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Amanhã, você tem um compromisso 
importante! 
Neste sábado, dia 14 de novembro, será 
realizada uma Assembleia Geral 
Extraordinária da Aspas, às 10h, na 
Avenida Manuel Bandeira, 2.150 (nova 
sede da Aspas)  para debater e deliberar 
sobre o calçamento e a água, assuntos 
prioritários para a comunidade.  
 

Com relação ao calçamento, serão dadas todas as 
informações sobre o que já foi realizado, o que ainda será 
executado com a verba existente e definidas novas ações 
para continuidade do projeto. 
 

Já sobre a água, serão debatidas medidas necessárias para 
adequar o sistema de abastecimento do Pasárgada, de 
forma a resolver os problemas ainda existentes, inclusive 
sua possível transferência para a Aspas. Não deixe de 
participar, expor sua opinião e exercer seu direito de voto. 
 

O uso de sopradores 
A utilização de sopradores, que podem 
ser práticos na manutenção das áreas 
externas da casa, têm aumentado 
muito o incômodo aos moradores, 
devido ao excesso de ruídos que 
provocam. A Aspas recebeu novas 
reclamações sobre o barulho causado 
por este equipamento toda semana no 

Pasárgada. Instrua seu funcionário a utilizar rastelos nesta 
limpeza ao invés do soprador. Esta é uma questão de 
respeito não só aos vizinhos como também à fauna local. 
Lembre-se: você mora em uma região onde a natureza 
ainda é exuberante. É preciso ter o mínimo de cuidado na 
utilização de equipamentos, especialmente os que fazem 
grandes ruídos, assustam e afugentam os animais silvestres 
de seu habitat natural, causando desequilíbrio ambiental.  
 

Hoje já existem no mercado silenciadores, caixas acústicas 
e até mesmo sopradores sem barulho. Pesquise e verifique 
as soluções oferecidas que podem se adequar ao seu 
equipamento. Caso não encontre uma opção, evite usá-lo 
com frequência. Pense na coletividade e na natureza! 

Andamento da obra do calçamento  
As intervenções no calçamento interno do Pasárgada 
continuam sendo feitas conforme o planejamento e 
cronogramas estipulados. Na AGE de amanhã serão dadas 
todas as informações sobre o andamento deste projeto. 
Veja alguns serviços feitos esta semana: 

 
 
 

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

 
  

EVITE TRANSTORNOS! COMPRE SEUS VALES-TRANSPORTES DA VAN COM ANTECEDÊNCIA, NA NOVA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 
DA ASPAS. INFORMAÇÕES: 3547-7001 (ASPAS) – 3547-7000 (PORTARIA) 

 

Instalação de meiofio na Alameda Felicidade e colocação do piso na Flores 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.601,96 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.710,75 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 148,68 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 816,32 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.563,65 
 

Compra da bomba de 5CV – 2ª parcela R$ 1.734,00 

Pagamento ao caminhão pipa R$ 680,00 

Operadores, transporte e depreciação 
de equipamentos 

R$ 9.426,00 

TOTAL R$ 21.681,36 

CONSUMO TOTAL 8.717 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,51466 

 
Não vale pegar a van sem o vale! 
Somente será permitida a utilização da Van para os usuários que 
estiverem com vale-transporte desse serviço em mãos. Esta passagem é 
vendida na administração da Aspas de segunda a sexta, de 8h às 17h, e 
também aos sábados, de 8h às 12h. Caso a pessoa não esteja com o 
ticket sua entrada no veículo não será mais permitida. 
 

Esta medida foi necessária, devido a algumas situações ocorridas de 
pessoas que pegaram a Van sem o vale-transporte, acordando com o 
motorista  que posteriormente pagariam a passagem e não cumpriram o 
prometido até o momento. Lembramos que parte do custo desse serviço 
é mantida com a venda dos vales-transportes, assim não é possível 
exceções. Contamos com a compreensão de todos! 
 


