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Aspas em ação 
Esta semana, a equipe 
de campo finalizou  a 
pintura nos quebra-
molas na estrada de 
acesso ao Pasárgada 
com o objetivo de 
facilitar a visualização 
dos redutores de velocidade e garantir a segurança no 
trânsito nesta via.  
 

Lembre-se: esta 
estrada é perigosa, não 
tem acostamento e por 
ela trafegam 
diariamente crianças, 
bebês e idosos, com 
isso, orespeito aos 
limites de velocidade e 

à sinalização são fundamentais para preservar a vida de 
todos. 
 

Nas vias internas a velocidade máxima é de 30Km/h. 
Caso esteja em uma velocidade menor que a permitida, 
tanto nas vias internas, quanto na estrada de acesso, 
facilite a ultrapassagem dos outros motoristas em locais 
permitidos. 
 

Coleta de lixo e de recicláveis 
Fique atento à escala de coleta de lixo e de resíduos 
recicláveis. Tem sido comum, o depósito de resíduos 
fora dos dias determinados  ou após o caminhão já ter 
feito a rota no Pasárgada.  
 

- Lixo orgânico: segundas, quartas e sextas-feiras 
- Coleta dos recicláveis: terças-feiras.  
 

Instruam seus funcionários a fecharem de forma 
adequada os sacos de lixo e a não colocá-los para fora 
das residências nos dias em que não há a coleta. As 
lixeiras cheias aos finais de 
semana, além de deixarem o 
Condomínio com aspecto sujo, 
oferecem o risco de acúmulo de 
ratos, baratas e outros animais 
que transmitem doenças. Vamos 
respeitar as regras para uma convivência saudável entre 
os vizinhos. 

Funcionamento da Aspas no Carnaval 
Devido ao feriado de carnaval, confira o horário de 
funcionamento da Aspas:  
14/02 (sábado) - de 8 às 12h. 
16 e 17/02(segunda e terça) –a administração estará 
fechada. Obras não serão permitidas nestes dias. 
18/02 (quarta-feira) – Horário normal - de 8h às 17h. 
 

Atenção: Se for utilizar a Van nos dias 16 e 17/02,compre 
os tickets do transporte até o dia 14 de fevereiro. 
 

Demonstrativo de custos da água 
Abaixo demonstrativo de custos da água no mês de 
janeiro de 2015, que foi entregue à Aspas pela FFR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. 
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.701,51 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 829,23 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 805,60 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 155,56 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.069,91 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 9.426,00 

TOTAL R$ 16.987,81 

CONSUMO TOTAL 8.175 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,00446 
 

Parceria na administração 
A Pacto Administradora, responsável pela consolidação 
dos procedimentos financeiros, contábeis, da área de 
recursos humanos,  entre 
outros setores na 
administração da Aspas, 
envia um funcionário  uma 
vez por semana, sempre às 
quartas-feiras, ao escritório 
da Associação  para 
receber e entregar 
documentos. Nestas visitas, ele leva também orientações 
administrativas, contábeis e jurídicas para que a equipe da 
administração esteja sempre atualizada sobre normas e 
regras que regem os condomínios. Este serviço não tem 
custo e visa reforçar a parceria entre a Pacto e a Aspas. 

 

Antes 

Depois 

VOCÊ SABIA? Que a limpeza periódica da fossa séptica é importante para evitar transbordamentos e combater a proliferação de 
pragas e mau cheiro que podem surgir? A destinação dos líquidos e sólidos retirados da fossa também deve ser feita de forma 
correta, para que esses resíduos não sejam descartados em rios e no solo sem tratamento, o que prejudica o meio ambiente e a 
saúde pública. A limpeza deve ser feita por empresas especializadas e certificadas por órgãos competentes, que fazem a sucção e 
transporte por meio de caminhões equipados. Ao contratar esse serviço, certifique-se da regularidade do prestador. 

 


