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3ª Festa da Família e da Criança 
 

Ocorreu no último sábado, dia 23/10/2010, de 15:00 às 21:00h.,  a 3ª Festa da 
Família e da Criança do Condomínio Quintas da Jangada. 
  

A festa teve como tema o Circo.  Muito bem decorada, no aconchegante 
endereço que nos recepcionou, situado à Alameda do Manganês 230, a decoração fez 
por merecer, enfeitando todo o caminho da entrada com muitos balões coloridos, com 
faixas sobre nossas cabeças imitando as tendas circenses e figuras de 
palhaços de recepcionistas... 

 

 
 

A banda da Cia. Cedro Cachoeiro deu abertura à festa, tocando por uma boa 
parte do tempo temas clássicos maravilhosos, que embalaram nossos ouvidos, 
enquanto comes e bebes eram servidos e as crianças brincavam a valer nos divertidos 
pula-pulas, camas de bolinhas, chute a gol, escorregador gigante, camarim radical... De 



repente surgiu o palhaço perna-de-pau passeando por entre os convidados, 
cumprimentando a todos e fazendo a alegria da garotada. 

 

 
  

As surpresas não pararam por aí: encerrado o show da banda, houve um lindo e 
engraçadíssimo show de circo, com palhaços, mágicos e malabaristas. Tanto crianças 
e adultos se divertiram muito!    

 

 



Em seguida, nossas crianças todas enfeitadas com as roupas coloridas, 
perucas, colares, óculos e etcéteras do camarim radical, fizeram um desfile na pista 
que foi montada especialmente para elas!   
 

A festa foi realmente para a família e os amigos. As crianças riram, brincaram, 
compartilharam com os pais e ainda houve os sorteios dos diversos brindes para todos! 
Enfim, não houve tempo para monotonia nem tristeza! Todos se divertiram, os comes e 
bebes estavam deliciosos, muita gente ganhou brinde e ainda levamos nossa 
contribuição na forma de 01 kg de alimento não perecível que direcionaremos para 
aqueles que mais precisam. 
    

A Comissão Organizadora agradece a todos os que contribuíram, direta e 
indiretamente, para que nossa festa fosse um Sucesso! 
  
 E a Direção e os Condôminos parabenizam a Comissão Organizadora por esse 
irretocável evento! 
 
 ( Outras fotos da Festa você pode acessar no site do Condomínio ) 
 
Importante Decisão da Justiça,  a favor do Condomínio 
 

Segundo comunicação do Dr. Gustavo Pantuzzo, advogado do Escritório 
contratado pelo Condomínio, foi expedida Sentença de 1ª. Instância, pelo Juiz Dr. 
Jefferson Maria, da 12ª. Vara Civil de  Belo Horizonte, condenando a Sociedade 
Ibiritense Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao pagamento das parcelas vencidas, 
referentes aos diversos lotes de sua propriedade, conforme pleiteado às fls 95/96 do 
Processo 0024.07.579.193-9.   Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a 
partir da data de vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de 1% ao mês, a 
partir da citação. 

 
Mesmo sendo uma Sentença de 1ª. Instância, ela é muito importante para  o 

Condomínio,  pois  começa  a se delinear a solução definitiva dos débitos da citada 
Sociedade, em relação ao nosso Condomínio, uma situação que já se arrastava há 
anos. 
 
A  Lição  do  Rato 
   
Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um 
pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali.  
 
Porém, ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da 
fazenda advertindo a todos:  
 
- Há ratoeira na casa, uma ratoeira na casa !  A galinha respondeu:  desculpe-me Sr. 
Rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me 
prejudica em nada, não me incomoda.  
 
O rato foi até o porco e gritou:  há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!  E o porco 
retrucou:  desculpe-me Sr. Rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar.  
Fique tranqüilo que o Sr. será lembrado nas minhas orações.  



 
O rato dirigiu-se à vaca e  disse:  há uma ratoeira na casa!  O que ? Ratoeira ? Por 
acaso estou em perigo? Acho que não,  esquivou-se a vaca!  
 
Então o rato voltou para casa abatido, para encarar a ratoeira.  
 
Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima.. A mulher 
do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a 
ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra  picou a mulher...  
 
O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre.  
 
Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja 
de galinha.  O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal.  
 
Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para 
alimentá-los, o fazendeiro matou o porco.  
 
A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O 
fazendeiro então sacrificou a vaca, para alimentar todo aquele povo.  
 
Moral da História:  Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um 
problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há 
uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco.  
 
O problema de um, é problema de todos!  
 
PS.: excelente fábula para ser divulgada principalmente na família e em grupos de 
trabalho!  
 
" Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não 
aprendemos  a conviver como irmãos " 
 

( Colaboração de Márcio Parreira e Hélio  Reis ) 
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