
“A convivência 
com as pessoas é ótima 

e tenho uma vista 
privilegiada da minha varanda. 
Na época do fl orescimento 

dos ipês é lindo” 

 “Quando construí, 
fi z tudo num único pavi-

mento já pensando 
no futuro, quando eu e 
minha esposa tivermos 

nossos 80, 90 anos”

“Sou muito satisfeito 
com esse lugar. 

Sou um condômino 
exigente e acredito 

que estamos 
melhorando muito”

“Prezamos muito pela 
segurança. Somos

 o segundo condomínio
 da cidade a ter 

as ruas totalmente 
monitoradas por câmeras”

Raimundo Milton Euler CruzEugenn Cruz
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agora, uma maturidade enquanto 
condomínio. A convivência com as 
pessoas é ótima e tenho uma vista 
privilegiada da minha varanda. Na 
época do fl orescimento dos ipês é 
lindo. Além disso, o clima é muito 
bom e encontramos qualidade de 
vida aqui”, conclui o morador. 

Boa parte das melhorias vividas pelo 
Village do Gramado são fruto da boa ad-
ministração praticada nos últimos anos. 
Euler Cruz, subsíndico do condomínio, 
explica que os avanços vêm de um traba-
lho ético e extremamente transparente. 
Há oito anos morando no Village, ele 
explica que busca fazer, junto à adminis-

tração do lugar, estudos criteriosos sobre 
as reais necessidades do condomínio. 
“Sempre fi zemos um orçamento partici-
pativo e o sucesso se deu muito em cima 
disso. Prezamos muito pela segurança. 
Somos o segundo condomínio da cidade 
a ter as ruas totalmente monitoradas por 
câmeras”, relata Euler, que também en-
controu na cidade seu porto seguro. “Eu 
sou natural de Belo Horizonte e vim 
para Lagoa Santa porque minha esposa 
passou num concurso público na cida-
de vizinha de Vespasiano. Lagoa Santa é 
uma cidade muito hospitaleira e eu não 
voltaria para Belo Horizonte jamais”, 
conclui o morador.
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Eu e minha família 
conhecemos o 

Village do Gramado 
e nos apaixonamos 

pelo condomínio

Eu e minha família “

”

Geraldo Gazire
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