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Reuniões Abertas: Programa de 
Gestão – Participe! 
 

Nos dias 11 e 16 de setembro, às 19h30, no 
Restaurante Preferido do Rei acontecerão duas 
reuniões abertas para apresentação e discussão 
do Programa de Gestão da Aspas que está 
sendo elaborado pela Comissão de Programa. 
Venha dar sua colaboração na elaboração deste 
documento que será a base da gestão da 
próxima diretoria da Associação. 
 

Dia de vacinação 
 

A Divisão de Zoonozes da 
Prefeitura de Nova Lima 
realizará no dia 28 de 
setembro, de 8h às 17h, a 
Campanha de Vacinação antirrábica animal 
2013 no Pasárgada. 
 

O posto de vacinação será montado próximo à 
portaria A. Traga seu animal de estimação 
(cachorro ou gato) para que ele seja imunizado 
contra a raiva. 
 

Curso de 
Brigadistas 
 
No mês de julho, 18 
funcionários da 
Aspas participaram 
de um treinamento 
de brigada de 

combate e prevenção de incêndios realizado 
pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a 
Associação dos Condomínios Horizontais (ACH). 
Foram realizadas atividades como confecção de 
aceiros, manuseio correto de ferramentas e 
técnicas para debelar focos de incêndio.  
Além da capacitação dos funcionários, a Aspas 
adquiriu equipamentos de combate e a equipe 
concluiu um aceiro na região da mata. 

Cuidados para não atrair 
cobras 
 

Muitos animais vivem 
nas matas e cerrados 
do Pasárgada. Existem 
os que são objeto de 
admiração e orgulho, 
como passarinhos, esquilos e macacos, e outros 
que não gozam de tamanha reputação, como 
morcegos, aranhas e cobras. 
 

Dentre estes mal falados, vamos destacar, por 
hora, a cobra, por ser a mais temida e  fonte de 
muitas estórias. Diversas espécies habitam a região 
do Pasárgada. Algumas são venenosas, mas a 
maioria não. 
 

Quando não estão dormindo, as cobras se 
deslocam para alimentar ou acasalar. Seus 
principais alimentos são ratos, sapos e passarinhos. 
Se criamos situações que aumentam a 
disponibilidade de alimento, de abrigo ou de 
ambiente para reprodução desses animais, 
promovemos a concentração deles. Com toda essa 
turma junta, cobras, normalmente, chegam para o 
banquete, assim como gatos, corujas e gaviões. 
 

Ao colocar comida para passarinhos, juntamos 
vários deles e assim atraímos quem gosta de comê-
los, dentre eles, algumas cobras. Se migalhas e 
grãos caem ao chão, e rações de cachorro, galinha, 
gato, passarinhos etc ficam espalhadas pelo chão 
ou em sacos abertos, isto atrairá ratos. Daí 
aparecem as cobras. Se laguinhos em nossas casas 
criam sapos, as cobras que apreciam este cardápio 
também aparecem. 
 

Assim, se não queremos atrair cobras, é bom 
avaliar o ato de dar alimento aos passarinhos; de 
cuidar da ração dos animais domésticos e atentar 
para não criar girino (filhote de sapo) nos 
laguinhos.  

Com esses cuidados, as cobras vão continuar a 
existir no Pasárgada, mas, certamente, serão 
menos atraídas para próximo das casas. 

 


