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Durante a Reunião Aberta, realizada 
pela Aspas, no dia 30 de janeiro, os 38 
associados presentes puderam debater 
e esclarecer todas as dúvidas e questões 
relacionadas ao projeto da nova por-
taria e ao contêiner, além de elucidar 
também os questionamentos sobre o 
cronograma e definição das vias para 
instalação do piso intertravado. 
No encontro, foram apresentadas 
também algumas ações na área de se-
gurança, como por exemplo, a contra-
tação imediata de dois vigilantes e de 
mais um profissional desta área ainda 

este mês, completando o quadro de 
24 seguranças, plantel mínimo para 
cumprir a escala de 12x36 horas. Foi 
informado que algumas medidas de 
contenção de custos estão sendo ne-
cessárias, justamente para se investir 
em segurança.
Pela avaliação da diretoria da Aspas 
e de associados que compareceram, 
a reunião foi bastante proveitosa e 
uma ótima oportunidade para escla-
recimento de vários pontos levanta-
dos em discussões no grupo de mo-
radores do Facebook.

A Cemig iniciou no dia 02 de fevereiro, 
por solicitação da Aspas, uma poda geral 
de árvores em todo o Pasárgada, retiran-
do galhos que estão sobre a rede elétrica. 
A Concessionária de energia continuará 
realizando este serviço na segunda e ter-
ça-feira de carnaval. Pedimos a compre-
ensão de todos, mas esta é uma medida 
preventiva para evitar que árvores e ga-
lhos caiam sobre os fios e haja interrup-
ção do fornecimento de energia.

Segue demonstrativo de custos da água 
no mês de janeiro de 2016, entregue 
pela FFR, responsável pelo sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada.

Aproveitando a estiagem, a Aspas deu 
início às operações tapa buraco em 
2016. Inicialmente, este serviço será 
feito na Avenida Manuel Bandeira 
com o piso original. Ressaltamos que, 
esse procedimento só é possível ser 
realizado quando não há chuvas e a 
Aspas conta apenas com um funcio-

nário com experiência para executar 
esse trabalho. Assim, o associado pode 
solicitar por e-mail (aspas@pasarga-
da.etc.br) o agendamento do serviço, 
caso haja um buraco em sua rua. As 
solicitações serão colocadas em uma 
lista e atendidas por ordem de chega-
da dos pedidos. 

FUNCIONAMENTO DA ASPAS 
E SERVIÇOS NO CARNAVAL 

Devido ao feriado de carnaval, 
confira o horário de funciona-
mento da Aspas:
De sábado (06/02) até terça-feira 
(09/02) - não haverá expediente 
na Aspas. (Obras não serão per-
mitidas nestes dias, salvo as do 
intertravado).
10/02 | Quarta-feira - Horário nor-
mal - de 8h às 17h.

SERVIÇOS
VAN
06 e 07/02 (Sáb e dom): horário 
normal;
08 e 09/02 (Seg e ter):  horário de 
domingos e feriados;
10/02 (qua):  horário normal
Confira a tabela de horários em 
nosso site: www.pasargada.etc.br
Atenção: Se for utilizar a Van nes-
tes dias,compre os tickets do trans-
porte até sexta-feira, 05 de fev.

ÔNIBUS
06 e 07/02 (Sáb e dom): horário 
normal 
08 e 09/02 (Seg e ter):  horário de 
domingos e feriados;
10/02 (qua):  horário de sábado 

LIXO NORMAL - CONSITA 
Recolhimento normal na segun-
da de carnaval e quarta-feira de 
cinzas.

OPERAÇÕES TAPA-BURACO

PODA DE ÁRVORES

DEMONSTRATIVO  
DE CUSTOS DA ÁGUA

Reunião Aberta da Aspas esclarece dúvidas dos associados 
sobre a portaria A, segurança e o projeto do intertravado 

www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

Alameda da Aurora

SE FOR VIAJAR NESTE CARNAVAL, NÃO SE ESQUEÇA DE AVISAR NOSSA EQUIPE DE VIGILÂNCIA PARA  
QUE OS CUIDADOS SEJAM REDOBRADOS NA SUA RESIDÊNCIA.

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano

R$ 4.935,47

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1

R$ 944,27

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2

R$ 758,94

Conta da Cemig – identificador 
Av. Manuel Bandeira 1.020

R$ 235,35

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata

R$ 2.478,91

Operadores, transporte e de-
preciação de equipamentos

R$ 9.426,00

TOTAL R$ 18.778,94

CONSUMO TOTAL 5.685 m3

PREÇO POR M3 R$ 3,30324


