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Não teve jeito. O controle do acesso 
ao Residencial Royal Park está sendo 
reconstruído para garantir a funcionalidade 
do sistema e a segurança dos moradores
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ClassifiCados

Prezados associados
Foi bastante positiva a receptivida-

de à mudança desta publicação. Es-
peramos que os objetivos idealizados 
sejam alcançados e que se torne útil a 
todos. 

Segurança é o principal tema desta 
edição e não estamos falando apenas 
de muros mais altos, de guardas mo-
torizados e de sistemas eletrônicos de 
monitoramento, mas também do ex-
cesso de velocidade, especialmente 
nas ruas principais, o que motivou a 
criação de um projeto de trânsito. 

Até a próxima edição.

diretoria da aaRP

EditoRial

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

SabãO de PedRa caSeiRO
Para limpeza pesada. 
Fale com Maria José: 
3972-1751. 
Rua João Venâncio da Silva, 185

Natal
Montagem de árvore de Natal 
em residências.  
Agendamento a partir de outubro. 
Cel. 99761-2813.

bOlSaS em tecidO
Faço bolsas artesanais. 
Visite minha página do Facebook: 
quinquilheria vestuário

maNUteNÇãO de JaRdiNS
Atividade extra do Daniel 
da portaria. 
Cel: 9930-93191

Reforma do estatuto
Esta aberta a temporada para 

sugestões de temas para a refor-
ma estatutária. As colaborações 
devem ser encaminhadas à admi-
nistração.  A reforma do estatuto 
do Residencial foi proposta no 
início desta  gestão  e deverá ser 
votada em assembleia.

Mural

Normas para o trânsito dentro do 
Royal Park estão em estudo

Resultado do trabalho de Re-
nato Vergani, morador  e diretor 
da AARP, está em fase de elabo-
ração um projeto estabelecendo 
normas para o trânsito dentro do 
Royal Park. 

Com previsão de implantação 
no segundo semestre de 2015, o 
projeto passará pela aprovação 
da Transerp. 

Trata-se de prevenção, mas 

Uma novidade no parqui-
nho. Agora, os moradores têm 
à disposição no local um mural 
para fixar avisos, anúncios de 
vendas, de compras, de vagas 
de empregos, enfim para o que 
for necessário.  

absolutamente necessária, devido 
à absurda velocidade com que for-
necedores e, também, moradores 
continuam dirigindo nas ruas in-
ternas do Residencial, mesmo com 
campanha educativa e com inúme-
ras placas colocadas estrategica-
mente desde a portaria. 

 A situação é grave e todos pre-
cisam cooperar, antes que o pior 
aconteça com um dos nossos filhos.



A nova segurança

Conforme informado na edição 
anterior (n0 71), “os itens implan-
tados pela empresa contratada 
(venda e instalação) apresentaram 
inúmeros problemas insolúveis até 
mesmo para empresa especiali-
zada. Infelizmente, a solução será 
reimplantar totalmente um novo 
sistema. Em defesa dos interesses 
dos associados, medidas já estão 
em andamento na área jurídica”.

O acesso dos carros dos morado-
res será com o TAG, que deverá ser 
colado no para-brisa. Ao passar pelo 
receptor da antena, abre-se a pri-
meira cancela. O carro ficará dentro 

Está em andamento a implantação do novo sistema 
de controle do acesso ao Royal Park

de um espaço, entre a primeira e a 
segunda cancela e, somente, após a 
identificação do morador, a segunda 
barreira é liberada. Em todas as eta-
pas devem ser observadas a sinaliza-
ção luminosa em vermelho e verde. 

O sistema libera um veículo de 
cada vez. Enquanto um carro está 
entre as cancelas, os outros têm de 
aguardar. 

Biometria
A identificação pessoal poderá 

ser por biometria, chaveiro de pro-
ximidade ou senha, a escolha será 
do morador. 

É importante ressaltar, que a 
identificação pessoal na entrada 
servirá para liberar a saída. Pois, 
para sair, a cancela só abrirá me-
diante a identificação do motorista. 

O fechamento das cancelas e 
dos portões é automático, não tem 
a interferência dos porteiros e o sis-
tema só considera um carro por vez, 
tanto na entrada quanto na saída. 

Nunca é demais lembrar aos 
motoristas para que não aprovei-
tem a abertura da cancela para en-
trar junto com outro veículo, pois 
desta forma, poderão causar aci-
dentes graves. 

Colaboração 
A administração do Residencial 

pede a colaboração de todos para 
novamente atualizar o cadastro, 
com números dos documentos 
pessoais, bem como da documen-
tação do carro.

A colocação do TAG é obrigató-
ria, mas sem custo, e cada residên-
cia receberá duas unidades.  

Proprietários de terrenos ou 
com casa em construção, receberão 
um TAG agora e, outro, após o tér-
mino da obra.

Em breve serão anunciadas as 
datas para o cadastramento e para 
a substituição do TAG. 

a sinalização colorida 
deve ser prontamente 
obedecida



Um cachorro de rua estava per-
dido no Residencial e sendo alimen-
tado por uma moradora. Como ele 
estava muito arisco e não deixava 
ninguém chegar perto, foi pedido 
ajuda ao morador Wanderley Marco 
que é veterinário e proprietário de 
uma clínica. Foi necessário sedar o 
animal para que fosse levado e rece-
besse banho, vermífugo, vacinação 
e ser castrado. Agora, bem cuida-
do e calmo, ele está hospedado na 
Marcovet esperando ser adotado. 
Os interessados devem ligar para 
3941-4070. 

Quem quer o Fumaça?Radar Radar Radar Radar Radar Radar Ra

acima e à esquerda, as obras 
para aumentar a altura do muro 
continuam. No último mês foram 
construídos mais de 200 metros, 
com altura média de 1,40 m. 
No detalhe, a poda das plantas 
para liberar espaço para o 
trabalho dos pedreiros


