
A coluna de hoje traz um alerta. 
A ONG LEI.A (blog.leia.org.br) 
lançou uma série especial  - O ca-
minho da água - ,  destacando as 
ameaças que vêm sofrendo a Es-
tação Ecológica de Fechos, com 
602,95 hectares, adjacente ao Pa-
sárgada.  A primeira publicação da 
série afirma que Fechos teve sua 
vazão reduzida em 37,5 litros por 
segundo desde 2008, o que equi-
vale a mais de mil piscinas olím-
picas por dia. Segundo a ONG, 
os mananciais de água de Fechos 
sofrem sérias ameaças, decorren-
tes da mineração, assoreamento 
de rios, desmatamento, expansão 
imobiliária, lixo e esgoto não trata-
dos. A redução da vazão é preocu-
pante, visto que a estação abastece 
30 bairros da região Centro-Sul 
de Belo Horizonte, e ainda outros 
oito bairros de Nova Lima. Nos 
últimos 10 anos a vazão de água 
diminuiu 15%, enquanto a popu-
lação de Belo Horizonte cresceu 
aproximadamente 5%.

Dá para notar um número maior de 
gatos soltos pelo condomínio. Al-
guns felinos reforçam as estatísticas 
dos animais abandonados no Brasil, 
mas outros fogem de suas casas e, por 
isso, relembramos da necessidade de 
os bichanos estarem identificados. 
Os donos devem providenciar colei-
ra com plaqueta, nome e telefones de 
contato dos animais.  Gatos que fo-
gem e não conseguem ser resgatados 
pelos donos aumentam a população 
de animais abandonados e tornam-
-se predadores. Um estudo publicado 
pela revista Nature Communications, 
realizado por pesquisadores norte-
-americanos, afirma que os gatos são 
responsáveis pela morte de cerca de 
três bilhões de aves e de até 20 bilhões 

de pequenos mamíferos, sobretudo 
roedores, por ano. Além do cuida-
do com a identificação é importan-
te a castração dos felinos. Animais 
não castrados tendem a fugir mais e 
icam mais agressivos. Cada animal 
não castrado gera, em um ano, 12 
descendentes diretos e em 10, mais 
de 80 mil descendentes indiretos. A 
castração evita, nas fêmeas, o câncer 
de mama e de ovário, e, nos machos, 
o câncer de próstata e de testículo. 
Também é interessante acompanhar 
organizações protetoras de animais.  
Em Nova Lima,  a ONG Do Bem Pet 
(https://www.facebook.com/dobem-
pet/), divulga fotos de gatos e cães 
perdidos e realiza mutirões para cas-
tração, entre outras iniciativas.  

Neste sábado, 15, tem a segunda sessão 
do Cineclube do Pasárgada, na sede da 
ASPAS. Para evitar incômodos à vizi-
nhança, o filme dessa vez começará 
mais cedo, às 18h30, e quem estiver na 
plateia não vai se arrepender. A sessão 
trará Amarcord, do cineasta italiano 
Federico Fellini, vencedor do Oscar de 
melhor filme estrangeiro de 1975. O su-
cesso dessa obra de Fellini vem do fato 
de o diretor retratar uma história sin-
gular, mas que parece universal: “Trata-
-se de um clássico do cinema de autor. Uma 
comédia dramática de grande simplicida-
de, mas sofisticada ao mesmo tempo”, co-
menta o associado Marcílio Neves, um 
dos idealizadores do cineclube. 

O tempo de chuvas vem aí. Por isso, 
uma obra importante está sendo re-
alizada para dispersar águas plu-
viais em um dos pontos mais críticos 
de escoamento da Avenida Manuel 
Bandeira. Segundo o associado e 
engenheiro Geraldo Pessoa, que 
acompanha a obra, é uma medida 
preventiva, visando conter a veloci-
dade das águas que jorram pela ave-
nida: “Adiantamos a execução  dessa 
obra por prevenção à estação de chuvas 
que se aproxima. Essa descarga está lo-
calizada logo abaixo do ponto em que 
iniciamos o trecho em andamento do 
calçamento  intertravado, abaixo da 
Aurora”, explica.
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E ainda tratando de animais, uma informação 
que nunca gostamos de divulgar. Esta semana, 
um novo animal foi atropelado e morto na estra-
dinha de acesso ao Pasárgada. Trata-se de tapiti, 
conhecido também por coelho do mato. Lembra-
mos mais uma vez que, especialmente à noite, 
horário do atropelamento, os motoristas devem 
dirigir com cautela. Nosso condomínio fica jun-
to a matas, e os animais silvestres são ariscos, po-
dendo atravessar a estradinha repentinamente.

Em função de férias de uma das fun-
cionárias, a sede administrativa da 
ASPAS não funcionará neste sábado, 
15.09.
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