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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. 
 

Horário da Van 
14/02:  horário de sábado; 
15 e 17/02  :   horário de domingos e feriados; 
16 e 18/02:   horário normal 
Confira a tabela de horários em nosso site: 
www.pasargada.etc.br 
Atenção: Se for utilizar a Van nos dias 16 e 17/02,compre os 
tickets do transporte até amanhã, 14 de fevereiro. 
 

Horário do ônibus - A Santa Fé informou que o ônibus 

funcionará nos seguintes horários: 
14/02: normal de sábado 
Dias 15, 16 e 17  -  horário será de domingos e feriados 
18/02 -  funcionará como sábado atípico:  de BH/Pasárgada -  
6h10;  9h40; 11h50; 16h30  e 18h50 -  Pasárgada/BH -  7h20,  
10h50;   13h,   17h40    e  20h 
 

Catequese infantil  
Após o carnaval, começará no Morro 
do Chapéu um curso de Catequese, 
com período de duração de um ano. 
As aulas serão todas às quartas-
feiras, de 19 às 20h, e podem 
participar crianças a partir de nove 
anos. Os interessados devem procurar a Aspas e informar o 
nome criança para inscrição. 
 

  

VOCÊ SABIA - que a falta de limpeza periódica da caixa 

d’água faz com que ela acumule detritos e agentes 
transmissores de doenças? Já parou para pensar há quanto 
tempo sua caixa d’água não é limpa? 
Afinal, não adianta receber água de 
boa qualidade, se você não tomar os 
cuidados necessários para seu 
armazenamento correto. Seguem 
algumas dicas para que você mesmo 
possa fazer a higienização da sua caixa, 
processo que deve ser realizado a cada 
seis meses. Escolha um fim de semana 
tranquilo, separe os materiais necessários e siga o passo a 
passo abaixo. Lembre-se: nunca utilize objetos abrasivos na 
limpeza, como esponja de aço, vassouras e escovas de cerdas 
metálicas ou de cerdas plásticas duras, o que pode tornar as 
paredes internas ásperas, facilitando a fixação de impurezas 
e a proliferação de microrganismos nocivos à saúde. 
 

 

 
Lixeiras 
A Aspas tem recebido reclamações de  moradores que estão 
se sentido incomodados com a utilização de suas lixeiras 
pessoais pelos vizinhos. Solicitamos a quem ainda não possua 
lixeiras em frente a sua residência, que providencie a 
instalação deste equipamento. O lixo depositado diretamente 
na calçada também fica sujeito a ação de animais, que violam 
os sacos e espalham toda a sujeira pelas ruas. 
Lembrando que a escala de recolhimento de resíduos 
acontece da seguinte forma: 
 

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

ATENÇÃO – Na semana de carnaval o recolhimento do lixo 
orgânico pela Consita será normal na segunda e na quarta-
feira. Já os resíduos recicláveis serão, excepcionalmente, 
recolhidos na quarta-feira e não na terça. 

Passo a Passo 
1- Feche o registro para impedir a entrada de água no 
reservatório. 
2- Comece a esvaziar a caixa d’água, mas não jogue a água 
fora. Aproveite-a para limpeza da casa, quintal ou rega de 
jardim, por exemplo. 
3- Não esvazie completamente a caixa d’água. Mantenha uma 
quantidade de água suficiente para ser utilizada na limpeza. 
4- Feche o registro de saída e esfregue as paredes e o fundo 
da caixa d’água utilizando apenas pano e escova de cerdas 
plásticas macias. Nunca use sabão, detergente ou qualquer 
outro produto químico na limpeza. 
5- Se for necessário, retire o excesso de sujeira utilizando pá 
plástica, balde e panos. Não use objetos metálicos, cortantes 
ou pontiagudos. Deixe a caixa d’água completamente limpa. 
6- Mantenha o registro de saída fechado, abra o registro de 
entrada e deixe a caixa d’água encher até quase 
completamente.  
7- Quando estiver quase cheia feche o registro de entrada e 
acrescente um litro de água sanitária para cada mil litros de 
capacidade do reservatório. Exemplo: Para caixa de 500 litros, 
use meio litro de água sanitária; para caixa de 2.000 litros use 
dois litros de água sanitária. 
8- Mantenha a caixa d’água assim durante duas horas. Não 
utilize de forma alguma a água da caixa durante esse período. 
9- Após duas horas esvazie a caixa d’água abrindo o registro 
de limpeza. Caso a caixa não tenha esse registro, abra o de 
saída. Reaproveite essa água para limpar a tampa do 
reservatório e na limpeza apenas de pisos e quintais. 
10- Tampe bem a caixa d’água, impossibilitando a entrada de 
insetos, pequenos animais e sujeira para evitar a 
contaminação da água e a transmissão de doenças. Abra o 
registro de entrada de água e anote do lado de fora da caixa a 
data da limpeza. 

 

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

