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

 

 

 
Mudança do horário da van aos 
sábados 
A partir desta semana, a 
van circulará com novo 
horário aos SÁBADOS. 
Neste dia, a Van que 
retorna para Belo 
Horizonte no horário do almoço, fazia a rota 
interna às 12h30, com isso, os funcionários da 
Aspas, que saem do serviço às 12h, ficavam 
esperando por 1h pela saída do transporte do 
Pasárgada. Como foi constatado que, na maioria 
das vezes, somente nossos funcionários têm 
utilizado a van neste horário, foi feita esta 
adequação para atendê-los melhor e evitar que 
fiquem esperando por tanto tempo para 
retornarem às suas casas. Confira o quadro 
atualizado de horários, aos sábados:  
 

Savassi/Pasárgada 
 

6h40 - 10h50 -
19h 
 

Jardim Canadá/ Pasárgada 
 

7h10 - 11h20 – 
19h25 

Pasárgada/Savassi 
 

8h10 – 12h10 
– 20h10 
 

Jardim Canadá /Savassi 
 

8h30 - 12h30 – 
20h25 

Rota interna 
 

7h30 – 11h30 
– 19h45 
 

 

Funcionamento da Aspas e van 
durante a Copa 
 

No período da Copa, somente 
nos dias de jogos do BRASIL 
(12, 17 e 23 de junho),  o 
escritório da Aspas funcionará 
de 8h às 12h.  Nestes mesmos 
dias, o horário da van será o 
de sábado, conforme quadro 
acima. 

Demonstrativo de custos da água 
 

Para conhecimento de todos, segue o 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 Maio de 
2014.  
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.754,86 

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$ 1.833,57 

Pagamento a 2ª parcela da bomba 
do poço  
(3 parcelas) 

R$ 2.950,00 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 5.270,00 

TOTAL R$ 15.611,78 

CONSUMO TOTAL 9.328 m3  

PREÇO POR M3 R$ 1,6735 

 

Lenhas estão disponíveis  
O frio está cada vez mais forte. Se estiver precisando 
de lenha para sua lareira ou fogão a lenha, procure a 
Aspas. Este material está disponível e fica armazenado 
em uma área da Portaria B. Não deixe de utilizá-lo, é 
um serviço oferecido pela Associação aos seus 
associados. 
 

6º Arraial do Pasárgada  

Pessoal, estamos de “vento em 
popa” na organização do nosso 
Arraial, que será no dia 26 de 
julho. Caso possa e queira ajudar 
na organização e produção deste 
evento, entre em contato com a 
Aspas pelo telefone 3547-7001 ou pelo e-mail 
aspas@pasargada.etc.br. Precisamos também da 
doação de prendas para as barraquinhas. 
Agradecemos a todos pelo apoio! 
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