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O mundo melhor
começa aqui
Nossos sonhos, pouco a pouco, vão
sendo materializados em projetos.
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Editorial

Entulhos nas vias
do condomínio
Cuidar de todos e de cada um
Diretoria e Administração

sempre trabalhando por você
2016 foi um ano de grandes avanços.
O trabalho da Diretoria e a
Administração do Nossa Fazenda obteve conquistas importantes para a redução de
gastos do condomínio. Isso
abre horizontes para novos
investimentos e planos.
Tivemos avanços também
para a melhoria da comunicação junto aos condôminos. A atual edição inaugura
uma nova fase do jornal do
Condomínio, com um novo
layout e uma equipe de profissionais responsáveis. Preparamos também novidades
para nossa comunicação na
internet que em breve serão
implementadas.
Temos importantes projetos em andamento, como a
nova portaria para o Nossa
Fazenda e a Parceria com a
Polícia Militar de Minas Gerais para a criação de Companhia de Polícia próximo a

portaria, o que proporcionará
mais segurança aos condôminos e visitantes.
Nossos sonhos, pouco a
pouco, vão sendo materializados em projetos e, para
que eles se concretizem,
contamos com a participação e opiniões de todos.
Entre eles está a implantação da fibra óptica no condomínio e também nosso
movimento constante de
conscientização pela limpeza das vias e cuidados com
as áreas comuns, como as
nossas lagoas.
Os avanços deste ano nos
enchem de esperanças.
Que o Ano Novo que se
aproxima seja de maiores
transformações e de realizações para a grande família
do Nossa Fazenda. Desejamos a todos e todas excelentes festas de fim de ano e
que 2017 venha com muita
saúde e paz!
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Tudo começa com um tijolo, um pedaço de madeira, um
pouco de brita. Rapidamente, o
entulho se acumula. Latas, pedaços de lona, montes de galhos de árvores.
O entulho nas vias do condomínio são um problema da
comunidade.
É importante no dia a dia, e
principalmente agora, com a
chegada das chuvas, alertar
os vizinhos, conversar com os
demais condôminos e eliminar
todos os entulhos nas vias dos
condomínios e também nas
glebas.
O entulho é o ambiente ideal
para a proliferação de baratas,
escorpiões, cobras, ratos, aranhas e outros pequenos animais. Eles proporcionam esconderijo e ambiente ideal para
esses animais e acumulam

água, servindo de berçário para
insetos, especialmente para
o Aedes Aegypti, o mosquito
transmissor da dengue, zica e
chikungunya.
Precisamos redobrar os cuidados.
Realizando a limpeza e contribuindo para a manutenção
dos espaços comuns e das glebas, estamos evitando doenças
graves como a hantavirose,
dengue, zica, chikungunya, leptospirose, picadas de animais
peçonhentos e outros problemas.
Na vida em comunidade, há
sempre a discussão entre o que
é individual e o que é coletivo.
Mas, nesse caso, é importante
uma grande campanha de
conscientização: precisamos
cuidar de todos e de cada
um. Assim fazemos um
Nossa Fazenda melhor.

Infográfico

Já parou para pensar
na água hoje?
Você sabe de onde vêm a água que sai na sua torneira? E a água
que irriga seu jardim, horta e pomar? Para onde vai a água que
desce pelo ralo da pia da cozinha ou da descarga do seu banheiro?

Utilizar a água no dia a dia é algo tão natural que se torna automático. Mas a água, esse elemento que em condições ideais não
tem cor, cheiro ou sabor, é essencial para nossas vidas e para todo
o ecossistema. A água stá presente nas atividades mais triviais do
nosso dia a dia e é importante parar e pensar um pouco e buscar
formas mais sustentáveis para cuidar bem dela.

O que vem de
baixo nos atinge
Muitas vezes, quando se tem
notícia da contaminação das
águas, se imagina um grande
desastre com um navio petroleiro, o rompimento de uma
barragem como ocorreu recentemente em Mariana, ou outro
caso dessa magnitude. No entanto, boa parte da água potável disponível, cerca de 30%,
é subterrânea e passa muitas
vezes despercebida aos nossos
olhos.
Minas Gerais é muito rica
em lençóis freáticos e essa é
a razão do grande número de
poços artesianos para a captação de águas subterrâneas
em nosso estado. Muitas vezes
esses poços abastecem povoados inteiros.
Mas se deve realizar o devido manejo e utilização desses
poços, ou o que seria uma solução de abastecimento pode
se tornar uma fonte de contaminação.
A contaminação da água
dos poços artesianos resulta,
essencialmente, do uso descontrolado de pesticidas ou
atividades como pecuária próximas, mas também devido a
resíduos químicos, combustíveis e mesmo presença de animais domésticos ou proximidade com fossas ou outros meios
contaminantes.

É importante que, periodicamente, a água dos poços seja
examinada, preferencialmente
por um técnico ou pessoa capacitada para isso, e seja feita a
limpeza de seus arredores.

Cuide das cisternas
Outra forma eficaz para a
captação de água para consumo ou outras atividades
domésticas ou mesmo para
irrigação ou criações são as
cisternas. Elas são de variados
tipos: desde as escavadas no
solo até as mais modernas, de
alvenaria ou materiais como
PVC. Instaladas próximo aos
escoadouros de águas das
chuvas ou ligados às calhas de
residências ou outras construções, elas captam grande volume de água que pode durar
meses.
As cisternas também requerem devida higienização. Periodicamente, deve-se fazer sua
limpeza, eliminando insetos ou
pequenos animais que eventualmente possam cair na água,
folhas e outros agentes poluentes suspensos como poeira.
Há formas de manejo importantes, como o plantio de
cercas vivas nos arredores das
instalações das cisternas, que
podem contribuir para minimizar os agentes poluentes suspensos no ar. As cisternas de
alvenaria ou outros materiais
impermeáveis devem ser lim-

pos apenas com água e sabão
neutro para evitar resíduos químicos que possam vir a intoxicar plantas, pessoas e animais.
As cisternas voltadas para o
consumo humano e de animais
devem ser inspecionadas periodicamente para verificação
de presença de algas, animais
mortos e outros agentes que
possam causar risco a saúde.

Manutenção das
fossas
O ato de dar a descarga no
banheiro é tão rotineiro que
não nos damos conta de para
onde vão os dejetos. Muitas vezes, esses dejetos, líquidos ou
sólidos, têm um destino muito
mais próximo que pensamos,
indo parar a poucas dezenas
de metros de sua residência
em uma fossa.
As fossas nas zonas rurais
foram, durante muito tempo,
locais evitados pelas pessoas
e as crianças eram proibidas
de brincar ou transitar em suas
proximidades.
Com ampliação do conhecimento sobre elas aliada a novos recursos, as fossas sépticas
fizeram essa construção passar
de vilão a mocinho.
A instalação de uma fossa
séptica deve ser muito bem
planejada, obedecer normas
para seu posicionamento, isolamento e receber correta manu-

tenção, sob o risco de contaminar lençóis freáticos, cisternas
e poços artesianos e causar
grave dano para pessoas, animais e plantas.
Os cuidados periódicos com
as fossas também devem ser
prestados por um técnico ou
pessoa capacitada para isso
e se feita de forma correta, a
fossa séptica só traz benefícios
para a comunidade, evitando a
proliferação de doenças e promovendo um ambiente sustentável.

Cuidar das lagoas é
cuidar da comunidade
Fazemos, por fim, um chamado final: cuidemos bem de nossas lagoas.
As lagoas são importantes
para o equilíbrio do clima, para
a fauna e flora e para a comunidade de nosso condomínio e
arredores.
É preciso que as tratemos
pensando na coletividade.
Conservar as lagoas é conscientizar todos de não jogar lixo
ou detritos nas águas nem em
seus arredores, não desmatar,
respeitar a natureza, não captar
água das lagoas de maneira indevida.
Cuidarmos bem de nossas
águas fazemos nossa parte
do trabalho por um mundo
melhor.

3

Questões

Fibra óptica:
Você quer?

Uma opção? Uma escolha? Uma necessidade?
Então é só contratar e começar a usar? Perguntas
de respostas não tão fáceis
assim.

Necessidade, sim. O mundo virtual não vai chegar...
já chegou! E a cada dia só
aumentam as necessidades
e as possibilidades de uso
da fibra óptica. Mas vamos
nos ater ao momento presente do CNF que é a implantação de uma rede que
possibilite o uso da Internet
de maneira rápida e confiável. Sem pensar em “combos/pacotes” que incluem
internet, TV à cabo, telefonia
e outras inúmeras possibilidades.
A contratação de uma
empresa qualificada para
atender TODO o CNF, e não
só um setor, com um cronograma, uma estrutura capaz
de suprir as necessidades,
possibilitar um bom funcionamento e o principal para
a maioria dos condôminos:
saber quanto vai gastar pela
implantação e pelo uso no
dia a dia.
Tivemos empresas que se

manifestaram para prestar
esse serviço ao CNF, mas
do jeito deles: sem projeto,
cronograma ou qualquer
informação técnica sobre
o produto que estão oferecendo. Uma diretoria com
o mínimo de lucidez e bom
senso não pode aceitar negociar com qualquer empresa nestes termos.
Mas para continuarmos
dando andamento nas consultas e negociações com
empresas que se propõem
a desenvolver esse trabalho no CNF precisamos ter
em mãos as informações
sobre os condôminos que
realmente querem ter esse
serviço, esse benefício.
Para uma boa negociação
para TODO o CNF é muito
importante que o número
de condôminos interessados seja expressivo. Portanto, se você ainda não fez
o seu cadastro, faça-o, seja
através de impressos ou
e-mail.
Contribua verdadeiramente para um CNF cada dia
melhor.
Paulo Roberto de Melo
Diretor Administrativo

Recadastramento de e-mail

Estamos atualizando nosso e todas que enviem e-mail
banco de dados e recadas- para recadastramento@contrando todos os e-mails dos dominionossafazenda.com
condôminos. Pedimos a todos com os seguintes dados:
 Gleba
 Nome completo
 E-mail
do proprietário
 Telefone de contato
 Setor
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Portaria nova:
Você quer?

Uma opção? Uma escolha? Uma necessidade?
Sim. Esta é uma pergunta
fácil de responder. A atual
portaria existe a 40 anos,
ou mais? O que mudou
de lá para os dias de hoje?
Tudo.

Controle da presença de
prestadores de serviço.

Veículos diferentes, pessoas com valores diferentes… insegurança só crescente.

Um acesso para carros e
outro só para ônibus e caminhões.

Com a “nova” portaria,
que já existe projeto pronto,
teremos:
Segurança para os condôminos e funcionários do
CNF com novas tecnologias.
Catraca eletrônica, monitoramento de entrada de
pessoas e veículos, com
gravação de Circuito Fechado de TV (CFTV).

Espaço adequado com
salas bem dimensionadas,
banheiros e acessibilidade.
Conforto para os condôminos e visitantes.

Este investimento está
previsto para ser feito durante seis ou oito meses.
A diretoria está fazendo a
parte que lhe cabe: propor
uma obra que vai valorizar
em muito o seu patrimônio.
E você dá conta de fazer a
sua parte e contribuir para
o seu próprio bem e para o
bem de todos?
Paulo Roberto de Melo
Diretor Administrativo

Informe da Assembleia do
Condomínio de 11/12/2016
Previsão Orçamentária:
aprovada pelos condôminos
Nova portaria: A Diretoria
irá preparar material com
detalhamento do projeto e
encaminhará aos condôminos para seu melhor entendimento e decisão em
futura Assembleia.
CIA PMMG: A Diretoria
irá preparar material com
detalhamento do projeto e
encaminhará aos condômi-

nos para seu melhor entendimento.
Anexação do terreno setor 3: Aprovado o andamento das negociações
pela Diretoria junto aos proprietários
Transporte: A Diretoria
Continua negociando com
uma empresa de ônibus
para consolidar o atendimento ao CNF referente ao
transporte interno e para
Belo Horizonte.

