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ClassifiCados

Prezados 
Associados

Esta é a 71a edição do nos-
so boletim informativo, mas 
a partir deste mês, com novo 
visual e novo título Jornal do 
Royal Park. 

Os temas abordados são, 
como sempre, os do interesse 
da nossa comunidade, ou seja, 
os moradores e proprietários 
de terrenos.  

O objetivo desta iniciativa 
é, além de informar as ações 
da administração,  aproximar 
as pessoas e mostrar um pou-
co do que é viver neste can-
tinho do mundo, que alguns 
consideram o próprio paraíso 
particular. 

Não podemos deixar de 
agradecer a grande colabora-
ção dos moradores que apoia-
ram a publicação, inserindo 
anúncios de suas empresas e, 
também, de fornecedores ex-
ternos que contribuíram com 
a iniciativa. Esperamos contar 
com esses e outros apoios nas 
próximas 71 edições.

diretoria da aaRP

EditoRial

Após analise dos demonstrativos 
recebidos das administradoras an-
teriores, iniciamos um trabalho para 
a recuperação da inadimplência. O 
primeiro passo é o contato telefôni-
co e, depois, cartas com aviso de re-
cebimento. Estamos à disposição de 
todos para tratar desse assunto.  

Boletos
Desde de julho, os boletos de 

contribuição dos associados são ge-
rados no escritório da AARP. 

Para emissão de segunda via ou 
informações sobre o assunto, ligue:

Recuperação da 
inadimplência

3972.0645 / 3972.1331

Expediente: Jornal do Royal Park é uma publicação da Associação de 
Amigos do Royal Park – AARP.  • Projeto e produção: Marlene e Piñol.

Cuidado nas obras 
Para melhorar a organização do 

entorno das obras em andamento, 
a administração intensificou a orien-
tação e a fiscalização desses locais 
quanto aos tapumes e ao uso inde-
vido de calçadas e terrenos vizinhos 
com materiais de construção. 

Essa iniciativa tem como metas 
manter a tranquilidade entre vizi-
nhos, evitar acidentes com as pes-
soas que transitam próximo as obras 
e prevenir entupimentos de bueiros. 

SAbão dE PEdrA cASEIro
Para limpeza pesada. 
Fale com Maria José: 
3972-1751. 
Rua João Venâncio da Silva, 185

cuIdo dE cãES
Na própria casa, 
enquanto você viaja. 
É mais conforto pro seu pet. 
Fale com Lígia: 3972-2203

bolSAS EM tEcIdo
Faço bolsas artesanais. 
Visite minha página do Facebook: 
quinquilheria vestuário

tElEfonEs útEis

Os interessados devem entrar 
em contato com Marlene 
Piñol, moradora responsável 
pela publicação, pelo email: 
jornaldoroyalpark@gmail.com

Anúncios no Jornal 

Administração Royal Park: ......... 3972-0645
Bombeiros:  .....................................................193
SAMU:  ...............................................................192
Polícia Militar:  ................................................190
Zoonose:  ........................................... 3628-2778



Mais de mil pessoas participaram 
da festa junina realizada dia 28 de 
junho e, mais uma vez, o evento foi 
um sucesso com alegria, animação, 
muita confraternização, abraços e 
conversas entre vizinhos. 

A colaboração dos moradores 
foi total com fartura de doces e sal-
gados. Como sempre, a equipe de 

Festa Junina
mulheres da comissão de festa capri-
chou na decoração e na organização, 
além de ter brindado a todos com 
delicioso quentão, vinho e cachor-
ro quente, além de doces típicos da 
época.  

Depois da dança da quadrilha, 
sempre divertida e com grande par-
ticipação dos presentes, a queima de 

fogos foi um espe-
táculo de encanta-
mento para todas 
as idades. Agora, é 
esperar pela próxi-
ma festa em 2015.  

Está em andamento a elevação 
do muro na divisa com a Estrada do 
Rosário, numa extensão de aproxi-
madamente 1.200 metros lineares. 
A medida que o trabalho é execu-
tado a concertina é instalada. Para 
possibilitar o trabalho no local, os 
pés de sansão do campo são po-
dados trecho a trecho, conforme 
a necessidade e de acordo com o 
que foi aprovado na assembleia ge-
ral extraordinária do dia 11 de feve-
reiro de 2014.

Divisa com 
a Estrada do Rosário

Sob a coordenação da comissão 
do verde, foram plantadas ao longo 
da pista de caminhada mais 70 mu-
das de árvores de grande porte.

Mais árvores

Acima, organização da festa. Abaixo, durante o evento



Está em estudo a melhor forma 
para resolver o efetivo funcionamento 
do controle de acesso ao Royal Park. 
Os itens implantados pela contratada 
(venda e instalação) apresentaram 
inúmeros problemas insolúveis até 
mesmo para empresa especializada. 
Infelizmente, a solução será reimplan-
tar totalmente um novo sistema. Em 
defesa dos interesses dos associados, 
medidas já estão em andamento na 
área jurídica. 

Controle de acesso

Operação 
tapa buraco

Orientados pelo morador Fernan-
do Ramos de Castro, especialista na 
área, funcionários da administração 
fizeram reparos em buracos peque-
nos nas ruas do Residencial utilizan-
do massa asfáltica a frio. A experi-
ência foi bem-sucedida e a técnica 
passará a ser utilizada. Em casos de 
buracos de maior extensão, esse tipo 

de material não soluciona o pro-
blema, apenas ameniza. Para esses 
trechos o indicado é o tradicional 
recapeamento, que envolve custos 
maiores, mas é mais eficaz.

Limpeza de bueiros
No último mês, foram executa-

das operações de limpeza em 150 
bueiros do Residencial. O resultado 
foi uma montanha de entulhos de 

Entulhos
Entulhos espalhados além de en-

fear o Residencial podem provocar 
acidentes e trazer transtornos de toda 
espécie, especialmente, mosquitos 
da dengue e animais peçonhentos, 
como o escorpião. É dever de todos, 
proprietário ou morador, colaborar 
para evitar esse tipo de cenário. A 
administração, neste primeiro mo-
mento, providenciou o recolhimento 
desses entulhos, mas é essencial a 
conscientização de todos.

Coletas de lixo 
lixo reciclável: segunda-feira;
lixo orgânico/residencial: ter-

ça-feira, quinta-feira e sábado;
*cata-galho/resto de jardina-

gem: terça-feira e quinta-feira.
*Momentaneamente suspenso. 

A Prefeitura está renovando o con-
trato com o local de destinação. A 
AARP está pesquisando preço para 
compra de triturador de galhos para 
resolver essa questão.

todo tipo com muita madeira, areia, 
pedra, embalagem de plástico, resto 
de poda e garrafa pet, entre outros 
lixos que deveriam ter sido descarta-
dos adequadamente. Foram encon-
tradas, também, inúmeras tampas 
danificadas que estão sendo substi-
tuídas. A administração irá colocar 
anteparo nas aberturas dos bueiros 
para evitar a entrada de objetos que 
possam causar entupimentos. Mais 
uma vez vale ressaltar que é impor-
tante a colaboração de todos. 


