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Uma desinteligência praticada em 
plena madrugada colocou em risco 
casas e árvores do Residencial

Perigo! 
Falta água

e sobra fogo



CLASSIFICADOS

Prezados Associados
Dois itens essenciais do cotidiano estão 

atualmente no meio de todas as discussões 
sobre o futuro da vida. Mais cedo ou mais 
tarde deveremos mudar muitos hábitos para 
administrar a escassez da água e os perigos 
do fogo, em um mundo cada vez mais seco.

Apesar de termos sob nossos pés o 
Aquífero Guarany, não estamos isolados 
num paraíso encantado, onde nada de ruim 
vai acontecer. 

É sobre isso que devemos refletir e agir 
imediatamente, para minimizar as conse-
quências dessa nova era, que se inicia com 
graves transformações climáticas.

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. Fone: 3972-1751 
Rua João Venâncio da Silva, 185

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

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

PSICOTERAPIA

PET SHOP     CLÍNICA VETERINÁRIA      BANHO E TOSA 

Av. Antonio Diederichsen, 693
www.clinicapetdog.com.br

Disk Ração: 3623-3794
Entrega em domicílio

Desconto para morador do Royal Park

Alerta geral
Senhores pais, conversem com 

seus filhos sobre os perigos do uso 
de substâncias ilícitas. A segurança do 
Residencial encontrou em área pró-
xima ao parquinho, cápsulas vazias 
similares às usadas para embalar co-
caína. O assunto é muito grave. Adul-
tos, alerta geral.

Novamente os cães
Não ande com cão sem guia. 

Se o animal for de grande porte é 
necessário, também, colocar foci-
nheira. Inúmeros moradores estão 
se sentindo incomodados com 
pessoas que andam pelo Residen-
cial com cães sem coleira. 

Graças ao empenho da Comissão 
do Verde, a barraquinha de produtos 
orgânicos atingiu os objetivos de di-
vulgação de alimentação saudável 
com a grande repercussão que teve 
em apenas duas semanas. 

Primeiro passo para futuro projeto 
de uma horta comunitária orgânica, 
dentro do Residencial, a ideia contou 
com o apoio e a parceria da Luciana, 

proprietária do Sítio Ridelutha, que 
produz alimentos sem agrotóxicos. 

Com a limitação para atividades 
de comércio dentro do Royal Park, a 
barraca de produtos orgânicos será 
montada toda quarta-feira, no final 
da tarde, próximo da portaria, mas na 
área externa do Residencial. 

A boa nova é que a Luciana 
passou também a atender os mo-

radores diretamente, utilizando a 
internet. Toda segunda-feira, pela 
manhã, ela envia por e.mail a re-
lação dos alimentos disponíveis; 
cada interessado envia a lista de 
itens que deseja e no dia seguinte - 
terça-feira, à tarde - recebe em casa 
a cesta de produtos. 

Para os interessados o e.mail de 
contato é: lucianaorganicos@bol.com.br

O sucesso dos produtos orgânicos

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

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

CUIDADORA DE CÃESFaleceu em 7 de outubro, Sergio Colagrossi, ex-diretor dedicado da AARP, de 2002 a 
2004. Nascido na Itália morava no Brasil há vários anos, era advogado atuante e também 
ligado ao Vice-Consulado Italiano, lecionava o idioma de seu país, sabia e gostava de cozi-
nhar e era considerado pelos amigos “un bravo cuoco” – um bom cozinheiro. 

NOTA DE FALECIMENTO



Economize água

Ainda dá tempo para to-
mar medidas concretas para 
economizar água.

A vassoura precisa voltar 
a ser usada. A receita é sim-
ples: Varrer diariamente e la-
var com água raramente. 

Uma dica valiosa é varrer com 
o rodo. A lâmina de borracha evi-
ta que a poeira se espalhe, além 
de ser bem mais rápido.

Reutilizar as águas da má-
quina de lavar roupa e do tan-
quinho para limpar as áreas 
externas da casa, de agora em 
diante, tem de ser a norma. 
Com uma mangueira é possível 
desviar a água das máquinas 
para um reservatório, que pode 
ser, inicialmente, improvisado 
com balde ou caixa plástica.

O importante é a economia 
de água limpa. O primeiro efei-
to de uma rotina bem simples 
poderá ser comprovado na 
conta do Daerp. 

Na madrugada do dia 14 de se-
tembro, na esquina da Rua Ângelo 
Javarone com a Avenida Otília So-
ares, alguém ateou fogo em restos 
de poda de jardim que estavam 
amontoados para ser retirado. 

Felizmente, um segurança e um 
morador conseguiram controlar as 
chamas. 

Em plena época de seca e com 
tudo que tem sido mostrado pela 
mídia sobre incêndios, especial-
mente em Ribeirão Preto e região, 
é inadmissível que se coloque 
fogo em galhos e gravetos secos 

Cuidado com fogo

próximos a árvores e residências e 
em plena madrugada. Poderia ter 
acontecido uma tragédia. 

Este foi o primeiro registro de 
um incêndio provocado dentro 
do Residencial, mas certamen-
te todos os moradores esperam 
que seja o último também. Um 
exemplo que não deve ser es-
quecido é o incêndio na Mata 
de Santa Tereza, que provocou 
prejuízo ambiental imenso, pois 
algumas espécies necessitarão 
de mais de 100 anos para com-
pleta recuperação. 



Radar Radar Radar Radar Radar Radar Radar Radar Radar Radar

Com objetivo de diminuir a velocidade dos 
veículos e resguardar a segurança das pessoas 
que trabalham na portaria, foram construídas 
lombadas na entrada e saída do Residencial.

Para atender a todos os tipos de veículos 
que transitam pelo Royal Park, as lombadas 
da portaria estão sendo adequadas do Tipo 
I para Tipo II, mais suave, ambas dentro dos 
padrões do CONTRAN.

Entretanto, é crucial para a segurança in-
terna, que ao entrar no Residencial a veloci-
dade dos veículos não ultrapasse o limite es-
tabelecido, como informa a sinalização desde 
a portaria. 

Está pronta a re-
forma e a ampliação 
do refeitório para 
os funcionários do 
Residencial. O local 
está equipado com 
micro-ondas, gela-
deira e duas mesas 
que acomodam oito 

Lombadas contra 
alta velocidade

Refeitório novo para os funcionários

Todos os moradores receberam uma ficha cadastral para ser preenchida e devolvida na administração. O 
prazo para entrega da ficha terminou, mas muitos moradores ainda não entregaram. A administração necessita 
das informações do cadastro para implantar o novo sistema de segurança, por  isso a urgência da devolução.

Urgente: entreguem os cadastros

pessoas. O vestiário está na 
fase final da obra e o ba-
nheiro com todos os itens 
ficou pronto. Tudo foi feito 
obedecendo às normas da 
Vigilância Sanitária. 


