
A decoração da rotatória, 
trabalho da Comissão de 

Mulheres, agradou a todos

Festa para os olhos



EDITORIAL CLASSIFICADOS

Feliz Natal!

Diretoria da AARP

Férias com segurança

PSICOTERAPIA
Atendo crianças, adolescentes e adultos.
Edmara Miranda Ramos 
Cel. 98124-4822

Cuido do seu cão em sua casa. 
Férias, fi nal de semana, feriado. 
Lígia: 3972-2203

CUIDADORA DE CÃES

TAPETES ARTESANAIS
Boa opção para presente de Natal. 
Fale com Maria José. Fone: 3972-1751

Que este seja um Natal de 
paz e harmonia em todas as ca-
sas do nosso residencial!

Que as esperanças sejam re-
novadas para 2015!

Que o respeito ao próximo, à 
natureza e às diferenças esteja 
entre os objetivos de conquis-
tas para o próximo ano!

E que, em 2015, estejamos to-
dos juntos, unidos e fortalecidos 
para enfrentar as adversidades. 

PS: Valeu a pena o esforço, 
mesmo com chuva, os morado-
res prestigiaram a chegada do 
Papai Noel levando um grande 
número de crianças para parti-
cipar da festa. 

DOAÇÕES PARA O MEIMEI
Retiramos no local: móveis, roupas e demais objetos. 
Vendas aos sábados das 9 às 12hs. Rua José Venâncio 
da Silva, 205 – local das reuniões do condomínio. 
Fale com Chico: 99234-0667.

BOLOS CASEIROS
Faço e entrego em sua casa. Vários sabores, 
dois tamanhos R$ 10 e R$ 15. 
Fale com Cristiane. Fone: 3972-2382

BOLSAS EM TECIDO
Faço bolsas artesanais. 
Visite minha página do Facebook: 
quinquilheria vestuário

Dedo errado

O residencial terá segurança reforçada neste  nal de ano. Além de 
iniciativas como aumento da altura do muro e instalação da concerti-
na, a administração aumentou o número de seguranças para a ronda. 
Mesmo morando em local fechado e com portaria, os moradores de-
vem adotar medidas preventivas.

A Polícia Militar recomenda suspender a entrega de jornais e revis-
tas - para não acumular na frente da casa; não deixar objetos de valor, 
especialmente bicicletas e motos, à mostra; não deixar a luz acesa e, se 
possível, instalar sensor de movimentos, como a fotocélula; conversar 
com algum vizinho, que não vá viajar, sobre sua ausência; e pedir para 
avisar a segurança em caso de barulho ou movimentação estranha.

Doação de mudas
A Comissão do Verde solicita a 

todos os moradores doação de mu-
das de árvores nativas e de frutíferas, 
para continuar o projeto de plantar 
mais 1.000 unidades na pista de ca-
minhada, entre  nal de dezembro e 
início de 2015. As doações deverão 
ser entregues na administração.

No primeiro mês de funciona-
mento da portaria automatizada, 
foram registradas mais de 100 
ocorrências de moradores que er-
raram o dedo ao passar pela cance-
la tanto na entrada quanto na saída 
do residencial.

É importante lembrar que ao co-
locar o dedo errado o sistema auto-
maticamente gera procedimentos 
que devem ser cancelados imedia-
tamente, pois desencadeiam ope-
rações do sistema de segurança 
interno e externo.



Além das expectativas
Com a chuva que caía desde a noite anterior, não dava para fazer uma previsão otimista para a chegada do Papai Noel.
Para alegria geral, o número de crianças foi surpreendente. Por falta de espaço, selecionamos alguns momentos da festa.



Além das expectativas


