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Esclarecimentos 
 

O Informativo O Quintas nas Quintas é um meio INFORMAL de comunicação 
com os condôminos, objetivo único de sua existência. 
 

É nossa determinação que este meio divulgue acontecimentos do cotidiano do 
Condomínio e não pode ser utilizado como meio de divulgação pessoal ou 
política, sendo disponível a divulgação eletrônica de notícias de interesse 
por e para os condôminos. 
 

Baseado nestes parâmetros afirmamos que jamais terão nosso apoio as 
inverdades pois estas certamente serão desmascaradas com o tempo. 
 
Gilson Silva 
Síndico 
 
Comissão de FESTAS e FIM DE ANO: 
 

No dia 23/12 estiveram reunidos na Sede Administrativa alguns dos 
representantes das Comissões supra mencionadas para, em nome de todos os 
Condôminos do Quintas da Jangada, fazer a entrega aos representantes da 
CRECHE VOVÓ NANÁ dos alimentos arrecadados quando de nossa FESTA DA 
CRIANÇA E DA FAMÍLIA. 
 

A escolha desta entidade passou por rigorosa análise da seriedade e real 
atendimento à comunidade localizada no entorno de nosso Condomínio. 

 
Registramos aqui nossos agradecimentos a todos aqueles que de qualquer 

forma colaboraram para que o Condomínio também pudesse estar presente e fazemos 
questão de relacionar nominalmente os condôminos que estiveram à frente 
deste ato de extremo carinho para com o próximo. 
 

Dentre as doações significativas e em retribuição à seriedade desta 
entidade, fazemos questão de citar a doação de um automóvel Pick-up Fiat por 
funcionários da CEMIG e o Galpão para recreação e esportes pela PETROBRAS. 
Salientamos que esta entidade sobrevive de doações e a visita/colaboração é 
necessária durante todo o ano. 
 



Comissão de Festas: 
 
Carmen Margareth 
Débora Natércia 
Edna Geralda 
Emilene Conceição 
Luiz Cirilo 
Rosemary Ricardo 
Sônia Aparecida 
Valéria de Freitas 
Vanda Lúcia 
 
Comissão de Natal: 
 
Elda Maria  
Jaqueline Andrade  
Rosemary Ricardo 
Shirley Rodrigues 
Sônia Aparecida 
 
 

 



 
 
 
Fim de Ano dos Colaboradores do Quintas: 
 

Ocorreu também no dia 23/12 a reunião dos Colaboradores diretos do Quintas, 
durante a confraternização houve também a entrega de Cestas de Natal. 
Esta lembrança representa o agradecimento de todos os Condôminos aos 
colaboradores diretos pelos serviços prestados e os votos de saúde, paz e 
felicidades em 2011. 
 
Abaixo fotos que registram esta confraternização.  

 





 
 
Mensagem de Feliz Ano Novo 
  
 
Prezados Condôminos 
 

Com o início de 2011, a Administração do Condominio Quintas da Jangada quer 
lhes transmitir os mais sinceros votos de saúde e realizações de uma forma diferente. 

 
Primeiramente fazemos nossas as palavras de Bob Marley quando diz: "Os 

melhores momentos duram pouco. O suficiente para se tornarem eternos". 
 

Em seguida, transcrevemos a poesia de Cecília Meireles e desejamos que você 
a interprete como forma de enfrentar este ano que se inicia: 

 
  

A arte de ser feliz 
 

Houve um tempo em que minha janela se abria 
Sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. 

Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. 
 

Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. 



Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde, e, em silêncio, 
ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. 

Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o 
Jardim não morresse. 

E eu olhava para as plantas, para o homem, 
para as gotas de água que caíam de seus dedos magros 

e meu coração ficava completamente feliz. 
 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. 
Outras vezes encontro nuvens espessas. 
Avisto crianças que vão para a escola. 

Pardais que pulam pelo muro. 
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. 

Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. 
Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. 

Às vezes, um galo canta. 
Às vezes, um avião passa. 

Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. 
E eu me sinto completamente feliz. 

 
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, 

que estão diante de cada janela, 
uns dizem que essas coisas não existem, 

outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, 
que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim. 

 
Feliz 2011 
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