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

 
6º Arraiá do Pasárgada 
 

Cumpadis e Cumadis, 
estamos organizando nossa 
festa julina, que será no 
próximo dia 26 de julho, às 
17 horas, na Alameda do 
Silêncio, s/nº. A festança vai 
ser boa, com muito forró pé-de-serra, ao som da 
banda Trio Mineiro.  
 

Para que nossa comemoração seja ainda melhor, 
estamos precisando de patrocínio para a 
contratação dos serviços necessários. Empresas 
interessadas em apoiar o evento devem procurar 
a Aspas para informações sobre a contrapartida 
na divulgação. 
 

Caso conheçam alguma empresa que poderia 
patrocinar nosso Arraiá, nos ajudem na 
viabilização destes recursos para o evento. 
Agradecemos a colaboração! 
 

Construção Solidária 
Dentro do conceito da Construção Solidária, um 
proprietário do Pasárgada está doando restos de 
madeira que sobraram de sua obra. Caso alguém 
tenha interesse, favor procurar a Aspas. 
 

Conservação do Parquinho 
Solicitamos a colaboração de todos para que os 
brinquedos do parquinho sejam utilizados 
somente por crianças até 12 anos de idade. A 
estrutura construída neste espaço não comporta 
a utilização por adolescentes e adultos e pode ser 
danificada caso isto continue acontecendo. 
Contamos com a compreensão para que este 
espaço seja preservado para atender às crianças 
de forma adequada e com segurança. 
 

Assembleias da Aspas 
No dia 19 de julho acontecerão, na Alameda do 
Silêncio s/nº, as Assembleias Geral Ordinária e 
Geral Extraordinária da Aspas. A pauta está 
disponível no site do Pasárgada -  
www.pasargada.etc.br.  Participem! 

Saco de lixo reciclável 
 

A partir deste mês, o saco de lixo 
reciclável (vermelho) passou de R$ 0,25 
para  R$ 0,30  a unidade e o pacote com 
100 unidades de R$ 25,00 para R$ 30,00. 
O reajuste foi feito pelo fornecedor e 
precisou ser repassado aos associados. 
 

Operação do trator 
 

Neste mês, o funcionário da Aspas responsável pela 
operação do trator está em férias. Para não 
interromper a prestação dos serviços, a associação 
está alterando os dias de recolhimento dos resíduos 
verdes, que serão feitos pelo encarregado operacional 
da Aspas, Ítalo Giovane, nas quintas e sextas feiras. Em 
agosto, este serviço retorna ao seu horário normal. 
 

Demonstrativo de custos da água 
 

Segue demonstrativo encaminhado pelo Eduardo de 
Souza, da FRR Empreendedora, responsável pelo 
gerenciamento do sistema de abastecimento de água 
no Pasárgada, referente aos custos da água no mês de 
junho de 2014. Ressaltamos que estes custos são 
rateados pelos consumidores e pagos diretamente à 
FRR e não entram no balancete da Associação, ou seja, 
não são despesas da Aspas. Apenas divulgamos para 
que todos tenham o conhecimento de como é feito o 
cálculo do valor da água pela empreendedora. 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.462,05 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 894,56 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 487,23 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 421,56 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 1.856,69 

Pagamento a 3ª parcela da bomba 
do poço (3 parcelas) 

R$ 2.950,00 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 5.270,00 

TOTAL R$ 15.342,09 

CONSUMO TOTAL 10.474 m3  

PREÇO POR M3 R$ 1,46492 
 

 

http://www.pasargada.etc.br/

