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Inauguração do Parquinho será 
no dia 15 de março 
 

Devido à previsão de fortes chuvas para este 
fim de semana, a inauguração do parquinho foi 
adiada para o dia 15 de março, quando será 
realizado um delicioso piquenique com a 
meninada, a partir das 10h30. Por medida de 
segurança, solicitamos a todos que não utilizem 
os brinquedos até que o espaço esteja liberado. 
 

 

 

Cuidados para não atrair cobras 
Seguem algumas dicas da Pirilampo para evitar a 
atração de cobras para perto das residências. 
  
1- Cuide para que não 
se acumule próximo à 
sua casa restos de 
comida, ração de cães 
e gatos ou algo que 
sirva de alimento para 
ratos, pois eles atraem cobras. 
2.  Não deixe poças d’água em seu terreno. Elas 
servem de criadouros para sapos e insetos. Elimine 
focos de cupins, lagartos, morcegos e lagartixas. 
Todos esses animais são alimentos para as cobras. 
3. Criações de galinhas, especialmente as de angola, 
ajudam a espantar cobras. Um ganso sinaleiro 
também é boa medida. Se não comer a cobra, pelo 
menos ele avisará ao ver uma. 
4. Não espante os gambás: cobras e ratos são uns dos 
seus  alimentos favoritos.   
5.  Não use veneno para cobras, pois não existe 
algum que sirva para todas as espécies, além disso, 
outros seres vivos podem ser vitimados por ele. 
6. Plantas como a arruda, hortelã, citronela, 
cavalinha, centaurea menor, capim limão, 
tanchagem, artemísia, alho e o tomateiro podem 
espantar algumas cobras. Já as hortênsias servem de 
esconderijos para esses animais. 
7. Avistar cobras bem pequenas no seu terreno é um 
perigo, pois significa que uma ninhada nasceu por 
perto. O melhor a fazer é ligar para a equipe de 
segurança pedindo orientação, pois mesmo cobras 
recém-nascidas têm veneno e oferecem riscos. 
8.  Os repelentes que existem no mercado, 
eletrônicos ou líquidos, ou mesmo o pó de enxofre 
usado para fazer barreira contra as cobras, 
costumam não ser eficientes. 
9. Queimadas espantam bichos e faz com que, em 
desespero, eles procurem outro canto para se 
esconder. Não faça uso do fogo e nem permita que 
vizinhos o façam. Denuncie sempre. 

  

 

O Ser Mulher... 
 

Toda mulher é única, mas é possível perceber 
que em cada uma delas existem mil mulheres: 
as mães, as amigas, as filhas, as protetoras, as 
gentis, as fortes, as talentosas, as descoladas, 
as aventureiras, as chefes, as profissionais de 
sucesso, as atletas, as artistas, as guerreiras... 
 

Aquelas que movem montanhas e mudam o 
mundo. Aquelas que transformam atitudes em 
ações decisivas. Aquelas que vivem de escolhas 
e não de chances. Enfim, aquelas que fazem o 
planeta girar...  
 

Por todas essas mulheres que existem em você: 
um brinde às mais doces e outro às mais fortes! 
 

Feliz Dia Internacional da Mulher!  
08/03/2014 

 


