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MUDANÇA 

Desde o dia 20 de
agosto os 30
funcionários que
cuidam da

segurança no
Residencial Jardins

Viena possuem nova
identidade. O uniforme é a parte visual do
novo projeto do serviço que envolve desde
a adequação legal, conforme o que está
previsto no Estatuto do Desarmamento, até
proporcionar mais conforto e agilidade aos
profissionais da segurança.

Gerente de segurança do condomínio,
Cleber França, que já foi militar da
Marinha e trabalhou durante nove anos na
empresa Tecnoseg, explica que o trabalho
começou há cerca de seis meses quando
teve início o processo na Polícia Federal
(PF).A instituição é a responsável pela
regulamentação dos serviços de segurança
privada. "A exigência é muito grande", diz

Cleber, que é contratado do Viena há um
ano e responsável pelo manual descritivo
do novo uniforme entregue à PF.

Ao apresentar a nova farda, que
"deixou de ser social e passou a
operacional", conforme Cleber, o
gerente de segurança conversou
durante mais de uma hora com os 26
homens e quatro mulheres que
integram a equipe. Eles foram
orientados sobre o uso do uniforme no

itinerário para o trabalho e fora dele.
O motivo é que há risco de punição,

com multa, por parte dos órgãos
reguladores, no caso, a Polícia Federal.
No Viena a orientação é para que, fora
do condomínio, nem mesmo a calça
fique dentro do coturno e nada que
caracterize Jardins Viena

"Este uniforme tem um poder de
impacto visual muito maior", explica Cleber,
que optou pela retirada da palavra
Segurança do uniforme. Desde o
surgimento do condomínio, nos anos 90, a
equipe de segurança usava gravata, a
exemplo dos demais funcionários. "A
gravata pode imobilizar o funcionário".
Agora, com calça preta, camisa cáqui de
manga curta, boina e coturnos pretos os
funcionários ganharam não apenas
identidade, mas principalmente mobilidade.
Conforme norma legal, a cada seis meses
os crachás deverão ser substituídos.

Gerente de Segurança, Cleber França, e o presidente da Associação do Viena, Elísio Miranda, à frente da equipe de segurança no dia da troca de uniformes

Quatro mulheres integram 
a equipe de segurança.
Durante 24 horas por dia
uma delas está de prontidão
para atender possíveis casos
de constrangimento
envolvendo mulheres.   

www.jardinsviena.com
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Viver bem em comunidade

Não dê chance para o Aedes Aegypti 

EDITORIAL 

TELEFONES ÚTEIS

DENGUE

Ao assumir, há pouco mais de um ano, a
diretoria da Associação do Jardins Viena colocou
no topo da relação de prioridades o bem estar
coletivo. Pensar o melhor para todos os
moradores, respeitando suas diferenças, não é
tarefa fácil. Por isso, além da organização do
espaço comum, a opção foi por uma maior
integração entre os condôminos através de
encontros, troca de experiências e
conhecimento mútuo.

Já tradicional, o café da manhã aos sábados
foi mantido, mas buscamos mais. Este ano
preparamos comemorações nas datas festivas e
ficamos satisfeitos com a resposta dos moradores.
Em junho, o Arraial do Viena foi muito prestigiado,
assim como a festa dos pais, no início de agosto,

com o Paigode e um café da manhã especial.
Por mais que as pessoas busquem refúgio e

segurança em condomínios fechados, não há
nada que substitua o calor humano. Uma maior
confraternização entre os moradores é meta
desta diretoria. Por isso, qualquer sugestão nesse
sentido é bem-vinda.

Nesta edição você vai conferir as últimas
medidas de ordem prática tomadas pela
diretoria como a troca de uniforme da equipe de
segurança e o trabalho de combate à dengue.
Há também registro de atividades  esportivas e
de lazer. Ainda terá a oportunidade de conhecer
melhor D. Landa, uma pessoa que faz diferente
para fazer a diferença.

Boa leitura!

Portaria social
3523-1234

Administração
3523-1200

Portaria de Serviço
3523-1219
3523-1227

Com a aproximação do período de
chuvas volta a preocupação com a
dengue. Não se trata apenas de
retomar um tema já exaustivamente
comentado na mídia, mas insistir no
alerta para um dos piores problemas
de saúde pública do mundo,
segundo a Organização Mundial de
Saúde. O Brasil é um dos países com
mais condições socioambientais
favoráveis à expansão do mosquito
transmissor da doença, o Aedes
Aegypti, por isso todos têm ouvido
falar tanto da dengue desde que ela
foi reintroduzida em nosso país, em
1976.
O assunto é tão sério que não pára
de ser revisto. Em julho deste ano,
em Recife (PE), foi realizado o 1º
Encontro da Rede Pan-Americana de
Dengue, com a presença de
pesquisadores das Américas do Sul,
Norte e Central, além do Reino
Unido, Cingapura e Índia. No evento
foram apresentados mais de 150
estudos sobre dengue em áreas
como epidemiologia, diagnóstico,
vacinas, vetores, imunopatologia e
virologia.
Em Goiânia, o combate à dengue
também é prioridade da Secretaria
Municipal de Saúde. Os agentes de
combate às endemias estão em
constante atividade para evitar a
proliferação do Aedes Aegypti. É
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importante ressaltar que nos últimos
Levantamentos de Índices Rápidos (Lira)
feito pelo Centro de Zoonoses, áreas
nobres da capital como os Setores Sul e
Marista, estavam entre os com maior
índice de infestação. Portanto, todo
cuidado é pouco.

Combate no Viena
Em novembro de 2007 a diretoria
implantou o programa de controle da
dengue no Jardins Viena. Dois
funcionários do condomínio, treinados
pela Vigilância Sanitária, percorreram
todas as casas, imóveis desocupados,
terrenos baldios e área externa do
condomínio.A operação foi um sucesso
principalmente pela colaboração da

comunidade que abriu as portas para a
checagem. No início foram identificados
focos em mais de 90 residências, mas
este ano, nos dois últimos
levantamentos, o índice chegou a
praticamente zero.
O programa de controle da dengue no
Viena é constante e de caráter
fiscalizador. Se numa vistoria de rotina
for detectado foco do mosquito, o
proprietário da residência será
notificado. Em caso de reincidência
haverá multa de 50% do valor da taxa
de condomínio do mês vigente.
Esperamos a colaboração de todos
porque a dengue não é de se brincar, ela
mata. O mosquito que nasce na casa de
um pode picar também o outro.

FAÇA A SUA PARTE
Mantenha a caixa d'água sempre fechada,
com tampa adequada.
Se você não colocou areia e acumulou
água no pratinho de planta, lave-o com
escova, água e sabão. Faça isso 
uma vez por semana.
Jogue no lixo todo objeto que possa
acumular água, como embalagens usadas,
latas, copos,garrafas vazias, etc.
Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora
do alcance de animais até o recolhimento
pelo serviço de limpeza urbana.
Não deixe a água da chuva 
acumulada sobre a laje.

Remova folhas,galhos e tudo que possa
impedir a água de correr pela calha.
Encha de areia até a borda os pratinhos com
vasos de planta.
Se você tem plantas aquáticas, troque
a água e lave o vaso por dentro com
escova, água e sabão pelo menos uma
vez por semana.
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Férias divertidas 
Muita alegria e comilança. Foi assim a 8ª

edição da Colônia de Férias Jardins Viena
realizada entre os dias 28 de julho e 06 de
agosto. Os 75 participantes cumpriram um
roteiro que deixou saudades.Vejam só: Casa
de Brinquedos, Fazenda Águas da Serra,

Fábrica Creme Mel, cinema no Buriti
Shopping, Churrascaria do Walmor, Burguer
King, Fazenda Santa Branca, passeio ciclístico,
acampamento, Festa do Cabelo Doido e café
da manhã. É ou não um luxo? Confira alguns
registros da garotada durante os passeios:

Homenagens
aos pais

Os pais do Viena ganharam um fim de
semana especial em agosto. Na sexta-feira,
dia 08, o Paigode, na Praça da Peteca,
reuniu muitos pais orgulhosos
acompanhados de seus familiares.
Convocada para animar a comemoração, a
banda Sambagunça agradou em cheio.

A homenagem prosseguiu no dia
seguinte, véspera do Dia dos Pais, com um
caprichado café da manhã na mesma Praça
da Peteca. Oferecido pelo Omelete Mix, o
café da manhã contou com o som
instrumental do saxofonista Wellington,
uma idéia bastante elogiada. A FGR
ofereceu brindes e a Holiday Viagens e
Turismo doou uma entrada para o Hot Park,
sorteada durante o café da manhã.

Maristella Miranda, moradora do
condomínio e apoio de todas as horas,
comandou os eventos com olhar atento
para tudo saísse perfeito

Olimpíadas do Viena
Depois das Olimpíadas de Pequim todas as

atenções estarão voltadas para as Olimpíadas
Jardins Viena. Cerca de 300 atletas estão se
preparando para fazer bonito no evento que já é
tradição no condomínio.A 10ª edição das
Olimpíadas do Viena será realizada de 13 a 27 de
setembro.As três grandes equipes - Quero-Quero,
Coruja e Bem-Te-Vi - vão disputar o torneio em
várias modalidades: tênis, futebol society, voleibol,
basquete, mini-maratona, corrida mista de
revezamento, queimada, carteado, dama e xadrez.
Participam atletas de todas as faixas etárias.
Diariamente, o coordenador de esportes do Viena,
Fernando Gargano, irá divulgar os resultados.Ao
final, vence a equipe que somar o maior número
de pontos. Portanto, é hora de mobilizar as
torcidas. Boa sorte aos atletas!

É feeeesssta!
Depois da farra das férias, a garotada

não perde por esperar. Vem aí o Dia das
Crianças com muitas guloseimas,
brincadeiras e atrações especialmente
preparadas para lembrar a data. Não
esqueçam: como o dia 12 de outubro vai
cair num domingo este ano, a comemoração
no Viena será no sábado, dia 11, a partir das
8 horas. Além de um café da manhã pra lá
de especial, haverá pipoca, algodão doce,
muitos brinquedos e apresentações
circenses. Dia 11 de outubro tem festa para
a criançada! Tem, sim senhor!

Altevir de Assis, Maria Betânia Viana,
Johanna Michelly  Sampaio e 
Giovanni Souto

Suelena Azevedo Verano, 
Maria Socorro Neves Verano e
Iures Barros 

Casal Semia Cheikh, e Sergio Bafutto 
com os dois filhos

Sônia Soares Rosado, 
Débia Rodrigues de Oliveira e
Wagner Ferreira de Oliveira

Walter Ferreira e Jorgeta Taitan 
deOliveira ao lado de Elísio e 
Laís de Miranda

Luciano e Maristella Miranda. Ela, como
conselheira do Viena, tem dado uma
grande força nos eventos do condomínio

Casal Maurício Pinheiro de Moura Júnior 
e Gheisa Moura Leão Pinheiro com a filha

Amanda Moreno Medeiros Camargo
Maria José Medeiros Marcos Moreno
Camargo Pedro Henrique Camargo

Djalma Rodrigues Silva,
Edna Marinho dos S. Rodrigues
e a filha do casal
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Landa Teixeira

Casada com o economista Luiz Carlos Teixeira, ex-
administrador do Residencial Jardins Viena, mãe de cinco
filhos, avó de 13 netos, Landa Teixeira sempre buscou
viver uma vida repleta de sentidos. Foi assim que ao se
mudar para o Viena decidiu assumir uma nobre missão
ao lado de outras quatro senhoras que conheceu no
condomínio. Elas criaram o grupo Abelhinhas Solidárias,
sem caráter religioso, que abraçou a causa social com
coração, mente e muita dedicação.

Formado por Landa, Sirlene, Deni, Márcia e Sílvia, o
Abelinhas Solidárias, nome sugerido por Ceres Dafico,
pode ser encontrado todas as quartas-feiras no Abrigo de
Idosos São Vicente de Paulo, ao lado da Santa Casa de
Misericórdia. Quando D. Landa e suas parceiras chegam
com o lanche para os 50 idosos que vivem no lugar,
escutam gritos como este: "Chegou a fartura!" D. Landa
conta essa história e não esconde a felicidade.

"A gente nunca coloca dinheiro na mão de ninguém,
mas tentamos melhorar a auto-estima das pessoas ", diz
a abelhinha solidária, explicando que  quando alguém
pede auxílio, elas fazem questão de conhecer o lugar
onde a pessoa vive.O que sobra na casa de uns supre a
necessidade de outros, por isso o grupo criou um brechó
que funciona na garagem da casa da abelhinha Sílvia
com roupas a preços irrisórios.

D. Landa faz questão de lembrar que o grupo também
ministra, sem nenhum custo,aulas de culinária para as
domésticas do Viena.Todas as segundas quartasfeiras do
mês,a partir das 16h30,elas estão na Praça da Fonte,
entre medidas e temperos."Elas aprendem e degustam
antes de voltar para casa", conta a abelhinha.

Quer ajudar as Abelhinhas Solidárias? 
Ligue para D. Landa: 3523-1232

No site do condomínio -
www.jardinsviena.com -,
o morador pode solicitar
vários tipos de serviços,
como segunda via do
boleto, dedetização,
poda de árvores ou
limpeza de fossas ou
caixa de gordura.

PERSONAGEM

COISAS E TAL

COZINHA ABELHINHAS SOLIDÁRIAS

Não pise na bola 

Raiva

Escondidinho

Serviços virtuais

Viver em comunidade é respeitar o limite do outro.Tem
pessoas que gostam de animais de estimação, outras não.
Por isso, passear com cãezinhos pelo condomínio não é
proibido, mas deixar para traz as fezes do animal é falta de
bom senso.Voltamos a insistir para que as fezes sejam
recolhidas, razão pela qual os funcionários têm distribuído
sacolinhas com esse objetivo.A medida não é afronta, mas
visa evitar que moradores pisem na bola, literalmente, ou
de forma figurada.

Ao contrário dos anos
anteriores a Campanha
Nacional de Vacinação
Anti-Rábica de 2008 
será no dia 22 de
novembro. O Ministério
da Saúde vinha
realizando em setembro 
a campanha para
imunizar cães e 
gatos contra a raiva.

01 kg de carne de sol, sereno ou seca;
02 colheres de margarina;
03 dentes de alho picados;
02 tomates picados;
01 kg de mandioca cozida e amassada;
01 litro de leite de côco;
02 colheres de margarina;
300 gramas de mussarela;
Coentro, salsa, cebolinha, pimenta, modo
de fazer;

MODO DE FAZER
Lave bem a carne, dessalgue e leve para
cozinhar em pedaços grandes, na panela
de pressão. Desfie fino. Frite o alho e a
cebola na margarina, junte os tomates,
deixe amolecer. Coloque a carne, mexa até
que todos os temperos estejam bem
incorporados. Tenha cuidado com o sal.

Para enfrentar o cheiro de comida queimada, ferva fatias de limão em um pouco de água.

Para afastar o cheiro de frituras coloque perto do fogão uma panelinha com vinagre branco.

Perfume sua cozinha cozinhando um pouco de açúcar mascavo com canela em fogo baixo.

NÚMEROS DO VIENA

Área total do condomínio:206.058,20 m² 

Número de lotes:423

Lotes ainda vagos:28

DICAS 
ÚTEIS


