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Facilite sua vida – programe o pagamento da mensalidade da Aspas em débito automático. 

 
 

Colabore com a implantação do 
novo sistema de identificação  
 

A Aspas solicita novamente aos PROPRIETÁRIOS, 
MORADORES E DEPENDENTES que ainda não 
fizeram o recadastramento, que compareçam na 
Administração para a atualização dos dados. O 
andamento do processo de implantação do novo 
sistema de segurança no Pasárgada, pelo qual a 
identificação será feita totalmente por meio 
eletrônico, depende 
muito da colaboração 
de todos na 
atualização dessas 
informações.  
 

O novo programa de 
controle de acesso irá agilizar a entrada na 
portaria, evitando as anotações manuais que são 
feitas atualmente pela equipe de segurança. As 
informações ficarão armazenadas em banco de 
dados e toda vez que alguém entrar no 
Pasárgada o acesso ficará registrado 
eletronicamente, aumentando assim a 
segurança no condomínio. 
 

A atualização dos dados é rápida e basta apenas 
apresentar o documento de identidade. É uma 
ação que tomará poucos minutos do tempo de 
cada um e certamente aumentará a segurança 
de todos no Pasárgada. Colabore! 
 

Incêndios florestais 
Devido ao longo período de 
seca, para prevenir a 
propagação de incêndios 
florestais, esta semana a 
equipe de campo da Aspas 

realizou um aceiro na área da mata, na divisa entre 
Pasárgada e a Estação Ecológica de Fechos.  
 

Solicitamos a todos que orientem seus funcionários a 
não queimar lenhas em seu terreno nesta época. Se 
perceberem alguma queimada, avisem 
imediatamente a Aspas. 

Poda do eucalipto 

Na última quarta-feira, dia 03 de setembro, a Aspas 
realizou uma poda de redução de copa no eucalipto 
que fica próximo à portaria A. Esta medida foi 
necessária para diminuir 
os riscos de acidentes, 
em decorrência de 
queda de galhos. A 
opção por podá-la, ao 
invés de corte total, foi 
tomada para que a 
árvore pudesse ser 
mantida viva.  
 

Demonstrativo de custos da água 
 

Segue demonstrativo de custos da água no mês de 
agosto de 2014, entregue à Aspas pela FRR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. 
  

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$ 521,32 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.244,72 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 8.554,00 

TOTAL R$ 16.901,11 

CONSUMO TOTAL 11.276 m3  

PREÇO POR M3 R$ 1,498 
 

Estacionamento de motos 
Visando organizar a área de 
estacionamento da portaria A, 
a Aspas reservou um espaço 
exclusivo para motos. O local 
está bem sinalizado, 
melhorando o fluxo e 
orientando a parada adequada de veículos. 

 

Horário normal de funcionamento da Aspas: 
De segunda a sexta feiras – 8h às 17h 
Sábados: 8h às 12h 


