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O Condomínio Nossa Fazenda completa
46 anos em 2018. Em todo esse tempo,
ele se preserva como um ótimo reduto
para uma vida mais saudável e segura.
Centenas de famílias escolheram viver

aqui, por ser um espaço favorável à vida,
à natureza e integrado à comunidade
de Esmeraldas. Parabéns a todos os
proprietários e moradores que ajudaram a
construir essa linda história.

Editorial

Sensação de Missão Cumprida
A gestão da atual diretoria
do Condomínio Nossa Fazenda chega ao término no
próximo dia 30 de junho. À
medida que nos aproximamos dessa data, o fazemos
com a consciência tranquila
e a satisfação de ver nosso
dever cumprido em cada
ação. Foram 2 anos de administração, nos quais conseguimos realizar tudo aquilo que propusemos.
Por exemplo, conseguimos um aumento de 6%
na receita e diminuímos
as despesas com pessoal,
conforme esclarecido nos
demonstrativos financeiros.
A portaria foi reformada,
está em processo de informatização e foi implantada
a alça de entrada do Condomínio — de acordo com
as normas do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) — oferecendo maior
segurança aos condôminos
nos momentos de entrada
e saída.
Cerca de 4.000 metros de
muros foram erguidos de
forma
consideravelmente econômica, em parceria
com condôminos e vizinhos.

Construímos
instalações
adequadas aos colaboradores, substituímos um carro e
6 motocicletas por modelos
mais novos, implementamos um sistema mais seguro de abastecimento de
motos e veículos.
E mais: reformamos a oficina de motocicletas e o
antigo restaurante, adquirimos novos aparelhos para
uma sala de ginástica, repavimentamos dois pontos
críticos — um na Alameda
dos Cedros, no Setor 1 e
outro na divisa com o haras
do setor 7 — e realizamos
o calçamento da Alameda
das Embaúbas.
Com vistas ao aperfeiçoamento profissional dos colaboradores do Condomínio
Nossa Fazenda, patrocinamos cursos de treinamento
em técnicas de atendimento de portaria no SENAC.
Além disso, criamos uma
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
e treinamos todos os vigias
em técnicas de combate
ao fogo, montando assim a
nossa Brigada de Incêndio.

Sensibilizados por temas
como reflorestamento e
sustentabilidade,
revitalizamos o Horto Florestal —
além de gramados e árvores
em torno do Condomínio
Nossa Fazenda — realizamos o peixamento das nossas águas, podamos árvores
que apresentavam risco de
queda iminente e plantamos mais de 300 mudas
de árvores frutíferas e ornamentais. Contratamos uma
consultoria profissional da
empresa Engenharia Verde,
que diagnosticou e orientou os procedimentos para
reavivar nossas nascentes,
além de realizar um programa de educação ambiental.
E, o mais importante de
tudo: colocamos todas essas ações em prática sem
que fosse necessário qualquer aumento da taxa de
condomínio ou mesmo a
criação de despesas extras.

de de muitas dessas medidas e contribuindo para o
bem dos condôminos sem
o aumento de taxas ou ônus
complementares.
Aproveitamos,
também,
para deixar nossos agradecimentos a toda a comunidade do Condomínio e às
pessoas que nos apoiaram
em nosso trabalho, contribuindo para esse sentimento de missão cumprida em
todos nós.
Sucesso para todos nós
e dias cada vez melhores
para o Condomínio Nossa
Fazenda.

A Diretoria Executiva

Com tantas realizações, terminamos esta gestão cientes do êxito da nossa administração e esperançosos de
que os próximos gestores
consigam fazer um trabalho
sério, visando à continuida-
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Época de eleições
também para o CNF

As eleições para os cargos
do Conselho Deliberativo
e da Diretoria Executiva do
Condomínio Nossa Fazenda
estão chegando.

No dia 09/06/2018, das
08:00hs às 20:00hs, serão
eleitas 7 pessoas (1/3 dos
membros) para renovação
dos membros do conselho
deliberativo. O processo de
candidatura é bem simples.
Para se candidatar aos cargos,
basta que o condômino não
tenha dívida em aberto junto
ao CNF e que não tome parte,
como autor ou réu, em ação
judicial contra o Condomínio.
Vale lembrar que os
conselheiros
eleitos
anteriormente não poderão
se candidatar novamente
aos cargos em um espaço de
tempo menor que o de 2 anos.
Por isso, novos candidatos
surgirão, dando oportunidade
a novas ideias e perspectivas.
Contudo, é permitida a
reeleição de algum membro
da Diretoria Executiva, mas,
somente para o mandato
subsequente.
Os serviços prestados por
meio dos cargos nos órgãos
de administração do CNF
não são remunerados e não



podem receber ajuda de custo
ou pró-labore, de acordo com
as normas da Convenção do
Condomínio.
As eleições para membros do
Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal acontecerão
em duas chamadas na
primeira semana do mês de
junho e serão dirigidas pela
Assembléia Geral do nosso
Condomínio.
As funções de um membro
do Conselho Deliberativo
são de grande expressão
nas decisões importantes
do CNF. Entre elas, estão a
decisão de qualquer assunto
de interesse do condomínio,
a responsabilidade de eleger,
pelos votos da maioria, os
membros de sua Mesa
Diretora, os
integrantes
da Diretoria Executiva e
empossá-los, além de dar
posse aos Conselheiros
eleitos pela Assembleia Geral.

Durante a campanha
“Solidariedade Sem Fim”,
o Condomínio Nossa
Fazenda fez mais uma
doação no mês de maio.
Desta vez, a instituição
beneficiada foi o Lar de
Idosos Fazendinha Bem
Estar, no município de
Esmeraldas (MG), ao

qual foram repassados
diversos itens de cuidado
pessoal.
O CNF faz votos de
que nossos corações
estejam sempre atentos
às necessidades dos
menos afortunados, para
que possamos continuar
ajudando-os sempre.

Esse é um momento de
muita reflexão para todos
os condôminos, sejam eles
candidatos ou eleitores.
Nossos votos de mais uma
eleição transparente e que
culmine em mandatos lúcidos
e benéficos para todos.
PUBLICIDADE
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Especial

Liberdade, segurança

Quem lê jornais, revistas ou
tem o hábito de satisfazer
a curiosidade no Google
já tomou parte em um
assunto muito discutido entre
especialistas das Ciências
Humanas e de outras áreas do
conhecimento. Mais que isso,
é pauta de qualquer conversa
casual o fato de as relações
comerciais, a comunicação,
a cultura, o relacionamento
interpessoal
e
diversos
outros campos da vida social
mudarem muito em um
espaço muito curto de tempo,
nos dias de hoje.
Mesmo as pessoas menos
interessadas no assunto
comentam frequentemente
que tudo ficou mais rápido e,
em contraposição, o tempo
parece faltar a todos nós.
Comenta-se, ainda, que as
relações entre as pessoas
restringem-se à internet. Com
tudo isso, cresce a ansiedade
geral, com todos os problemas
e doenças psíquicas que ela
pode ocasionar.
Tais pensamentos, poucos
sabem, formam um elo que
une as conversas diárias, as
pautas de artigos de jornal e
publicações filosóficas mais
recentes. Ou seja, sem saber,
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ao arriscarmos nossa opinião
sobre o assunto, acabamos
refletindo sobre os efeitos da
pós-modernidade.
Como veremos, essa é uma
discussão que reúne outros
temas, como a cooperação
e convivência entre vizinhos,
o consumismo, a nossa
liberdade individual como
cidadãos e a conservação do
meio ambiente.
Afinal,
esse
sentimento
de
aceleração
envolve
pequenas ações cotidianas
muito significativas. E essas
ações, por sua vez, têm
consequências
materiais
muito importantes. Só para
citar alguns exemplos, nossa
sociedade acelerada produz
mais lixo, degrada o meio
ambiente mais rapidamente
a cada dia e desencadeia
conflitos por bens naturais
básicos para a sobrevivência
da espécie humana, como a
água.
Em suma, sob muitos pontos
de vista, a aceleração e a falta
de tempo não são apenas
geradoras de ansiedades
individuais, mas também
consideravelmente danosas
para o nosso planeta.

O que é
pós-modernidade?
Embora o uso do termo
constantemente evoque uma
atmosfera de intelectualismo,
a pós-modernidade é um
conceito muito presente nos
nossos dias. E ela representa
uma
mudança
muito
significativa da nossa forma
de pensar.
Ao longo dos seus 200 mil
anos sobre a face da Terra,
a espécie humana sempre
sentiu necessidade de contar
a própria história. Primeiro,
a pintou em paredes de
cavernas em forma de
mitos
rudimentares
de
criação. Depois, desenvolveu
complexos conceitos para
explicar o próprio pensamento
e como ele influenciou o nosso
desenvolvimento histórico.
Surgiram, então, explicações
que davam sentido ao curso da
vida humana. Para citar alguns
exemplos clássicos, existem os
relatos históricos das religiões
— como aqueles presentes no
Livro do Gênesis, comum às
religiões Cristãs, ao Judaísmo
e o Islamismo. Há também o
Iluminismo — que explicava o

Homem e sua revolução pela
razão — e o Materialismo, que
entende a humanidade pelas
suas condições e relações
materiais.
A pós-modernidade — como
foi batizada pelo filósofo
francês Jean-François Lyotard
consiste na quebra de qualquer
dessas narrativas históricas.
Não existe mais uma História
(ou qualquer outro relato
escrito ou oral) que seja
visto como verdadeiro, em
detrimento de outros.
Assim, a vida no nosso tempo
passa a ser “líquida”, para
usar a palavra que o célebre
sociólogo polonês Zygmunt
Bauman,
outra
grande
influência sobre o tema,
utilizou.

O que significa uma
vida líquida?
Segundo
Bauman,
no
momento em que passamos
a não ter mais grandes relatos
históricos em que confiar,
acabam-se as certezas. Cada
história é apenas uma versão
da História — uma verdade
que deve conviver com tantas
outras sem negá-las. Ou,
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e o futuro do planeta
em suas próprias palavras,
“a mudança é a única coisa
permanente e a incerteza, a
única certeza”.
O que tudo isso significa afinal?
Quais são as consequências
desse nosso novo modo de
enxergar o mundo, a História
e a nós mesmos? E como a
modernidade líquida afeta
o meio ambiente e o nosso
futuro no planeta?
Zygmunt Bauman vai adiante
e estabelece um paralelo
entre a modernidade líquida
e o consumismo: segundo ele
“satisfazer por completo os
consumidores, na realidade,
significaria não ter mais
nada para vender. Consumir
também significa descartar.
Temos acesso a tudo o que
queremos e ao mesmo
tempo as coisas se tornam
rapidamente obsoletas…”
Ou seja, nossas certezas
mudam rapidamente, são
“líquidas”. E, com elas,
também se modificam as
necessidades por produtos, a
moda e, consequentemente,
a produção de lixo. As coisas
parecem
ultrapassadas
rapidamente e devem ser
substituídas por outras.
Mas será que só existem
efeitos
negativos
dessa
nossa nova forma de viver
e interagir? A velocidade, as
novas tecnologias, a incrível
facilidade de comunicação pela
internet e outras mudanças
típicas do nosso tempo não
podem ser utilizadas para o
bem individual e do planeta ao
mesmo tempo?
Sim, elas podem. Afinal, é
também no seio da pósmodernidade
que
são
recuperadas as liberdades
individuais.
As
relações
humanas ao longo da
História se desenvolvem,
fundamentalmente, em torno

da oposição entre segurança
e liberdade.
Assim, o século 20 foi,
notadamente, um período em
que abrimos mão das nossas
liberdades individuais para
confiar em um Estado, que nos
oferecia proteção e segurança,
mas, também, tinha a função
de vigiar e punir possíveis
desvios da norma.
Atualmente, a tendência que
presenciamos é a de valorizar
o indivíduo na sua diversidade
e deixar para trás tendências
totalitárias e centralizadoras.

As nossas relações
no dia a dia
Se levarmos em consideração
tudo que foi dito sobre
conceitos complexos como
“pós-modernidade”
e
“modernidade líquida”, como
eles se aplicam no seu dia
a dia? Por exemplo, como é
a sua relação com os seus
vizinhos?
Ela é sólida, baseada em
atividades comuns? Isto é,
você e seus vizinhos têm o
hábito de se encontrarem
pessoalmente, conversar e
debater assuntos sem que
as opiniões diferentes abram
espaço para conflitos de
cunho pessoal? Ou, pelo
contrário, ela é líquida, sendo
eles apenas uma presença
fluida, que passa pela sua vida
e a dos seus filhos sem gerar
aprendizado e modificar que
vocês são?
Conceitos como esse não
devem ficar restritos ao campo
filosófico, discutidos apenas
por especialistas em diversas
áreas
do
conhecimento
humano. A compreensão
deles é fundamental para
orientar nossas reflexões,
decisões e práticas cotidianas.

O ponto crítico de toda esse
debate é, sem dúvida, o campo
das relações entre as pessoas
e o meio em que vivem. Afinal,
como vimos, abolir as certezas
não é necessariamente bom
ou ruim. Tudo depende da
orientação que daremos
a nossas ações, com base
nessas teorias.

As pessoas e o meio
em que vivem
O meio ambiente está entre
as maiores preocupações dos
brasileiros. Segundo pesquisa
encomendada em 2012 pelo
Programa das Nações Unidas
Pelo Meio Ambiente (PNUMA),
90% dos entrevistados, de
diversas regiões do país, têm
o futuro do planeta entre suas
maiores inquietações.
Esse número pode parecer
óbvio hoje, mas ele é
esclarecedor se comparado
à mesma pesquisa realizada
durante a conferência Rio 92,
que aconteceu 10 anos antes.
Àquela época, praticamente
metade
dos
brasileiros
ignorava ameaças ambientais
hoje
de
conhecimento
comum, como a poluição do
ar, das águas e a possibilidade
iminente da extinção de
diversas espécies de animais
e plantas.
Ou seja, não é descabido
afirmar que a sociedade de
consumo reflete o anseio geral
de maior liberdade individual,
mas também agride o meio
ambiente.
Deve haver, portanto, um
meio-termo. Deve ser possível
conservar a nossa liberdade
individual sem comprometer
o futuro do planeta. Mais
que isso, esse meio-termo
deve depender das decisões
que tomamos individual e

cotidianamente, caso contrário,
estaremos abrindo mão da
nossa liberdade individual
onde ela é mais necessária,
isto é, na política.

A liberdade
sustentável
Desde os primórdios, nós seres
humanos construímos nossa
identidade nas pequenas
comunidades. Nossos vizinhos,
historicamente, participaram
quase tanto quanto nós
mesmos da educação dos
nossos filhos, por exemplo.
E a ética só faz sentido se
desenvolvida e compartilhada
socialmente, uma vez que todo
e qualquer código de conduta
só é benéfico se fornecer a
maior liberdade individual
possível sem que a liberdade
de uma pessoa sobreponha à
de outra.
Assim, cabe a cada um de
nós contribuir para construir
valores sociais enquanto
aproveita o que de melhor
o nosso tempo e a nossa
tecnologia tem a oferecer.
Valorizar
as
relações
humanas sabendo nutri-las
presencialmente tanto quanto
nas conversas por WhatsApp,
tomar conta do nosso lixo,
diminuir o consumo de água
ao nível do necessário.
E,
mais
que
isso,
compartilharmos
e
validarmos esses valores
com nossa família, vizinhos
e colaboradores do nosso
condomínio. A sustentabilidade
e a individualidade começam
nos
mesmos
lugares:
nos pequenos núcleos de
convivência social e nas
pequenas
decisões
que
tomamos todos os dias.
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Mural

Árvores por todos os lados
As árvores trazem inúmeros benefícios para o meio
ambiente e o bem-estar
das pessoas. Alguns desses benefícios são bem conhecidos, outros, nem tanto. Por exemplo, você sabia
que as árvores absorvem
o barulho e os ruídos da
cidade, servindo como um
bloqueio natural às ondas
sonoras?
Sua função de absorver gás
carbônico e liberar oxigênio
é fundamental para que tenhamos um ar respirável
e, consequentemente, saudável para os nossos pul-

mões. Uma árvore adulta,
por exemplo, pode absorver até 22 quilos de CO2 e
produzir O2 suficiente para
2 adultos respirarem. Isso é
qualidade de vida para os
condôminos do Nossa Fazenda!
Sabemos que elas também
nos dão sombra, evitam a
erosão do solo, reduzem
a temperatura e abrigam
pássaros e animais silvestres. Algumas dessas
árvores ainda nos rendem
frutos e frutas e deixam o
ambiente mais bonito, trazendo sensação de sereni-

Moda Praia
Fitness
Acesse nosso site
vitt.com.br
Siga-nos no Instagran
vittoficial
Solicite o catálogo via watsapp
(31)99108-7413
Visite-nos na feirinha do Condomínio Nossa Fazenda
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dade.
No Condomínio Nossa
Fazenda, elas sempre serviram ao bem coletivo, e
agora servem ainda mais.
Talvez você não tenha notado, mas as áreas comuns
do Condomínio Nossa Fazenda foram tomadas por
mudas de plantas recém-plantadas.
Além disso, também foram
fixadas mudas de árvores
frutíferas próximas às nascentes existentes no CNF.
No futuro, elas vão prestar
um importante serviço, evi-

tando o assoreamento e
renovando o oxigênio consumido por algas e peixes.
Tais benefícios ao bem-estar e à saúde humana são
importantes, mas não são
os únicos. Em breve, poderemos contar com a beleza
de um ambiente arborizado.
Um Condomínio Nossa
Fazenda mais bonito, com
árvores de altas copas e
cheias de folhas verdes e
flores coloridas, trazendo
um charme a mais para o
espaço de convivência!

Mural

Prestação de contas

Assim como acontece com
qualquer empresa, a adoção
de procedimentos contábeis
em entidades sem fins lucrativos, como é o caso do
Condomínio Nossa Fazenda,
é fundamental.
E isso por vários motivos: a
adoção das diretrizes legais
vigentes, o registro contábil
dos boletos emitidos aos
condôminos, dos acordos
de regularização de débitos,
das demandas judiciais e de
outras obrigações.
Cientes dessa importância,
a atual diretoria presta conta de algumas melhorias

no condomínio, ao longo de
todo o exercício da atual administração:
1) Foi feito o levantamento e
a subdivisão das glebas, relativamente às suas vendas,
aluguéis parciais e totais.
Para efeitos de comparação,
em julho de 2016, o orçamento considerava a existência de 570 glebas. Em
janeiro 2017, esse número
chegou a 587. Atualmente,
contam-se 604.
2) Quanto ao registro contábil dos boletos emitidos,
a inadimplência média em
2016 era de 10,49%. Em

2017, caiu ligeiramente:
10,45%. Em janeiro de 2018,
atingiu 11.63%, em fevereiro,
11,63% e, em março, 11,97%.
3) Nossas despesas mais
substanciais estão circunscritas a gastos com pessoal.
Assim, no ano de 2017, esses gastos representaram
66% do total dos boletos
emitidos (eram 72% em
2016 e 2017).
4) Em 2017, houve um pequeno déficit, totalizando
pouco mais de 54 reais,
cujo motivo principal foram
os transtornos decorrentes
do processo de correção da

drenagem e escoamento
pluvial na área da portaria,
durante as obras de recuperação das vias do Condomínio.
Como sugestão para futuras administrações, recomendamos a construção de
uma portaria integrada ao
escritório administrativo, o
que reduziria os custos com
deslocamento, economizaria
tempo e ofereceria melhor
suporte aos colaboradores
que precisam cumprir esse
itinerário.

Horta hidropônica em casa
Plantar sem usar a terra.
É isso mesmo! A horta hidropônica é uma excelente
alternativa para cultivar e
colher vegetais frescos todos os dias e, claro, como o
próprio nome sugere, sem a
necessidade de usar terra,
apenas água.
Para conseguir uma horta
desse tipo em sua casa, você
vai precisar de um sistema
que pode ser encontrado em
lojas especializadas de jardinagem, ou poderá fabricar

a sua própria horta, de um
modo simples e barato.
As raízes das plantas ficam
acomodadas no canal de
cultivo, que pode ser feito
com canos de PVC ou até
mesmo bambus, por onde
passa a solução nutritiva
que irriga e nutre os vegetais
ali plantados.
Como você pode perceber,
não se trata de mudas plantadas apenas em água, mas
em uma solução de água

na qual são dissolvidos sais
inorgânicos que também
podem ser encontrados facilmente para compra e utilização doméstica.
Existem vários tutoriais na
internet que ensinam de
maneira bem didática como
montar a sua própria horta
hidropônica. Faça uma busca online e, quem sabe, você
não acabará descobrindo
mais um talento que estava
escondido, não é mesmo?
Boa sorte no novo projeto!
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Campanha

No site do condomínio tem!
Você já viu a variedade de conteúdo que tem no nosso site? Nesse
espaço web do condomínio você
encontra muita informação interessante. Temos as edições passadas

do jornal, documentos úteis, calendário de eventos e muito mais.
Acesse com seu smartphone, tablet
ou computador.
condominionossafazenda.com

A importância do Reforço
da Marca CNF
A Diretoria Social do Condomínio Nossa Fazenda, de acordo
com suas atribuições, vem trabalhando para cada dia mais
fortalecer a marca do CNF. Esta
ação é importante pois valoriza
nosso condomínio e o diferencia
perante a comunidade.
Dentre as ações, destacamos
a assinatura de novo contrato para a elaboração do Jornal
Nossa Fazenda, cujas edições
já publicadas estão disponíveis
a todos os condôminos em um
acervo. Neste contrato, foram
incluídas as mídias sociais do
CNF como a nossa comunicação com os condôminos pela
página do CNF no Facebook —
promovendo a interação entre
condôminos pelas redes sociais
e a presença oficial e padronizada do condomínio na Internet.
Esse contrato abarcou, ainda, o
desenvolvimento e lançamento
do site institucional do Nossa
Fazenda. Melhoramos a comunicação entre o CNF e os condôminos com a adoção de newsletter e a organização e o apoio
de grupo de WhatsApp Oficial e
moderado para padronizar a comunicação reduzir custos e agilizar as discussões e demandas
referentes ao dia a dia do CNF.
Foi implantado o Programa Solidariedade Sem Fim, que contribuiu para o reforço de nossa
marca no entorno do CNF, com
ações de solidariedade em várias
instituições do terceiro setor, tais
como creches, asilos, escolas e
centros de apoio a comunidade.
Contribuímos para a melhoria
do bem-estar de 24 crianças
carentes, doando alimentos e
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brinquedos para uma creche em
Esmeraldas. Além disso, foi realizada a campanha do agasalho
do Condomínio, em benefício do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade
de Esmeraldas. Por meio do
mesmo programa, a Escola Municipal Recanto da Mata recebeu
doações de material escolar e o
Lar de Idosos Fazendinha Bem
Estar recebeu roupas, calçados,
produtos de higiene pessoal e
fraldas geriátricas.

PUBLICIDADE

Rua dos Goitacazes, 1168
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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fortalecemos eventos do calendário tradicional como o Carnaval, a nossa já tradicional Festa
Julina, e Reveillon. Melhoramos
as confraternizações do Dia das
Mães, Dia dos Pais, Aniversário
do CNF e Confraternização de
Fim de Ano, para que cada vez
mais os condôminos tenham
momentos de integração e diversão.
Agradecemos a todos os Condôminos, funcionários do CNF
e parceiros que contribuíram
para que as campanhas, festas e
ações da Diretoria Social fossem
bem sucedidas.
Embora não sejam poucas essas medidas, estamos cientes
de que ainda há muitos campos
em que melhorar, de modo que
o trabalho é constante. Com organização, método e aplicação
da Diretoria, o Condomínio Nossa Fazenda pode se tornar cada
dia melhor.
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