2014. 
  

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.281,72 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.324,21 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 975,14 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 314,11 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.244,72 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 7.184,00 

TOTAL R$ 15.323,90 

CONSUMO TOTAL 10.664 m3  

PREÇO POR M3 R$ 1,43697 
 

Visita à Mina Mar Azul 
 

Na quinta-feira, dia 07 de agosto, a diretoria da 
Aspas e a Comissão que está tratando do problema 
de excesso de 
barulho e poeira da 
mineradora fizeram 
uma visita noturna à 
Mina Mar Azul da 
Vale.  
 

Esta ação teve como 
objetivo verificar e 
entender melhor as 
rotinas de trabalho  na mina para definição de 
medidas junto à Vale que minimizem os impactos 
sonoros aos moradores de Pasárgada. 
 

 

 

Conserto do mata-burro 
na Alameda Aurora 

 

Limpeza e colocação de meio fio 

na Alameda dos Madrigais 

Lembramos que o telefone disponibilizado pela 
Vale para reclamações é: 9619-7912 
 


