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Devido ao feriado de Imaculada Conceição, o escritório 
da Aspas estará fechado nesta segunda feira, dia 08 de 
dezembro. Não serão permitidos serviços em canteiros 
de obras nos dias 06, 07 e 08/12 para não atrapalhar o 
sossego dos moradores que querem aproveitar o 
feriado para descansar. Estes trabalhos poderão 
retornar normalmente na terça-feira, dia 09. 
 

Van 
Na segunda-feira, o serviço de van funcionará com o 
horário de domingo. Confira a tabela de horários no 
nosso site: www.pasargada.etc.br 
 

Aproveite o feriado para serenar a mente, fazer 
caminhadas pelo Pasárgada, desfrutar da natureza 
local, reunir as crianças para brincar no parquinho e ou 
na área do mirante. Bom feriado a todos! 
 

Conte com nossa Vigilância 
A equipe de vigilância da Aspas é preparada e treinada 
para não só realizar o trabalho de triagem no acesso 

nas portarias, como também para 
atender aos moradores em 
situações que julgarem de risco. 
Lembre-se que este serviço está a 
sua disposição 24h por dia. Basta 
ligar para o número 3547-7000 e 
solicitar a presença de um 

vigilante, quando se sentir em perigo. Conte com 
nossos profissionais, eles estão aqui para proporcionar 
a sua tranquilidade! Ressaltamos que neste período de 
festas e férias prolongadas é preciso maior atenção ao 
sair de casa. Feche bem as portas e janelas e  se for 
viajar avise Aspas, para que a vigilância redobre os 
cuidados em sua residência. 

 

 

Plantio de árvores 
A Aspas iniciou esta semana o plantio de mudas arbóreas 
ao longo da Avenida Manuel Bandeira. O plantio está 
sendo feito pela equipe de campo da Associação em 
concordância com os moradores. 
Estão sendo plantadas paineiras, Ipês amarelos e rosas, 
Jacarandá-mimoso e Uvaia. 
As mudas foram doadas pelo viveiro do IEF/Amda, 
localizado no Jardim Canadá, ao qual a Aspas agradece 
pelo apoio, especialmente do biólogo Francisco Mourão, 
responsável por sua produção. 
 

Missa neste domingo 
Venha participar da missa, no domingo, às 19h30, na 
capela da residência  do senhor Luiz Martins, avenida 
Manuel Bandeira, 720. A comunidade continua 
arrecadando dinheiro para comprar o material 
necessário para a realização das missas todos os 
domingos. Quem puder e quiser contribuir com qualquer 
quantia, pode entregar sua doação na administração da 
Aspas. Para batizar a paróquia foram dadas as seguintes 
sugestões de nomes: NOSSA SENHORA DA PENHA; 
NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS; NOSSA SENHORA 
DA LUZ; BEATO PAULO VI. Participe da votação, envie no 
e-mail aspas@pasargada.etc.br, qual a sua preferência 
entre os nomes acima. 

Custos da água 
Segue abaixo demonstrativo de custos da água no mês 
de novembro de 2014, apresentado à Aspas pela FRR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. É possível 
perceber que o custo do metro cúbico subiu de 1,49 
para 1,93 porque baixou muito o consumo com as 
chuvas e as despesas continuaram no mesmo nível.  
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.786,66 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.183,11 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 953,79 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 786,99 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 1.504,57 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 7.130,33 

TOTAL R$ 15.345,45 

CONSUMO TOTAL 7.927 m3 

PREÇO POR M3 R$ 1,9358 
 

 

Manutenção de energia elétrica 

A Cemig informou que realizará, no dia 12 de 
dezembro uma manutenção na rede de energia 
elétrica na área da Mata. Assim, será necessário o 
desligamento de energia neste dia às 9 horas. A 
previsão é de que o fornecimento volte ao normal até 
o meio dia. 
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