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 A Comissão do Verde do Royal Park não para. Além de plantar centenas de árvores 
nas áreas comuns, ainda encontra tempo para criar projetos para o futuro

De olho no futuro



EDITORIAL CLASSIFICADOS

Diretoria da AARP

Reconstrução 
pós-chuva 

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

SABÃO DE PEDRA CASEIRO
Para limpeza pesada. 
Fale com Maria José. Fone: 3972-1751

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

A velha fossa
Apesar do sistema coletor de 

esgoto do Residencial estar interli-
gado com o emissário desde 2010, 
algumas casas ainda não têm essa 
conexão.  Existem casos de vaza-
mento o que causa desconforto 
a todos. A administração da AARP 
solicita aos proprietários que a liga-
ção seja providenciada o mais bre-
ve possível. É necessário solicitar ao 
Daerp, órgão responsável também 
pelas orientações sobre o assunto.   

A importância da participação 
dos moradores em projetos de 
melhorias para o Royal Park está 
demonstrada na matéria sobre 
jardins e praças, iniciativa da Co-
missão do Verde, com apoio da 
diretoria da AARP. Nada é fácil, 
especialmente em iniciativas que 
envolvem grande número de 
pessoas e cada uma com sua opi-
nião, formação, cultura, etc., mas 
como diria o poeta: Tudo vale a 
pena quando a alma não é peque-
na. E os resultados estão pelo Re-
sidencial à vista de todos, basta 
olhar para o número de árvores 
em fase de crescimento.

Iniciativas

A Comissão de Festas, respon-
sável pela organização dos eventos 
do Residencial – festa junina, deco-
ração do Natal e chegada do Papai 
Noel -,  está convidando as mulheres 
moradoras para participar do grupo. 
As interessadas devem entrar em 
contato com a Daniela, na adminis-
tração, pelo fone 3972-0645.

Comissão de Festas

Até a distribuição desta edição 
deverão estar concluídas as 
obras para aumentar a altura 
do muro do Residencial, mais 
a instalação da concertina e 
da cerca elétrica em toda a 
sua extensão. Inicialmente, o 
trabalho foi estimado em 1.200 
metros lineares, mas a medição 
� nal alcançou 1.375 metros.

Término das obras do muro

Depois do estrago 
provocado pela chuva 
intensa, está reconstruído o 
trecho de aproximadamente 
30 metros do muro que 
caiu na pista de caminhada, 
paralela a Estrada 
do Rosário.  



De olho no futuro
No ano passado, foi arborizada 

a praça de 30 mil metros quadra-
dos no centro do Residencial – no 
quadrilátero entre ruas Otília S. de 
Mello, Padre Marcelino Champag-
nat, Urias José de Oliveira e João 
Venâncio da Silva. Essa área faz par-
te de um projeto criado pelo grupo 
que inclui a construção de quadras 
poliesportivas, de academia, de 
parque infantil e de ciclovias no 
meio das árvores. A escolha das es-
pécies plantadas tem como objeti-
vo manter a praça com � ores o ano 
todo. As árvores são de grande por-
te, com exceção das que crescerão 
sob a rede elétrica.  

Na praça das frutas – um triân-
gulo formato entre as ruas Otília S. 
de Mello, Anibal R. Pinatti e Ronaldo 
F. de Mello - foi concluído o plantio 
de mais de 70 espécies de frutíferas, 
que em breve estarão produzindo 
e atraindo a grande diversidade de 
pássaros que habita a região.

Todas as ações da Comissão do 
Verde foram viabilizadas com in-
vestimentos da AARP, de um grupo 
de moradores e de patrocinadores, 
como a empresa Algar Tecnologia 
que doou mudas. 

Entre � nal de dezembro de 2014 
e a primeira quinzena de janeiro de 
2015, foram plantadas mais 250 árvo-
res nativas e frutíferas, ao longo dos 
2.450 metros da pista de caminhada. 

A meta da Comissão do Ver-
de, em conjunto com a diretoria 

da AARP, é iniciar a construção, 
em 2015, da praça de 10 mil me-
tros quadrados, na Rua Marcelino 
Champagnat – entre as ruas Pedro 
Bidóia e Marcelo Mattioli. 

O projeto, que já está pronto, 
prevê a implantação de um jardim 
sensorial para exercitar os cin-
co sentidos: a audição (água em 
movimento, o vento nas folhas); 
o olfato (plantas aromáticas); o 
tato (um spa dos pés); a visão (um 
belo paisagismo); e o paladar (com 
plantas comestíveis usadas para 
temperos e chás).

O bosque será de árvores medi-
cinais, de especiarias e aromáticas. 
Alguns canteiros suspensos serão 
usados para as ervas medicinais, 
devidamente identi� cadas e com 
totens com explicações.

Consta também no projeto uma 
horta orgânica, onde crianças e 
adultos irão aprender como cui-
dar dos canteiros, com adubação 

No alto, praça das frutas com as mudas em fase 
de crescimento. Acima, praça com 30 mil metros 

quadrados, ao lado da caixa de água, onde foram 
plantadas mudas, em 2014

e combate às pragas utilizando 
preparações caseiras, naturais e 
controle biológico; além da melhor 
parte, poderão colher e saborear os 
alimentos plantados. 

Os valores envolvendo o projeto, 
cronograma para implantação, pra-
zos e formas de arrecadação para 
viabilizar essa iniciativa serão apre-
sentados e discutidos na próxima 
assembleia em abril. 



Catálogo de aves

QUERO-QUERO  (vanellus chilensis)

colaboração do morador 
Roberto Cardoso

O quero-quero é uma das aves mais frequentes em 
nosso condomínio. É encontrado em grande parte do 
Brasil e em outros países da América do Sul. Tem cerca de 
35 cm de comprimento, com o dorso cinza, uma grande 
mancha preta no peito, ventre branco, e as características 
pernas fi nas e compridas.

É visto nas áreas mais descampadas, como grama-
dos e campos de futebol, onde caminha à procura de 
alimento (insetos e pequenos animais).  Faz seu ninho 
no solo, onde botam três a quatro ovos. Quando alguém 
se aproxima, os quero-queros tentam atrair o visitante 
indesejado para longe do ninho arrastando uma asa e 
fi ngindo-se de feridos. E dão o característico alarme, 
com gritos estridentes e repetidos, que deu origem a seu 
nome ”Quero! Quero!”.

Código de conduta em obras e serviços
A AARP solicita aos associados 

que não autorizem aos sábados, 
domingos e feriados, serviços de 
jardinagem com máquinas ruido-
sas, conforme regras estabelecidas 
pela Associação. 

No mesmo sentido, nas constru-
ções e reformas os materiais devem 
ser guardados no próprio terreno, o 
qual deverá  estar cercado com tapu-
me. A mesma regra se aplica quando 
quem está construindo utilizar o lote 
vizinho com a devida autorização do 
proprietário (Mais informações no 
Regimento Interno e nas Normas 
de Construção).  Entre outras obri-
gações de responsabilidade do pro-
prietário do imóvel estão: limpeza 
da calçada da obra, capina do mato, 
retirada de entulho ou de outros 
materiais de maneira adequada e 
em caso de terraplanagem, se sujar 
a rua tem de limpar.

 As obras em desacordo serão 
notificadas e têm prazo para re-

gularizar a situação para evitar 
penalidades. 

Outra questão alertada é a de 
não permitir que prestadores de 
serviços durmam na obra. Além de 
ser proibido o pernoite, a jornada 
de trabalho deve obedecer rigoro-
samente aos seguintes horários: de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 17 
horas; e não é permitido atividades 
aos sábados, domingos e feriados.   
Durante o intervalo do almoço os 
prestadores de serviço devem per-
manecer na obra.

As normas de construção esta-
belecidas pela AARP estão de acor-
do com a legislação Municipal em 
vigor e podem ser visualizadas no 
site o� cial da Prefeitura, Secretaria 
de Gestão Ambiental, Plano Diretor 
– Código de Obras ou na adminis-
tração do Residencial.

Todas as medidas mencionadas 
visam à boa convivência e reforçar 
a segurança geral.


