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COMUNICADO  
 

Falta de água na área da mata 
 

Desde domingo, dia 11 de janeiro, estava ocorrendo falta de água na área da Mata. Segundo o 
Eduardo, da FFR, responsável pela administração da água no Pasárgada, a interrupção do 
abastecimento se deveu à queima de peças do motor da bomba de captação que atende a área da 
mata e que abastece o reservatório da Alameda da Alegria. 

Na segunda-feira, dia 12 de janeiro, a bomba d’água foi desmontada para a troca do rolamento e 
constatou-se que, além desta peça, o platinado também havia queimado e a centrifugadora estava 
quebrada. Na terça-feira, dia 13 de janeiro, a FFR providenciou a compra dos materiais. 

Juntamente com estes problemas, ocorreu no dia 13, conforme comunicado anteriormente, uma 
manutenção da Cemig que ocasionou a falta de energia elétrica, de 9h30 às 11h. Somente depois 
deste horário foi possível testar a bomba, que ao final do dia foi consertada, iniciando o 
enchimento do reservatório.  

Lembramos que o reservatório da Alameda da Alegria vai distribuindo a água, primeiro, para as 
partes mais baixas e depois para as outras mais altas. Até ontem, quarta-feira, ele ainda não 
estava com sua capacidade normal de abastecimento, assim quem mora nas partes mais altas do 
Pasárgada permaneceu sem água.  

Hoje, quinta-feira, dia 15, o abastecimento foi reestabelecido em todas as regiões.  

Para evitar o desabastecimento, a Aspas adotará as seguintes medidas quando ocorrer algum 
problema com o sistema de abastecimento de água: 

- Chamar um caminhão pipa para encher o reservatório. 

- Comprar uma bomba reserva e peças de reposição; 

- Comprar um grupo gerador; 

Sendo que, estes itens serão cobrados do empreendedor.  

A Aspas está acompanhando e reivindicando junto à FFR soluções rápidas neste sentido. 
Desculpamo-nos pelos transtornos e contamos com a compreensão de todos. 

                 

Atenciosamente 

 

Diretoria da Aspas 
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