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Abrem-se as portas
para o futuro
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Leia nessa edição
Viver em comunidade é
transformar todos os dias
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Tá na boca do
Nossa Fazenda
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Abrace essa causa!

Nosso intuito é levar alegria e solidariedade e criar um envolvimento maior
do Nossa Fazenda com a comunidade
ao nosso redor.

Durante o Carnaval Nossa Fazenda, começará uma grande campanha que vai
durar todo o ano e tem como objetivo
arrecadar doações para instituições do
entorno do condomínio e na cidade de
Esmeraldas.

Participe você também dessa grande
corrente de união e solidariedade!
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Editorial
Construir o Nossa Fazenda é obra de todos nós
A Diretoria Executiva vem
sendo criticada e surgem comentários diretos, indiretos e
reclamações de toda natureza
nas redes sociais e em conversas na lanchonete.
A crítica é uma ferramenta
importante para se solucionar
os problemas. Mesmo que represente a opinião da minoria,
ela é válida se aponta para
uma melhoria da vida no Condomínio. Estimulamos a participação de todos, em nossas
reuniões e no dia a dia.
É nosso papel enquanto
Diretoria Executiva receber e
analisar cada crítica e sugestão.
Também é nosso papel zelar e trabalhar todos os dias
pensando no bem estar ge-

ral dos condôminos do Nossa Fazenda. Sabemos que é
difícil agradar a todos e que
cada pessoa que tem uma
reclamação pensa que seu
problema individual é mais
importante que o problema
do próximo. E também temos
que lidar com isso.
Algumas críticas que ouvimos são inconsistentes. Muitas reclamações que ouvimos
indiretamente, pois são feitas
em conversas informais e
não diretamente dirigidas à
Diretoria Executiva, não são
fundamentadas e as possíveis soluções apresentadas
por essas pessoas não levam
em consideração as prioridades coletivas e a realidade do
Condomínio Nossa Fazenda.
É importante que as críticas

sejam fundamentadas, feitas nos espaços adequados,
como a Assembleia do Condomínio, para que sejam debatidas, avaliadas e, se forem
consideradas justas, concretizadas para o bem estar e bom
convívio entre os condôminos.
O papel de cada membro da
diretoria e dos conselhos também deve ser desempenhado
com respeito e responsabilidade, sem que nenhum atropele o trabalho do outro. Cada
setor tem seus representantes no Conselho Deliberativo
e a Assembleia é soberana,
principalmente quando conta
com a presença maciça dos
condôminos para lhe garantir
maior legitimidade.
O escritório da administração funciona de segunda a

sexta-feira das 8h às 17h. Os
membros da Diretoria Executiva estão presentes diariamente no local. Também
temos como canal de contato
nosso e-mail contato@condominionossafazenda.com
Construir o Nossa Fazenda é
papel de todos nós. Portanto,
para o benefício da comunidade, deixemos a lanchonete
para a diversão e as redes sociais para nos relacionarmos
e trocarmos informações necessárias aos condôminos.
Vamos contribuir para a
construção de um espaço de
convívio harmonioso, com
respeito e responsabilidade
na preservação de um ambiente saudável para a manutenção do bem comum.
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Telefones Úteis

Portaria:

(31) 3538-9165

Cadastro de visitantes:

(31) 99239-0192

(31) 3538-9277

Segurança:

(31) 99239-0039

Supervisor de Segurança:

Serviços:

(31) 99239-0139

(31) 3538-9422

Encarregado de Segurança

(31) 99239-0119

(Fiscal): (31) 99239-0112

Escritório:

Mercearia/Restaurante:

(31) 3538-9166

(31) 3538-9088

Conheça os conselheiros do Condomínio Nossa Fazenda
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Whitecom Comunicação
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Luiz Carlos Bavosi Campos
Meio Ambiente

Luiz Carlos de Castro Santana
Social e Esportes

Evandro Márcio Fonseca
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CONSELHO DELIBERATIVO
Setor 1:
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Presidente
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Setor 2:
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Setor 3:
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Carnaval

Prepare
Prepare sua
sua alegria
alegria
e
e caia
caia na
na folia
folia
Prepare-se para o Carnaval 2017
do Condomínio. Nesse ano, mais
uma vez, vamos ter o tradicional
desﬁle da Banda Mole na segunda-feira de carnaval (27/02).

25/02

Show ao vivo a partir das 18h30
e DJ a partir das 22hrs
(Restaurante Boa Mesa)

24/02

Show ao vivo a partir
das 20h30
(Restaurante Boa Mesa)

A festa será feita em parceria
com o Restaurante Boa Mesa e teremos shows, matinês e DJs. Veja
abaixo a programação completa
do Carnaval.

27/02

Show com cantor Marcelo Mello e convidados.
A Banda Mole agitará nosso Carnaval a partir
das 16hrs.

26/02

Matinê infantil a partir das 12hrs
com concurso de fantasias infantis

e DJ a partir das 22hrs
(Restaurante Boa Mesa)

28/02
DJ a partir das 15hrs
(Restaurante Boa Mesa)

Click premiado do carnaval
Participe do concurso fotográfico do Carnaval Nossa Fazenda 2017. Aproveite a folia para
capturar os melhores momentos do agito carnavalesco em
nosso condomínio e concorra a
duas garrafas de Whisky.
As fotografias devem ser
enviadas para o e-mail
whitecom@whitecom.com.br
até o dia 10 de março contendo o local e horário do registro

+

2º colocado
1 Black Label

1º colocado
1 Black Label
& 1 Red Label
3º colocado
1 Red Label

fotográfico. As imagens serão
avaliadas pela agência Whitecom, responsável pela comunicação do Nossa Fazenda.
O resultado do concurso será
divulgado via e-mail para todos
os condôminos. Os prêmios
serão entregues em mãos aos
vencedores na administração
do condomínio mediante apresentação do documento de
identidade com foto.

No Carnaval 2016 centenas de moradores e convidados acompanharam o trio da Banda Mole e os eventos no Restaurante Boa Mesa

Balanço

Viver em comunidade é t

Realizações do segun
O segundo semestre de 2016 foi marcado por muito trabalho e realizações
que têm transformado a vida e a re-

Segurança
Construção de 562 metros de muro sem agressão ao
meio ambiente. Ampliamos nossa segurança mantendo a
marca registrada de nosso condomínio: sua beleza natural.
Um investimento essencial e muito bem aceito.

Receita
Selamos acordos judiciais e extrajudiciais que resultaram em acertos de débitos com o condomínio perfazendo
R$ 84.980,40 em recebimentos. Fortalecemos nosso caixa
para investir no bem estar da comunidade.
A redução de uma funcionária e o encerramento de alguns
contratos permitiram que 2016 fechasse com um saldo
mais positivo, em comparação com 2015.

Lazer
Fechamos a rua da barragem para lazer. Ampliamos assim
nosso espaço para a convivência coletiva e para momentos
de descontração e alegria de todos os moradores e convidados. Nesse espaço realizamos o Dia das Crianças com a
locação de brinquedos e distribuição de lanches.

Saúde
Realizamos a análise físico-química da água das lagoas
que estão livres da esquistossomose.

Conservação
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A compra de bags para recolhimento de folhas e galhos
contribuiu para a maior limpeza de nossos espaços.

Correspondências

É importante que todos os condôminos e convidades sigam colaborando com a limpeza e conservação das áreas
comuns do condomínio.

Firmamos novo contrato de convênio para postagens junto
aos CORREIOS com redução no custo de correspondências
em mais de 50%.

Balanço

transformar todos os dias

ndo semestre de 2016
alidade do Nossa fazenda. Conﬁram
algumas das benfeitorias e ações que
transformam nosso dia a dia.

Biodiversidade
Comunicação
Contratamos a agência Whitecom, que trabalha na evolução de nosso website, jornal e serviços de marketing do
Nossa Fazenda. Readequamos os custos do Jornal Nossa
Fazenda, que ganhou novo projeto gráfico e agora é em papel reciclado, correspondendo com a imagem e princípios de
nosso condomínio.
A Whitecom também vai manter a atualização da nossa
fan page no Facebook e dos materiais gráficos em geral do
condomínio.
PUBLICIDADE

Novos 25.000 alevinos foram introduzidos em nossas lagoas para a renovação da população de peixes.

Acervo
A diretoria do Nossa Fazenda está organizando um acervo
com todas as edições passadas do Jornal Nossa Fazenda. O
trabalho ainda está em andamento. Os jornais serão disponibilizados no website do condomínio para consulta ampla.
Há 30 anos era publicada a primeira edição do jornal. Confira a capa dessa edição histórica.

1ª edição do Jornal Nossa Fazenda em 1987
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Mural

Fibra óptica. Quando
o CNF vai ter?

Pedalinhos
à venda
Devido à pouca utilização, a diretoria decidiu colocar à venda
os dois pedalinhos do
condomínio.
Para o uso, era preciso a
presença de salva-vidas, o
que ficou inviável com a baixa demanda.

Os interessados podem
procurar a administração do
condomínio para mais detalhes e informações sobre
condições de pagamento.

Cada unidade pode ser
comprada por R$ 1.200 e a
prioridade é vendê-las para
os condôminos.

Os pedalinhos foram pintados recentemente e estão
em ótimo estado de conservação.

Continuamos buscando
caminhos para que possamos contar com uma
empresa que seja capaz de
apresentar uma proposta,
um plano de trabalho, vir e
prestar um serviço de qualidade com um preço justo.

Recebemos essa reivindicação dos condôminos e é
uma demanda real. Mas o
número de condôminos que
manifestaram interesse ainda é muito baixo.
Onde estão vocês? Posicionem-se. Manifeste! Participe!

contato@condominionossafazenda.com

Segurança
Obras importantes continuam acontecendo diariamente em nosso condomínio. O
“trabalho de formiguinha”
não para e mesmo que muitas vezes não seja notado, já
faz diferença em todas nossas vidas.
Essas são algumas
realizações:
 Iluminação do corredor
de seguranças na divisa
com o bairro Santa Cecília.

 Estamos na fase final da
construção do muro na divisa com Nova Contagem.
 Realizamos parceria para
a execução de mais 500
metros de muro na divisa
com o bairro Verona.
 Uma nova portaria continua fazendo parte dos nossos melhores planos para
se ter uma segurança mais
eficiente no acesso ao CNF.

Seu e-mail,
sua maneira
de se informar
Participe da coleta seletiva de baterias e pilhas do
condomínio. Contribua! As
pilhas e baterias possuem
materiais tóxicos muito nocivos à natureza. Separe
aquela pilha velha do controle remoto, aquela bateria

do celular que não funciona mais ou até mesmo as
pilhas de relógios, e deixe
em nossos coletores. Faça
a sua parte. A diretoria disponibilizará os coletores na
lanchonete e na portaria do
condomínio.

PUBLICIDADE
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Lembramos os condôminos da importância de nos
informarem seu e-mail.
O recadastramento dos
contatos de e-mail é uma
medida para tornarmos
mais prática, rápida e eficiente a comunicação de

situações relevantes e também para que os condôminos possam corresponder
com a administração do
Nossa Fazenda.
Portanto, cadastre-se ou
atualize seu e-mail. Envie
seu contato para:

cadastramento@condominionossafazenda.com
PUBLICIDADE

Capa

Nova portaria do condomínio

Abrem-se as portas
para o futuro

O projeto da nova portaria
do Nossa Fazenda já é uma
realidade e aponta para o futuro. Depois de vários anos
vendo entrar e sair gerações
de condôminos e convidados,
assistindo a evolução do condomínio sofrendo com apenas
algumas modificações, nossa
portaria será totalmente reformulada e reconstruída.

Pensando no melhor funcionamento e bem estar dos
condôminos e funcionários,
antigos problemas serão solucionados. A Nova guarita
central oferecerá melhores
condições de segurança, maior
campo de visão e conforto térmico aos funcionários, além de
ganhar uma instalação sanitária própria. As cancelas para
entrada de veículos e pedestres
serão reposicionadas e ficarão
em área coberta. Haverá uma
entrada exclusiva para prestadores de serviço e um espaço
para abrigar os escaninhos de
correspondência dos moradores e arquivos do condomínio.
A Administração do Condomínio será realocada e funcionará junto à portaria, evitando
trânsito desnecessário de pessoas estranhas. Também serão
construídas novas instalações
sanitárias para visitantes que
estejam aguardando liberação.

O Passado

O Presente

Novas salas de atendimento
aos condôminos, fornecedores
e prestadores de serviço ganharão instalações amplas e
modernas.
Será uma grande mudança
no cartão de visitas do nosso
condomínio e que beneficiará
toda nossa comunidade!

O futuro
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Campanha
PUBLICIDADE

Carnaval
abre a campanha
O Carnaval no Nossa Fazenda esse ano marcará o início da
Campanha Solidariedade Sem
Fim, que irá arrecadar doações
durante todo ano de 2017 para
creches, hospitais, asilos, igrejas e
outras instituições do entorno do
condomínio e na cidade de Esmeraldas.
As instituições que receberão
as doações serão escolhidas com
base em sua idoneidade e trabalho realizado junto à comunidade,
independente de sua religião.

O Carnaval é uma grande festa
que une milhões de pessoas em
todo o país em um clima de alegria contagiante. Não poderia haver momento melhor para iniciarmos essa campanha, cujo intuito
é levar alegria e solidariedade e
criar um envolvimento maior de
nosso condomínio com a população em nosso entorno.
Participe dessa grande corrente que certamente unirá ainda
mais nossa comunidade. Ajudar
ao próximo, sem esperar algo em
troca, é uma das maiores virtudes
do ser humano.
Ser solidário é amar ao próximo.

Doe material escolar no
carnaval solidário
Nessa primeira etapa da campanha
Solidariedade sem ﬁm, pedimos aos
condôminos e convidados para a folia do Carnaval Nossa Fazenda 2017
que tragam material escolar. As arrecadações serão doadas para crianças
carentes: cadernos, lápis, borrachas,
lápis de cor, réguas, apontadores, mochilas, tesouras sem ponta, etc.
Tudo o que integrar uma lista de
materiais escolares e sua solidarieda-

PUBLICIDADE

de permitir! Ajude-nos a realizar o sonho do maior número de crianças de
poder contar com um material completo para seu aprendizado ao longo
do ano. Espalhe essa mensagem de
Solidariedade sem fim.
Os postos de arrecadação são: o
restaurante, a administração e também a portaria. Você poderá também
doar outros itens, como roupas, produtos de higiene pessoal e fraudas.

Ajude comprando canecas para o Carnaval
Como parte da campanha de arrecadação do Solidariedade Sem Fim, a administração venderá, a partir do dia 20
de fevereiro, canecas de acrílico para a o
desfile da Banda Mole. A caneca poderá
ser adquirida na Administração do condomínio por R$10. O valor arrecadado
será revertido para a compra de materiais escolares.
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