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Demonstrativo de custos do 
sistema de abastecimento de água 
 

 A Aspas recebeu da FRR Empreendedora, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada, 
reperesentada por Eduardo de Souza, o 
demonstrativo de custos referente ao mês de 
Janeiro de 2014. Seguem abaixo os dados para o 
conhecimento de todos: 
 

Conta da Cemig – 
identificador 6.599.132.5 
Poço artesiano 

R$ 2.513,00 13,17% 

Conta da Cemig – 
identificador 6.597.356.2  
Caixa 1 

R$ 1.121,00 5,88% 

Conta da Cemig – 
identificador 6.597.356.2  
Caixa 2 

R$ 979,00 5,13% 

Conta da Cemig – 
identificador Av. Manuel 
Bandeira 1.020 

R$ 568,00 2,98% 

Conta da Cemig – 
identificador 6.012.388.2  
Nascente Mata 

R$ 1.097,00 5,75% 

Pagamento a caminhões 
de água suplementar 

R$ 7.500,00 39,31% 

Operadores, transporte 
e depreciaçã ode 
equipamentos 

R$ 5.300,00 27,78% 

TOTAL R$ 19.078,00  

CONSUMO TOTAL 9.028 m3   

PREÇO POR M3 R$ 2,11320  

 

Lenhas estão disponíveis  
Se estiver precisando de lenha para lareiras e 
fogões, procure a Aspas, pois este material é 
disponibilizado 
gratuitamente aos 
associados e está 
armazenado em uma 
área da Portaria B. Se 
optar em ir pegá-lo 
pessoalmente, é só 
comunicar na secretaria da Associação e caso 
necessite de auxílio para carregar o material, 
basta solicitar a ajuda de um funcionário. 

 

Controle de pragas urbanas 
A Pirilampo Consultoria Ambiental preparou algumas 
dicas para que os moradores de Pasárgada saibam 

como proceder de forma 
a não atrair as chamadas 
pragas urbanas. Nesta 
edição do Aspas Informa, 
começaremos pelas 
espécies de RATOS, que 

de modo geral, podem ser classificadas em 
residentes  e não residentes.  
 

Residentes: camundongo - habita o interior das 
edificações e faz ninhos em armários, fogões, 
geladeiras e máquinas de lavar roupa. Rato preto - é 
encontrado nos forros das casas, na parte oca de 
árvores ou em sótãos. 
Não residentes: Ratazana - habita os esgotos 
públicos ou faz tocas e túneis subterrâneos em 
terrenos baldios e nas encostas de córregos a céu 
aberto. Entra nas casas pela rede de esgotos e 
sistemas de captação de água pluvial como os 
bueiros, depois volta ao seu ninho.  
Sinais da presença desses animais: fezes, alimentos 
muito roídos e até os cachorros de estimação muito 
agitados à noite, de uma hora para outra. 
Dicas para não atraí-los: 
- Coloque os sacos de lixo bem fechados na rua 
próximo ao horário de recolhimento, para evitar que 
eles fiquem muito tempo expostos.  
- Não deixe ração de cães ou gatos à disposição nas 
vasilhas durante à noite. Lembrando que ratos 
atraem cobras. 
Combate eficiente 
Ratoeiras - funcionam se forem corretamente 
colocadas e em quantidade suficiente. Se apenas 
uma for usada o cheiro de um possível rato morto 
afastará as outras "vítimas".   São ferramentas de 
controle interessantes para camundongos, mas não 
são muito efetivas para ratazanas e ratos do telhado. 
Gatos – são bons caçadores de camundongos, mas 
para enfrentar as ratazanas apenas os cachorros de 
grande porte são suficientemente ameaçadores. 

 


