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Ataque de abelhas 
Esta semana, aconteceu em 
uma residência no Pasárgada 
um ataque de abelhas que 
culminou na morte dos dois 
cães dos moradores, minutos 
após terem sido picados, tal a 

força do veneno e quantidade de ferruadas. Para evitar 
problemas com ataque de abelhas, o Corpo de 
Bombeiros Militar recomenda os seguintes cuidados: 
- Use roupas claras, pois as escuras atraem abelhas; 
- Evite movimentos bruscos e excessivos quando 
próximo a colmeias; 
- Não grite, pois as abelhas são atraídas por ruídos, 
principalmente os agudos; 
- Evite operar qualquer máquina barulhenta próximo a 
colmeias; 
- Examine a área de trabalho antes de usar 
equipamentos motorizados; 
- Ensine as crianças a se precaver não molestar as 
abelhas; 
- Pergunte ao seu médico sobre o que fazer caso você 
seja alérgico a picadas; 
- Ao ficar diante de um enxame de abelhas, a pessoa 
deve correr em zigue-zague, pois os insetos deslocam-se 
juntos em linha reta; 
- Se for atacado, proteja das picadas o pescoço e o rosto, 
com a ajuda de uma camisa ou outra vestimenta; 
- Pessoas alérgicas a picada de insetos devem evitar 
caminhadas em áreas de mata, pois para quem é 
sensível ao veneno da abelha, apenas uma picada pode 
ser suficiente para gerar um choque anafilático. 
 -  Caso perceba a formação de um enxame, chame o 
Corpo de Bombeiros e ligue para a vigilância de 
Pasárgada para que compareça ao local e tome as 
providências cabíveis. 
 

 

Obra do calçamento – fique por dentro 
Nesta semana foram terminados os serviços de 
assentamento da rede de drenagem pluvial na 
Alameda Cantigas. Devido ao risco da obra atingir um 
período chuvoso, a Aspas 
acertou com a Unistein 
para que sejam 
desenvolvidos os serviços 
de pavimentação nas 
duas frentes já 
preparadas, em paralelo, 
ou seja, na Alameda da Poesia e na Alameda Cantigas. 
A empresa se comprometeu em empreender esforços 
para atender a esta demanda, o que vem sendo 
acompanhado pela Aspas. 

 
 

 
 
 
 

Vacinação contra a raiva 
Se você tem um animalzinho de estimação, fique 
atento: no dia 16 de setembro, de 9h às 16h,  será 
realizada na portaria A do Pasárgada a campanha de 
vacinação antirrábica para animais domésticos (cães e 
gatos). Este serviço será feito pela Prefeitura de Nova 
Lima, Secretaria de Zoonoses e a vacinação é gratuita. 
Proteja o seu bichinho! 
 

Placas para associados, já pegou a sua? 
A Aspas produziu uma 
plaquinha para ser fixada em 
portões e entrada de 
residências. Esta placa está 
disponível para associados em 
dia com a Aspas. Pegue a sua! 

 
 

 

 
  

DESCULPE OS TRANSTORNOS NO TRÂNSITO NAS VIAS INTERNAS, ESTAMOS TRABALHANDO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE 
TODOS NO PASÁRGADA. CONTAMOS COM SUA COMPREENSÃO! 

Missa no Pasárgada 
Na terça-feira, dia 01 de setembro, às 20h, terá missa 

no novo espaço da Aspas. Participe! 

 
 

Na Alameda da Felicidade, 
foi feita uma manutenção 
no piso “pé-de-moleque” 
para melhorar a situação 
da via, para que 
futuramente também seja 
aplicado o intertravado. 
 

Mudanças na diretoria da Aspas 
 A diretoria da Aspas, pesarosa, comunica a saída dos 
diretores Cláudia Magalhães, Marcello Lyra e 
Humberto Passarelli do conselho executivo da  
Associação e agradece aos três pelo empenho e pelos 
bons serviços prestados à comunidade. Assim que 
forem definidos, a diretoria apresentará à 
comunidade os substitutos para cada cargo. 

 


