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A prevenção é a única 
arma contra a doença    
A melhor forma de se evitar a 
dengue é combater os focos de 
acúmulo de água, locais 
propícios para a criação do 
mosquito transmissor da doença, 
o Aedes aegypti, que também transmite o zika vírus e a 
febre chikungunya.  
Como evitar a reprodução do mosquito  
 Guarde garrafas sempre viradas para baixo; 
 Encha de areia ou terra os pratinhos de vasos de 

planta; 
 Jogue no lixo qualquer objeto que possa 

armazenar água; 
 Mantenha bem tampados, baldes, tonéis, 

piscinas e caixas d'água; 
 Guarde pneus ao abrigo da chuva e da água; 
 Limpe as calhas dos telhados; 
 Não deixe a água da chuva parada sobre a laje; 
 Coloque o lixo em sacos plásticos bem fechados 

dentro de uma lixeira tampada; 
 

Selo de identificação 
Mutum, esquilo, quati, canário chapinha, tiú, macaco 
guigó, abelha, aranha e coruja, estas foram, até agora, as 
sugestões dos moradores para compor o selo de 
identificação de 2016. Até o dia 13/12 (domingo) a Aspas 
receberá as indicações de animais por e-mail: 
aspas@pasargada.etc.br. O animal que tiver o maior 
número de citações será o escolhido. Aguardamos sua 
opinião! 

  
 

Andamento da obra do calçamento 

As obras de substituição do calçamento na Alameda 
Aurora e Alameda da Vida Inteira estão avançando em 
ritmo bom, 
visto que, nos 
dois locais a 
logística de 
abastecimento 
de materiais é 
bem melhor do 
que nos 
trechos críticos executados anteriormente. 

Em função do tempo 
chuvoso, a Aspas procurou 
aproveitar ao máximo os 
períodos secos para avanço 
das obras, razão pela qual em 
alguns momentos são 
liberados os trabalhos aos 
sábados e feriados, quando 
não está chovendo. Pedimos 
a compreensão dos 
proprietários, pois o objetivo 
desta liberação é levar a 
todos os benefícios do novo 
calçamento o mais rápido 
possível.  

Demonstrativo de custos da água 
Segue demonstrativo de custos da água no mês de 
novembro de 2015, entregue pela FFR, responsável pelo 
sistema de abastecimento de água no Pasárgada. 

 
  

CADA PESSOA TEM SUA RESPONSABILIDADE NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA VÍRUS E DA 
CHIKUNGUNYA. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA EM SUA RESIDÊNCIA OU LOTE. ESTA É UMA BATALHA DE TODOS, COLABORE! 

 

Missa  
Na próxima terça-feira, dia 15 de dezembro, haverá missa 
normalmente na sede da Aspas.  

 
 

 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.215,23 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 2.165,75 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 1.415,66 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 816,32 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.332,15 
 

Operadores, transporte e depreciação 
de equipamentos 

R$ 8.426,00 

TOTAL R$ 19.371,11 

CONSUMO TOTAL 7.259 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,66856 

 

Alameda Aurora com Luar 

Alameda da Vida Inteira 


