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O jornal Nossa Fazenda é a sua voz!
Convidamos todos os condôminos a escreverem para o
nosso jornal.
Estamos empenhados em fortalecer esse nosso meio de
informação, comunicação e convívio e contamos com sua

colaboração com cartas, fotos, textos, etc. Envie por e-mail
sua colaboração para o jornal.

jornal@condominionossafazenda.com

Editorial
Editorial
Nós, moradores do Condomínio Nossa Fazenda, temos
o privilégio de conviver com
uma natureza exuberante e
maravilhosamente pródiga.
Estamos rodeados por lagoas, inúmeras espécies de pássaros e variedades de plantas.
Mas, temos observado que
algumas pessoas insistem
em quebrar essa harmonia,
sem levar em conta o bem
estar coletivo, causando danos ao condomínio, à natureza e, consequentemente, às

pessoas que aqui moram ou
saem da cidade em busca de
tranquilidade.
Os espaços do CNF devem
ser preservados e respeitados
por todos. Entulhos e materiais de construção provocam
estragos nas áreas comuns e
devem ser jogados no lugar
adequado.
As áreas de lazer estão
sendo ocupadas e depredadas por visitantes. O lixo mal
acondicionado não só polui,
como atrai insetos e roedores.

É também importante respeitar o período de empeixamento para que os alevinos
possam se desenvolver adequadamente.
E ressaltar o prejuízo ao
meio ambiente causado pelas
queimadas.
Além dos problemas apontados, há ainda a irresponsabilidade dos que não respeitam as normas internas do
CNF e ultrapassam os limites
de velocidade, colocando em
risco a vida das pessoas e dos

animais.
É preciso que cada um se
conscientize do seu papel na
preservação de um espaço
que deve ser de todos e usufruído de maneira responsável.
Vamos retribuir os presentes
que a natureza tão generosamente nos dá com urbanidade e atitudes que demonstrem respeite entre os
cidadãos: afabilidade, civilidade, cortesia e gentileza.
Diretoria Executiva

Supere-se! Não ultrasse a velocidade
máxima no CNF: 40km/h
PUBLICIDADE
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Só se joga pedra em árvore que dá fruto
Temos buscado ser uma diretoria coesa, que toma decisões em colegiado. Pautamos
nossas ações sempre em
busca do melhor para o CNF.
Realizamos um trabalho voluntário com muita coragem
e determinação, e por isso, nós
já conquistamos muitas melhorias e benefícios para todos
os condôminos.
Redes sociais
Nossas realizações não são
divulgadas no WhatsApp por
não se tratar de um canal adequado. Nas redes sociais se
escreve de tudo: mensagens
de gentileza, informações sobre saúde, dicas do dia a dia,
notícias, humor, dentre outras.

Porém, neste universo de informações, existem comportamentos irresponsáveis. Os
campeões de maledicência.
Que não contribuem com
nada de positivo e disseminam inverdades.
Num ambiente em o que importa é a crítica gratuita e irresponsável — que mentir e
inventar coisas para alarmar
e trazer a intranquilidade e
o medo é a principal prerrogativa — uma diretoria que
se ocupa só de contribuir de
maneira positiva deve se manifestar? Devemos a cada fala
inconsequente dar explicações?
Em um universo de quase
600 glebas, qual a importância de uns poucos que estão

inadimplentes? - E que estão
sendo acionados legalmente a
quitar seus débitos.
Qual a importância dos que
são incapazes de ajudar melhorar o ambiente em que eles
vivem?

“Só se joga pedra em árvore
que dá fruto”
A atual diretoria está aqui todos os dias, trabalhando e
contribuindo para um condomínio melhor.

Nova portaria:

Conheça mais detalhes do projeto proposto
O projeto da nova portaria do
Condomínio transformará para
muito melhor a nossa comunidade.
A nova portaria contará com
salas de atendimento, novos
escaninhos de correspon-

dência, banheiros, vagas para
motos da segurança, entrada
exclusiva para caminhões de
prestadores de serviços, rotatória facilitadora de trânsito e
principalmente: um design moderno e robusto.

Junto ao projeto, no segundo
piso, teremos a instalação da
Administração do Condomínio,
que passará a funcionar no local, evitando o trânsito desnecessário de estranhos.
Veja detalhes do projeto:

LEI FEDERAL
12.007/09
Essa lei prevê que a Declaração de Quitação Anual
deve ser encaminha ao consumidor no mês de maio do
ano subsequente.
Ela pode, também, ser emitida em espaço da própria
fatura.
O boleto bancário do CNF
traz a informação da inadimplência até o mês de sua
emissão na parte superior
do lado direito, tornando assim desnecessária a emissão de declaração anual no
mês de maio.
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Plante essa ideia e co
Alimentos
orgânicos estão “na moda”,
mas por que
essa moda
pegou?
Na verdade, não há nenhum segredo nos orgânicos, muito pelo
contrário. É na simplicidade e no
modo de produção o mais natural
possível que está a grande vantagem desse tipo de cultivo.
Nos dias atuais, o que tem ditado as regras é o imediatismo. Nas
grandes cidades, as pessoas são
levadas a buscar produtos que
ofereçam o máximo de facilidade,
praticidade e custo-benefício. Daí
o boom do fast food e das comidas industrializadas, dos instantâneos, do “faça em 5 minutos”.
A produção agrícola em grande
escala também seguiu esses con-

ceitos e os modos mais naturais
de se produzir alimentos foram
sendo deixados de lado. Nas feiras
e supermercados, as frutas, verduras e legumes vêm com uma carga cada vez maior dos chamados
“agrotóxicos”, que não são nada
mais que produtos químicos que
têm como finalidade matar ervas
daninhas que podem competir
com a produção, adubos químicos
e outros compostos que tornam
a produção resistente a pragas,
inseticidas, etc. Esses produtos
penetram nas camadas do solo,
são absorvidos pelas raízes das
plantas, por suas folhas e frutos e
vão direto para as nossas mesas e
organismos.

neticamente com o objetivo de
ressaltar qualidades específicas
como resistência a geadas, pragas,
calor, etc.

Também há grande preocupação em torno dos transgênicos,
que são produtos de origem vegetal ou animal modificados ge-

As feiras e espaços nos supermercados dedicados aos produtos de origem orgânica têm ganhado projeção e se apresentam
como uma boa oportunidade
econômica, uma vez que muitas
pessoas estão dispostas a pagar
um pouco mais caro por esses
produtos, visando saúde e qualidade de vida.

Com o crescimento exponencial
do uso de agroquímicos, a associação desses produtos com graves doenças, fez com que a preocupação em buscar alimentos
livres de agrotóxicos também crescesse muito nos
últimos anos.

estilo
de vida

Um
novo

E é plenamente possível produzir orgânicos em pequena escala
para sua família e mesmo produzir excedente para compartilhar
com amigos e vizinhos em um
pequeno espaço. É disso que estamos falando!
Aqui no Nossa Fazenda, estamos em um local privilegiado que
nos permite experimentar várias
formas de cultivo orgânico em
perfeita sintonia com a natureza
e colher muitos frutos. Fazemos
um convite a todos os condôminos para participarem dessa experiência e semear essa ideia em
nosso meio, começando por uma
pequena horta doméstica.
Vamos listar aqui algumas dicas para iniciar o cultivo orgânico
de hortaliças e algumas técnicas
simples para a implantação de
métodos orgânicos para hortas e
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pomares:
Passos para montar
uma pequena horta
orgânica:
**As dicas valem para vasos ou
canteiros

Providencie um espaço com
terra e a afofe bem. Para grande
parte das hortaliças é necessário
uma camada de pelo menos 20
cm de terra arejada e preparada
para que as raízes possam se desenvolver.
Misture à terra uma porção de
esterco bem curtido ou outro adubo orgânico.
É possível adquirir esterco curtido em lojas agropecuárias ou
com criadores que forneçam esterco de gado, cama de galinheiro, húmus de minhoca ou outro
composto orgânico. É importante
que ele esteja bem curtido, ou seja,
que tenha sido respeitado o período em que ocorrerão reações
físico-químicas que matarão os
microorganismos nocivos e fornecerão um composto muito nutritivo para as plantas. Caso contrário, o esterco poderá queimar
as raízes e prejudicar a produção,
contaminando-a.
Uma proporção boa para adubação de aproximadamente uma
porção de esterco para cada 3
porções de terra para vasos. Para
canteiros pode-se incorporar
aproximadamente 8 kg de esterco para cada m2 de canteiro.
Adquira mudas de hortaliças
em fornecedores idôneos ou produza suas próprias mudas em
sementeiras que podem ser montadas em diversos recipientes, até
mesmo em potes plásticos que
seriam descartados em sua residência. Basta semear as hortaliças, manter todos os cuidados
para a germinação e crescimento.
E quando estiverem com aproximadamente 5 cm elas podem
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olha qualidade de vida
ser transplantadas para os vasos
ou canteiros.
As hortaliças mais recomendadas, por serem de fácil cultivo e
resistentes são: salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim, hortelã,
sálvia, alface, couve. Comece com
essas e, na medida em que for adquirindo experiência, experimente
outras hortaliças.
Outras dicas importantes são:
Posicione os vasos ou canteiros
em locais que recebam no mínimo 4 horas de sol diárias, preferencialmente o
da manhã.
Regue
as
hortaliças
também pela
manhã bem
cedo ou no final da tarde, mantenha o solo húmido, mas não o encharque.
Cuide para que não cresça muito mato ou ervas daninhas que

mês você poderá colher os primeiros frutos desse prazeroso
trabalho.
Vão aí mais algumas dicas valiosas para a produção orgânica:
Pesquise sobre criação e
manejo de minhocas
Elas são trabalhadoras incansáveis e transformam o lixo orgânico
da sua casa no precioso húmus.
Cuidado: elas não toleram gorduras, temperos nem frutas cítricas como laranja e limão.
Existem várias fontes na internet
que explicam como montar um
pequeno minhocário em casa.
Assim, você terá sempre húmus
e chorume (um rico caldo de nutrientes) para adubar sua horta e
dará um bom destino para seu
lixo orgânico.
Monte uma
composteira

pim seco, por exemplo). Com
o manejo correto, dentro de
algumas semanas esses vegetais e resíduos orgânicos irão
se decompor na forma de um
rico adubo. Também existem
vários tutoriais práticos na internet.
Incorpore grama cortada,
restos de podas de árvores e
outras palhadas secas ao solo
de seu pomar.
Com o tempo, eles vão deixar
o seu solo mais arejado e permeável e ajudarão a “segurar”
os nutrientes no solo, impedindo que sejam arrastados pelas
águas das chuvas.
Pesquise receitas orgânicas
para combater pulgões, cocho-

Cuide bem das joaninhas. Elas
são predadoras vorazes de pulgões e outras pragas.

A compostagem é uma técnica que se baseia na montagem de camadas de resíduos
orgânicos como restos de frutas e outros vegetais e
alguma palha (como ca-

Cuidando bem de sua horta,
dentro de aproximadamente um

Também existem plantas repelentes de pragas que podem
ser plantadas próximas a hortas e pomares. Eles ajudarão a
espantar moscas das frutas e
outras pragas.
Nosso primeiro convite é
para plantarmos essa ideia.
Em próximas edições poderemos divulgar formas de cultivo
de algumas plantas e outras
dicas interessantes. Sugestões
e dicas dos leitores são bem-vindas e poderão ser publicadas no jornal Nossa Fazenda.
Particpe você também!

Chamamos

todos

para

Já pensou se um dia abrir
a torneira da sua casa e, em
vez de água, sair lixo?

uma grande campanha: re-

Se for tomar banho e sair
mais sujo que entrou?

devido a ele. Regularizar o

Vamos preservar
nossas lagoas!

romper já a retirada irregular

Ainda temos presenciado
lixo, despejo de esgoto e retirada ilegal de água das nossas lagoas.
Esta é outra medida sustentável e orgânica para dar destino ao seu lixo orgânico.

Existem misturas simples a
base de fumo de rolo, sabão,
etc. bastante eficientes.

O grito das lagoas

Convidamos todos os condôminos para esse momento
de reflexão e ação. Precisamos preservar o que é nosso
e a natureza nos dá com tanta generosidade.

prejudiquem a produção. Faça
catação manual dessas invasoras
periodicamente.

nilhas e outras pragas

colher o lixo e dar o destino
despejo dos esgotos e interde água das lagoas.
A administração do condomínio está a disposição
para conversar com os condôminos que necessitarem
regularizar e corrigir essas
situações.
Vamos somar forças pelo
bem comum!
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8 dicas preciosas para a segurança no condomínio
A insegurança é um problema que tem crescido em todo o país.
Aliás, em todo o mundo. Temos recebido com preocupação notícias
de furtos em condomínios vizinhos. São assaltos a mão armada e
roubos em sítios vazios que nos deixam alarmados.
Nossa administração tem
tomado medidas coletivas
de segurança para criar um
espaço tranquilo e seguro
para todos. Mas, somando
forças com os condôminos,
podemos aumentar nossa
segurança.

dentro do portão. Cadeado trancado do lado de
fora é sinal de donos fora
de casa e isso pode ser
um aviso aos assaltantes.

5 Não divulgue planos
de viagem nas redes sociais.

Listamos aqui algumas dicas simples que podem ser
adotadas por todos, para
que possamos reforçar ainda mais essas medidas.

1 Avise pelo menos um de
seus vizinhos sobre sua ausência em caso de viagem
ou saída por um ou mais
dias. Peça para que observe
e que, em caso de alguma
movimentação estranha, comunique a portaria.
2 Não deixe luzes acesas em

6 Não deixe as chaves
de casa próximas das portas ou janelas, pois elas
podem estar ao alcance
de possíveis invasores.
7 Ao sair, tenha certeza
de que a casa está trancada.
sua ausência. Desse modo, os
vizinhos poderão notar qualquer iluminação estranha em
sua gleba e alertar a portaria.

3 Não deixe dinheiro ou obje-

tos de valor em casa.

4 Deixe o cadeado do lado de

8 Cumpra as normas
do condomínio quanto ao cadastro de entrada de visitantes
e prestadores de serviços.

Feirinha, cabine de fotos, massagem, maquiagem, café, pilates e muita alegria: assim foi nosso
Dia das Mães, celebrado no sábado, dia 6 de maio.
PUBLICIDADE
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 Água da Copasa nas glebas?
Internet
via Fibra
Óptica
Foi decidido em Assembleia do
Conselho Deliberativo a contratação dos serviços de instalação
de Internet Fibra Óptica no condomínio.

As águas de nossas lagoas
não são eternas, tampouco
dos poços artesianos e cisternas.

A empresa esolhida e responsável pelo serviço, divulgará em
breve mais detalhes.

Tivemos uma reunião na presidência da Copasa e a mesma solicitou levantamento de

quantas pessoas se interessam em ter água da copasa
em sua chácara. Para sabermos, é necessário que cada
condômino responda às pesquisas do condomínio.
Esse debate é antigo no con-

domínio e até hoje não conseguimos uma definição clara
sobre essa evolução.
A participação de mais pessoas é uma condicinal para evoluirmos com esse projeto.

Você Sabia?
O Condomínio Nossa Fazenda tem:

13.900 metros de perímetro.
29.880 metros de alamedas e ruas.
23.840 metros de asfalto.
5.350 metros de calçamento.
788 postes, sendo 771 de
concreto e 17 de madeira.
A atual Diretoria Executiva já realizou a
construção de 1.640 metros de muro.

Participe do Condomínio
Sem sua participação, nada
acontece!

domínio cada vez melhor para
todos.

O condomínio é nosso e as realizações também são nossas.
Portanto, se você não participar,
nada acontecerá.

A nossa segurança também
depende dessa participação!
Quanto mais nos unirmos, mais
estaremos preparados para melhorar o CNF.

Responda as pesquisas propostas pela Diretoria Executiva para
que possamos fazer um con-

Faça a sua parte e colabore para
um ambiente amigável!

Redutor de velocidade (quebra mola)
Os redutores de velocidade do
CNF foram todos pintados novamente.
Em alguns houve a necessidade

de pintar de amarelo e branco,
devido a pintura anterior não estar dentro das normas do “Contran”, que desta forma passam a
serem cumpridas pelo CNF.

Vamos convers@ar
Atenção condôminos!
Seguimos nossa campanha
pelo recadastramento dos
e-mails e pedimos a todos
que nos enviem seus contatos para podermos enviar
comunicados, trocar ideias
e avançar em nossa comunicação. Um formulário foi

distribuído junto aos boletos e pedimos a todos que
o entreguem preenchido na
portaria ou na sede administrativa. Contamos com
sua participação!
Para mais esclarecimentos, entrem em contato com Carolina,
do CNF: (31) 99232-0185

Passarela elevada para pedestres
A passarela elevada para pe-

heliponto e que não foi concre-

destres, em frente ao restauran-

tizado. Estavam estocados no

te, foi construída utilizando blo-

CNF, sem nenhuma previsão de

quetes comprados para serem

qualquer utilização, e cuja me-

utilizados no calçamento do

tragem total era de 800 m2.
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Campanha

Crianças de Esmeraldas
são beneficiadas
Nossa campanha realizou a
primeira ação solidária! Os
alunos da Escola Municipal
Recanto da Mata, em Esmeraldas, receberam materiais
escolares arrecadados no
condomínio, no lançamento
do Solidariedade Sem Fim.
A campanha teve início no
Carnaval e arrecadou livros,
cadernos, lápis e vários outros
itens escolares.
Durante o carnaval, a admi-

nistração vendeu canecas de
chopp e converteu a arredação de R$400 para a compra
de materiais adicionais.

A campanha continua:

Membros da administração
do Condomínio foram recebidos pela diretora Jaquelina.
Ações como essas nos permitem entender como podemos fazer muita diferença
apoiando e fortalecendo a
comunidade no entorno do
Condomínio.

Arrecadação de agasalhos
A administração do Condomínio convoca todos os
moradores e amigos a participarem do programa de arrecadação de agasalhos.

chopp na administração.
Faça a sua parte e ajude a
fortalecer essa iniciativa.

Blusas de frio, cobertores, casacos, calças e todos os itens
que aliviam o frio!
As doações devem ser feitas
na administração, portaria ou
restaurante.
Você também pode colaborar
comprando nossa caneca de

Materiais escolares arrecadados

Click premiado do
Carnaval

Festa Julina
Nossa Festa Julina será no dia 15 de julho.
Com muita música boa, comes e bebes e
muita alegria.

2º colocado (1 Black Label) - Celson Silva

Nosso Concurso de Fotografias do Carnaval
elegeu duas fotos campeãs!
A competição, a princípio, seria para três fotos, mas por falta de inscritos, premiamos
apenas o 1º e o 2º lugar.
A premiação do terceiro lugar será guardada
para uma iniciativa futura.
Os fotógrafos vencedores poderão retirar a
premiação na administração do condomínio.
1º colocado ( 1 Black Label
& 1 Red Label) - André Delfino

8

Agradecemos a participação dos fotógrafos
André Delfino e Celson Silva.

PUBLICIDADE

