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Regimento Interno 
 
 

O  Cronograma  dos trabalhos da Comissão de Revisão do Regimento Interno 
está sendo alterado e, portanto, não será mais realizada a Assembléia Extraordinária 
para votação do mesmo, prevista para o dia 12/12. 

  
Oportunamente serão divulgadas as novas etapas e datas a serem obedecidas. 

 
A Administração agradece aos que colaboraram com os trabalhos efetuados até 

o momento e temos a certeza que é unânime o sentimento de que temos o dever de 
atualizar nosso Regimento.     
 
 
Contatos importantes 
 

No dia 24 de novembro foram recebidos pelo prefeito de Ibirité, Sr Laércio 
Marinho Dias, o Síndico do Quintas da Jangada, Sr. Gilson e a Condômina Sra. 
.Emilene. 

 
Fomos informados que algumas das insistentes reivindicações  que o 

Condomínio têm feito, começarão a ser  atendidas. 
 
O  Prefeito, Sr. Laércio M. Dias, fez questão de visitar pessoalmente o 

Condomínio Quintas da Jangada, no dia 25, para verificar, junto ao Secretário de 
Obras, o local da primeira intervenção, que é a ligação entre a Alameda do Mármore e 
a Alameda do Itabirito, de importância fundamental para nosso Condomínio! 

 
O restabelecimento dessa via  foi iniciado e terá sua conclusão efetiva, dentro 

em breve. Ficou estabelecido que os trabalhos somente serão interrompidos em dias 
em que o tempo não permitir a continuidade dos mesmos. 
 

Registramos, em nome do Condomínio Quintas da Jangada, nosso 
agradecimento pela atenção e retorno dos impostos que tanto nos custam. 
  
 
 
 



Festas de fim-de-ano  
 

As festas de fim-de-ano já estão acontecendo e aproveitamos a oportunidade para 
agradecer pelo prévio envio das listas de convidados. Lembramos aos Condôminos 
que essa prática tem evitado o surgimento de filas e a garantia de segurança  para 
todos. 
  

Faz-se importante lembrar que nas reuniões onde forem convidadas mais de 50 
(cinqüenta)  pessoas, o responsável deve solicitar à Administração a contratação de 
Vigilante adicional, sob seu ônus, para maior conforto de seus convidados e 
minimização de incomodo aos vizinhos. 

 
É importante ainda juntar ao convite o Mapa de localização do Condomínio e do 

local da reunião, evitando-se multas pela colocação de indicações ou setas, em   
postes ou em  outros sinalizadores públicos. 
 
 
Policiamento ostensivo no Condomínio 
 
 A Administração enviou  Requerimento à Polícia Militar,  solicitando  a  
realização de Policiamento Ostensivo mais freqüente, nas dependências do 
Condomínio, com o objetivo de reforçar nosso sistema Interno de Vigilância e 
proporcionar à todos, mais segurança e tranqüilidade. 
 
 
Armadilha Ecológica para pernilongos  ( inclusive o mosquito da Dengue )   
 

Para ajudar na luta contínua contra os mosquitos da dengue, inclusive a 
hemorrágica,  uma idéia é trazê-los para uma armadilha que pode matar muitos deles.  
 
          O material necessário é basicamente:  

 
         * Uma garrafa  plástica de dois litros, tipo PET. 
         *  200 ml de água.  
         *  50 gramas de açúcar mascavo.  
         * 1 grama de levedura (fermento biológico de pão, encontrado  em qualquer      
            supermercado).   
 
         Como fazer:  

1. Corte uma garrafa de plástico (tipo PET) ao meio. Guarde a parte do gargalo:    

2. Misture o açúcar mascavo com água quente. Deixe esfriar. Depois de frio, despeje          
    na metade de baixo da garrafa.  

3. Acrescente a Levedura . Não há necessidade de misturar. Ela criará dióxido de  
    carbono.  

4. Coloque a parte do funil, virada para baixo, dentro da outra metade da garrafa.  



5. Enrole a garrafa com algo preto, menos a parte de cima, e coloque em algum canto  
    de sua casa.  

Em duas semanas você vai ver a quantidade de pernilongos e mosquitos que 
morreram dentro da garrafa.  

 Além da limpeza de suas casas, locais de reprodução de pernilongos e 
mosquitos, podemos utilizar este método muito útil em:  Escolas, Creches, Hospitais, 
residências, sítios, chácaras, fazendas, floriculturas. etc. 

Não se esqueça da Dengue nos próximos meses: esse pernilongo pode matar ! 

( Colaboração de Débora Morais ) 

 
  

Informativo :  informativo.quintasdajangada@gmail.com 


