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Água: a solução que
vem do fundo do poço
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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

Queimar é preciso?
Na terça feira, dia 29 de
agosto, houve um incêndio no setor 7.
Ele poderia ter levado a
consequências materiais
e pessoais irreparáveis,
se não fosse controlado
a tempo com a ajuda da
brigada de incêndio do
condomínio e dos vizinhos.
Do fogo, que parecia estar sob controle, exalou
de repente uma fumaça
densa e sufocante, que
encobriu a mata e tudo ao
redor. Só se ouvia o crepitar
das chamas que se espalhavam pela vizinhança com a
rapidez destruidora de um
incêndio.
Vento e calor são fatores cli-



na. Doenças respiratórias
como asma e rinite, principalmente em crianças e idosos, são alguns
exemplos.

Registro de queimada no Setor 3, ao lado da cachoeira

máticos que ajudam a propagar o fogo, catalisando as
queimadas. Podemos fazer a
nossa parte colaborando para
a preservação do meio ambiente com atitudes simples
como não queimar o lixo do-

méstico, por exemplo.
Essa prática compromete a
qualidade do ar, degrada o
meio ambiente —destruindo
a fauna e a flora—, diminui
a fertilidade do solo e causa
sérios danos à saúde huma-

“O fogo também acaba
levando para dentro das
residências cobras, escorpiões, aranhas, ratos,
e outros animais que,
quando estão fora do seu
habitat, podem ameaçar
os seres humanos”, explica Marcelo Barbosa,
biólogo do Naturatins.
Cabe a todos nós, juntos, contribuirmos para acabar com o
problema das queimadas, procurando a administração do
Condomínio Nossa Fazenda.
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Informes

Novo site do Condomínio Nossa Fazenda:
www.condominionossafazenda.com

Acaba de sair do papel mais
um importante projeto de interesse dos moradores do
Condomínio Nossa Fazenda: o
website do CNF já está no ar, e
pode ser acessado no endereço
www.condominionossafazenda.
com. De agora em diante, todos
os eventos, atividades, artigos,
novidades e informações de
interesse dos moradores e do
público em geral estarão reunidos em um lugar, de forma
organizada e fácil de acessar.

mínio Nossa Fazenda, em formato PDF. Bastam uns poucos
cliques para acessá- los e fazer
o download de todo o acervo.

No novo site é possível conhecer um pouco do condomínio na guia “quem somos”.
Já no menu “Jornal CNF” encontram-se todas as edições
virtuais do Jornal do Condo-

Para os interessados em
anunciar, basta entrar em contato com a administração do
condomínio pelo endereço eletrônico: contato@condominionossafazenda.com.

Outras informações de interesse dos moradores também
podem ser encontradas: contatos de profissionais como mecânicos, eletricistas, jardineiros
e vendedores, telefones úteis
para contatar setores administrativos do condomínio e
também anúncios de serviços
e produtos de interesse público.

A identidade visual do site foi
pensada para dialogar e valorizar o que o Condomínio Nossa
Fazenda tem de melhor: muito
verde, maravilhosas paisagens
e um ambiente tranquilo, bucólico e saudável.
A administração do CNF e todos os profissionais envolvidos

na criação do site convidam
os moradores a conhecer, usar,
interagir e opinar para torná-lo
ainda melhor.
Mais um serviço feito com
trabalho, dedicação e pensado
para contribuir com o conforto
de todos os condôminos.

Creche comunitária recebe doação dos condôminos
A festa do Dia dos Pais também foi
momento de solidariedade. Durante
o evento foram arrecadados roupas
infantis e mais de 100kg de alimentos não perecíveis.
As doações já foram entregues à
creche comunitária no bairro Recanto da Mata e beneficiaram 24 crianças com idades entre 8 meses e 9
anos.
A campanha Solidariedade sem
Fim é uma iniciativa permanente que
estimula os condôminos a apoiarem
as instituições e as comunidades carentes de Esmeraldas.

Reforma da portaria
em fase final
A nova portaria está quase
pronta e os condôminos já desfrutam das melhorias na segurança do condomínio.

lhor campo de visão, o que trará
mais segurança para os moradores e funcionários da recepção.

Junto com a obra haverá um
novo sistema de controle de
acesso ao CNF.

A recepção também estará
mais segura, com atendimento
pelo vidro sem contato direto
entre os atendentes e visitantes.

Os seguranças terão um me-
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Especial

Água: a solução que v
é fundamental. A qualidade da
água está diretamente relacionada, entre outros fatores, à
correta perfuração, edificação e
manutenção do poço.

Análise da água

Nas comunidades rurais, é comum que uma ou mais famílias
compartilhem poços para obter
água nos meses de estiagem.
Os poços convencionais geralmente são pouco profundos,
sendo necessário escavar, em
média, 20 metros para que a
água “mine”. Eles devem ser
construídos longe de fontes de
poluição e contaminação (como
fossas ou criatórios de animais
domésticos) e suas paredes devem ser impermeáveis.
É necessária uma tampa para
isolá-los de agentes contaminantes e sua abertura deve ficar
elevada minimamente a 20 centímetros da superfície para protegê-los de enxurradas e outros
agentes contaminantes.
Os poços artesianos são alimentados por águas mais profundas, podendo demandar a
escavação de até centenas de
metros.
Quando se atinge o lençol subterrâneo, a água jorra em profu-
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são. Eles são utilizados há muito
tempo no campo, empregados
na irrigação, pecuária e mesmo
para consumo humano e podem
abastecer comunidades inteiras.
Sua utilização tem sido crescente também nas grandes
cidades, em condomínios que
economizam até 50% dos seus
gastos utilizando a água de poços artesianos para limpeza, irrigação de jardins e outras finalidades.
Os poços semi artesianos possuem características similares
às dos artesianos, porém sua
água não jorra, sendo necessário
bombeamento para captá-la.
Apesar das diferenças, os
diversos tipos de poços apresentam uma solução para as
demandas hídricas, sejam elas
de limpeza, irrigação, criação de
animais ou mesmo consumo
humano.
Mas atenção: para qualquer
uma dessas finalidades devem-se cumprir critérios técnicos

e jurídicos, sob o risco de contaminação ou graves impactos
ambientais.

Estudo e orientação
Antes de iniciar a escavação de
um poço artesiano, é necessário
seguir as orientações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e contratar um
geólogo credenciado junto ao
CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) para
a realização de um estudo detalhado, elaboração e condução do
projeto de escavação.
Mesmo na escavação de um
poço convencional, a orientação de um técnico credenciado

Escavar o poço e encontrar
água é apenas o primeiro passo.
As águas subterrâneas estão
sujeitas ao contato com substâncias presentes na própria natureza que demandam tratamento
adequado ou, em alguns casos,
podem inviabilizar seu consumo.
Substâncias diluídas na água
como arsênio, flúor, nitratos ou
sulfatos podem ser muito prejudiciais à saúde, de acordo com
sua concentração.
Antes de consumir a água ou
utilizá-la para qualquer fim, um
passo obrigatório é submetê-la
a uma detalhada análise físico-química para identificação de
substâncias e agentes contaminantes como microorganismos,
minerais e outros elementos
diluídos, a partir da qual será
determinatdo seu devido tratamento. Procurar uma empresa
especializada em análise e tratamento de água, portanto, é não
apenas importante como obrigatório.

Tratamento da água

Especial

vem do fundo do poço
Existem hoje muitas opções
para tratar a água proveniente
de poços, como sistemas e filtros para retirada de calcário e
outros minerais.
A contaminação por coliformes torna a água imprópria
para o consumo humano e seu
tratamento é feito com a aplicação de cloro, no caso da presença desse tipo de agente contaminante. Existem sistemas que
realizam a cloração na dosagem
exata de forma contínua e automatizada.
A purificação das águas provenientes de poços artesianos se
inicia, contudo, com a contratação de uma empresa ou profissional especializado que determinará o tratamento adequado
para cada caso e finalidade da
água.

Sustentabilidade
ambiental

nossas ações repercutem nas
vidas e ações de outras pessoas,
plantas e animais.
Agir de forma sustentável é
entender que, possuindo um
poço que forneça água em sua
gleba, você tem também uma
grande responsabilidade e deve
agir com consciência, economia,
e pensar na preservação e conservação do meio e da comunidade que o rodeia.
Cumprindo todos os critérios
técnicos e ambientais, a utilização dos poços artesianos é uma
solução viável para a irrigação
de pomares e jardins, hidratação
de plantas e animais, limpeza e
mesmo para consumo das famílias.
Utilizada com consciência, a
água de poços seguirá seu caminho infiltrando-se no solo, ajudando a nutrir a terra e — livre
de agrotóxicos e agentes contaminantes — retornando aos
córregos e lagoas.
Isto é, ela volta ao próprio lençol subterrâneo, recompondo o
grande ciclo natural que se renova de forma constante e permite
a vida no planeta.

PUBLICIDADE

A abertura de um poço artesiano pode impactar diretamente
todo o ambiente, microrregião ou
mesmo grandes áreas. Por isso,
antes de se realizar qualquer
perfuração, é primordial que todos os passos anteriores sejam
rigorosamente cumpridos.
Uma escavação mal planejada
ou mal executada pode contaminar o lençol subterrâneo e
comprometer toda a fonte de
água.
Sustentabilidade ambiental é
agir para promover o desenvolvimento partindo do princípio
da preservação dos recursos naturais. É ter consciência de que
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Mural

Novos veículos

Trocamos recentemente um antigo veículo por um Volkswagen
Gol e adquirimos duas novas motos para uso da administração

do condomínio. Os novos veículos são mais econômicos e terão
baixíssimas demandas de manutenção.

Calçada:

A Festa Julina foi um sucesso!
Finalmente aconteceu a tão
aguardada Festa Julina do
Condomínio Nossa Fazenda.
E como não podia deixar de
ser, ela foi um sucesso total.
Regada a muito quentão,
canjica e outras delícias da
culinária junina, o Condomí-

nio inteiro se divertiu e dançou. Afinal, quem não gosta
de uma boa quadrilha, ainda
mais se ela for seguida de
shows musicais num palco
enorme, música mecânica,
encontro com os vizinhos,
boa prosa e muita, muita alegria?

PUBLICIDADE
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A Festa Julina do CNF cumpriu a sua função de reunir os
vizinhos numa enorme confraternização. Se por acaso
você não pôde comparecer,
não tem problema. Todos te
esperamos em julho do ano
que vem, para a próxima edição. Anarriê!

parte da sua casa
Como está a sua calçada? Já
parou para pensar que ela é
uma extensão da sua casa e, de
certa forma, o cartão de visitas
para todo mundo que você recebe lá?
Não deixe que a primeira
impressão da sua residência
seja uma calçada suja ou mal
cuidada. Capriche na limpeza,
organize bem o seu lixo e varra
o passeio diariamente. Se necessário, considere fazer uma
reforma.
Usar plantas e grama para
dar uma aparência mais agradável também pode ser uma
ótima ideia. Mas tente manter
uma boa divisão entre o espaço do seu pequeno jardim na
calçada e a área destinada aos
pedestres.
Use a criatividade e capriche
no visual. O importante é nunca se esquecer que a sua calçada é parte da casa!

PUBLICIDADE

Mural

Dia dos Pais do Nossa Fazenda:

muita festa para familiares e amigos

Dezenas de pessoas participaram da celebração do dia dos pais organizada pela
administração do condomínio. A festa foi no
dia 12 de agosto, no restaurante. Tivemos a

exposição de carros antigos, show da banda
Kêskára, sorteio de brindes e muita diversão
para os pais e familiares. Olha só algumas
fotos do evento:

Brinquedos restaurados
Os brinquedos do condomínio foram restaurados
e estão bonitos e prontos
para a alegria da criançada. Trocamos peças e renovamos a pintura. Temos
também uma nova mesa
de Totó no restaurante.
Os condôminos que qui-

serem passear com as
crianças próximo ao Lago
dos Tucunarés vão poder
conhecer um novo espaço
para brincadeiras e lazer.
Traga a família e aproveite os espaços comuns
do Condomínio Nossa
Fazenda.

PUBLICIDADE
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Campanha
A nova faixa de pedestres
E parece que o mês é mesmo
de novidades na infraestrutura do CNF: está pronta a nova
faixa de pedestres, próxima ao
restaurante.

Agora, a travessia ficou mais
fácil e segura. Cabe aos condôminos, claro — tanto os pedestres quanto os motoristas
— respeitá-la e fazer bom uso.

Campanha do Agasalho
Agradecemos
imensamente a todos os condôminos que participaram da
nossa campanha de arrecadação de agasalhos. O material doado foi entregue ao
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da prefeitura de Esmeraldas.
Dentre as arrecadações,
as roupas e sapatos de
crianças foram destinados à
Casa Lar, um espaço mantido pela prefeitura que ofe-

rece abrigo provisório para
crianças e adolescentes.
A psicóloga e coordenadora da Casa Lar Marilane Rodrigues Cunha, nos enviou
uma carta de agradecimento e também informou que,
na semana que fizemos a
doação, houve um incêndio
em uma residência próxima
ao CRAS e que muitas roupas foram destinadas para
essa família.

Horto 100% Revitalizado

Está concluída a revitalização do horto do condomínio.
O estacionamento foi ampliado e as áreas de trânsito
foram nivelados. Retiramos
entulhos, pintamos o portão
e organizamos todo o local.
Agora, os condôminos têm
um novo espaço, inteiro dedicado à conservação de espécies da nossa flora.
PUBLICIDADE
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A administração orgulhosamente convida todos para

fazer parte da construção
e embelezamento de mais
esse cantinho verde e natural. Se você tem alguma
espécie que ainda não temos
no horto, doe uma muda pra
gente.
Agende sua visita, nos sábados das 8 às 12hrs e das
13 às 15hrs. Não se esqueça
de registrar sua presença em
nosso livro de visitas.

