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Editorial 
 
Caros Condôminos 
 
Criar um  canal de comunicação que 

transmita os fatos e permita ao Condômino  
conhecer e participar dos projetos, da 
solução de problemas, ou da execução  das  
obras,  estreitando os laços de comunicação 
e de transparência entre a Administração e 
os Condôminos,  era um desejo de  muitos.  

 
É com satisfação e  com gratidão ao 

esforço de alguns, que estamos lhes 
entregando a primeira edição de nosso 
Informativo,  inicialmente exclusivo àqueles 
que escolheram o Condomínio Quintas da 
Jangada II para fazer parte de sua vida.  

 
O Informativo  terá inicialmente  uma 

periodicidade quinzenal, sempre às quintas 
feiras  e  esta primeira Edição, 
excepcionalmente, está  sendo  distri-buída 
em papel impresso mas, as  demais, serão 
disponibilizadas sem  qualquer  custo 
adicional,  diretamente nos endereços 
eletrônicos cadastrados pelos Condôminos 
na Secretaria do Condomínio, podendo 
também ser  acessado no Site :   

 
       www.quintasdajangada.com.br  . 

 
          Assim, solicitamos que os 
Condôminos que ainda não o fizeram,  
disponibilizem  seus endereços eletrô-nicos  
na Secretaria e nos ajudem a di-vulgar  
junto à  seus vizinhos  e  amigos,  esse novo 
serviço de informação que  estamos 
implantando . 

 
 
          O nome que adotamos e julgamos 
bastante criativo, não é definitivo e 
concretiza a oportunidade de sua 
participação, comentando, apro-vando ou  
sugerindo um novo nome.  
 

Sua participação é fundamental e 
deve ser enviada ao seguinte e-mail:  
 
informativo.quintasdajangada@gmail.com 
 
 

Você também pode participar e 
ajudar  na  concretização das Edições 
quinzenais, enviando para o endereço 
acima  suas  sugestões,  idéias, notícias  ou  
críticas. 
 
           Esperamos  que  esse instru-mento  
possa  incrementar positiva-mente as 
relações entre Administração e Condôminos 
e proporcionar  maior satisfação à todos 
nós.   
 
 
          Gilson Silva  -  Síndico 
 
        



             Notícias  da quinzena : 
 
1 - Estão praticamente concluídas as 
obras de acerto do calçamento na  Alameda 
da Jangada com Alameda do Berilo  e  
Alameda da Jangada com Alameda da 
Dolomita,  trazendo mais segurança e  
conforto para  os  Condôminos.  
 
 
 
2 -      Você  recebeu em sua residência a 
Circular  001 / 2010,  lhe enviando o 
primeiro esboço  do  Ante-Projeto de 
Revisão do Estatuto Social do Condomínio, 
elaborado pela Comissão designada para 
tal.  Esse  documento pode também ser 
acessado no site do Condomínio.  
 
 Esse  assunto é da mais alta prioridade 
para todos nós, pois temos agora a 
oportunidade de atualizar nosso Estatuto,  
acrescentando ou  excluindo  artigos.  Essa 
é a oportunidade para que você  participe  e  
deixe  registradas  suas  sugestões. 
 
 Para que você possa  inteirar-se melhor,  
esclarecemos que  no Ante-Projeto que lhe 
foi enviado,  a  im-pressão  em  letras pretas  
NORMAIS  está  reproduzindo  os termos  
do  atual  Estatuto Social,  em  vigor.   
 
           A  impressão  em  letras  pretas  EM  
NEGRITO,  está  reproduzindo  as  
sugestões e/ou  modificações   aduzi-das  
pela   Comissão de Revisão. 
 
 Suas  sugestões,  acréscimos,  ou  
eliminações de Artigos devem ser  
registradas  em  letras azuis   e   enviadas 
à Comissão de Revisão  até  o  dia  20 de  
junho  próximo, de preferência através  do  
E-mail  :  
 
  etica.quintasdajangada@gmail.com       
 

As sugestões enviadas   pelos  
Condôminos, serão apreciadas pela  
Comissão,  que  divulgará  oportu-namente  

novo  Ante-Projeto  para  uma segunda 
análise dos Condôminos. 

 
Como se vê,  a intenção é que  o 

novo Estatuto seja  levado para votação em 
Assembléia especificamente    convocada 
para essa finalidade,  so-mente  após 
exaustiva discussão e par-ticipação  de 
todos !  

 
Está em suas mãos aperfeiçoar 

nosso Estatuto  Social !  
 
 
  
3 -   Não deixe  de  passar  na Secretaria  
para  efetivar seu cadastramento  digital,  
que  facilitará  o acesso   ao interior do 
Condomínio, sem necessidade  de  
identificação  na  Portaria.   
 
 Leve também as  pessoas de  sua relação,  
que  já tiveram seu acesso autorizado por 
você.  
 
 
 
                  -           -           - 
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