NOVIDADE !!

Ano VII nº 40 – Jun , Jul e Agt 2016

É TEMPO DE ECONOMIZAR
Pães , bolos, biscoitos ,
queijos, requeijão e
outras delícias no V 2 Qd 02 Casa
22. Atendimento: sábados ,
domingos e feriados .
Diva: 3567-8166 / 99966-6067

Em tempos de crise ao qual estamos
vivendo , temos buscado alternativas no
que diz respeito a economia priorizando
a melhor relação custo x benefício. Para
começar , realizamos o investimento na
troca de toda a iluminação pública por
luminárias de LED . Além de ser uma
atitude ecologicamente correta, foi uma
iniciativa que nos trouxe resultados
financeiros bem satisfatórios. Prova
disso foi a considerável queda no valor
da conta de energia elétrica do
condomínio . Após a troca , houve uma queda de aproximadamente 60% no
valor da conta em relação ao mês anterior. No mês de Junho/2016 o valor
cobrado foi de R$9.110,89. Já em Julho/2016, o valor caiu para R$ 3.375,36
conforme pode ser comprovado em consulta aos balancetes na administração.
O investimento valeu a pena. Outra medida que nos trouxe resultados
satisfatórios foi a troca do nosso prestador de serviços contábeis. Após várias
pesquisas com empresas que prestam esse tipo de serviço e consulta a outro
condomínios que as contrataram , optamos pela troca uma vez que a nova
empresa prestará o mesmo tipo de serviço por um custo bem inferior . Agora a
empresa responsável por toda parte contábil do nosso condomínio é a
PARÂMETRO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.
Estamos trabalhando para diminuir os custos de manutenção do condomínio
sem afetar a qualidade de vida conquistada por todos.

FEIRA DO OURO
Todo Domingo de 8:00h às 13:00h
na Área Social Bijuterias, Roupas,
Perfumes e muito mais
Interessados em expor seus produtos,
ligue: NÍVEA - 9551-8919

ATIVIDADES OFERECIDAS
AULAS DE DANÇA
PROFESSOR: FLÁVIO
CONTATO:99183-5959

AULAS DE ESPANHOL
PROFESSORA: KELLY
CONTATO:98123-1604

AULAS DE CAPOEIRA
PROFESSOR: DINEY
CONTATO:98413-6566

AULAS DE KARATÊ
PROF.: NIÉLITON
CONTATO:98566-4279

AULAS DE PILATES
PROFESSORA: OLGA
CONTATO:99918-1954

AULAS DE INGLÊS
PROF.: RENATA
CONTATO:99999-3039

CLUBE DE CORRIDA E
CAMINHADA
PROF.: ALEX
CONTATO:98225-7066

AULAS DE FUTEBOL
ADULTOS E CRIANÇAS
PROF: MOZAIR
CONTATO:99221-9419

COACHING
RICARDO
CONTATO:98400-6344

REFORÇO ESCOLAR
1ª A 4ª SÉRIE
PROF.: JANE
CONTATO:98131-3441

VAPOR DE
SÓDIO

CONTATO

Elogios, Sugestões e Reclamações
Horário da administração: Seg. à Sex: 8:00h às 17:00h . Sáb.: 8:00h às 12:00
Horário da correspondência: Seg. à Sex: 8:00h às 20:00h . Sáb.: 8:00h às 12:00
Telefones: 3427-0188 / 9332-9734 Portaria: 3427-0190
E-mail: ourovermelho@gmail.com Site: www.ourovermelho1.com.br .
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CAPACITAÇÃO

FESTA JULINA

No dia 06 de julho ocorreu aqui no condomínio um curso de capacitação no
combate ao incêndio com instrução para moradores e funcionários deste e
condomínios vizinhos ,objetivando qualificá-los para lidarem com a situação.
O curso foi ministrado pelo Tenente Ferreira e equipe do 17º Grupamento de
Bombeiros de São Sebastião. Nossas equipes de segurança e serviços gerais
compareceram em peso para garantir a segurança em casos emergenciais.

Este ano comemoramos nossa Festa Julina nos dias 15 e 16 de julho com a
temática dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Como em todos os anos a alegria e
diversão foram garantidas. Teve comidas típicas, quadrilha ,dança, música ao
vivo, fogueiras e claro a oportunidade de colocar em prática a boa convivência
em comunidade.

COLÔNIA DE FÉRIAS
A garotada curtiu bastante as férias. Com estímulo,
companheirismo
e
muita
diversão!
A
professora Renata Prata, moradora e professora de
inglês , dá aula para quatro turmas de crianças e adolescentes aqui no
condomínio. Eles tiveram 1 semana de brincadeiras e jogos. E foi maravilhoso!

AUTORIDADES VISITAM O OURO VERMELHO
Preocupados com a onda de assaltos aqui na nossa região , solicitamos as
autoridades da área de Segurança uma visita ao nosso condomínio. No dia 15 de
julho participaram da reunião aqui promovida, o Cel. Santana, o Tenente
Coronel Valverde, comandante do 21º Batalhão de São Sebastião e responsável
por parte da segurança do Jardim Botânico, e o presidente do CONSEG-JB,
Flávio Santos. Na ocasião o Cel. Leonardo Sant´Ana, propôs projeto que
abranja medidas de curto, médio e longo prazo, para melhoria da segurança
pública do Jardim Botânico. Foi ressaltada ainda a importância do trabalho em
conjunto entre a polícia e a comunidade principalmente com a realização do
registro de ocorrências. No dia 27 de Julho foi a vez da Secretária de Segurança
Pública, Márcia Alencar e do Comandante Geral da PMDF, Cel. Nunes. As
autoridades vieram ao condomínio Ouro Vermelho em atendimento a solicitação
realizada pela síndica através do MCJB para ouvir a comunidade onde foi
solicitado a criação de um destacamento da PM exclusivo para o bairro. Essa
solicitação foi prontamente atendida e hoje contamos com 2 viaturas e o 1º
Batalhão exclusivo para o bairro. Após essa grande conquista continuaremos
lutando por mais melhorias na segurança pública do Jardim Botânico.

GASTRONOMIA
O Chef de cozinha Rafael
Santos oferece produtos
Gourmet de qualidade e preço
especial para os moradores do
Condomínio. São molhos, canemustard,
antepastos,
conservas,
biscoitos petit nuage , biscoitos friable
sem glúten. Produtos feitos com
ingredientes finamente selecionados e
de origem orgânica certificada.
Totalmente livres de aromas, sabores e
conservantes
artificiais.
Contatos
: contatohickory@gmail.com .TEL:
33357735.Facebook:www.facebook.co
m/hickoryalimentos.

BOLINHO DE BACALHAU
SR. MANEL
Produtos Congelados:
Bolinho de Bacalhau –
Emb.com 20 unidades - R$ 32,00
Bacalhau com Queijos e Ervas –
Emb.entre 750 e 850 gramas - R$
54,00
Aceitamos encomendas de Bolinhos
de Bacalhau com Queijos e Ervas e
Arroz de Bacalhau para almoço e
jantar – (com antecedência mínima
de 07 dias)
Entregamos em todo o Condomínio
Contato: Seu Manel – 99645-7517

BOLINHO DE
BACALHAU SR.
MANEL

MODA

Administrador Regional Alessandro Paiva, Rose Marques, Comandante Geral da
PMDF Cel. Nunes , Flávio Frango – Presidente da Associação Comercial e Flávio
Santos – Presidente do CONSEG

Lua Urbana é um novo conceito de moda para quem quer renovar o guarda
roupa com muito estilo e personalidade! Não deixe de conhecer, marque já
uma visita ou agende a visita na sua casa e receba uma consultoria de moda
grátis! Contato: Luana Costa (61)99322-1962

Comandante Geral da PMDF Cel. Nunes , Graça Melo – Editora do Blog MCJB ,
Márcia Alencar – Secretária de Segurança Pública , Flávio Santos – Presidente do
CONSEG , Rose Marques – Síndica do Condomínio Ouro Vermelho
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