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Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Diretoria pelo
espaço aberto e pela credibilidade depositada em mim para esta tarefa.
Quero dizer o quanto estou feliz em participar desse projeto de união que
chamamos de Informativo!!!
Neste espaço, vou abordar assuntos cotidianos da Fazenda Furquilha,
procurando sempre apresentar dicas para a preservação da Natureza.
Vou começar falando sobre a coleta seletiva, pois este é um projeto fundamental para nossa comunidade. Contamos agora com
um novo receptor dos nossos resíduos recicláveis: é oToninho Berlofa que mora aqui ao lado, no bairro da Ponte Preta. Ele vem
quinzenalmente e tem se empenhado em realizar corretamente a coleta e destinação dos recicláveis.
A novidade é que ele também estará recebendo óleo de cozinha, óleo de maquina roçadeira -- todos já utilizados. Pedimos então
que coloquem o óleo armazenado em garrafas pet, bem tampadas, junto com os demais recicláveis. Ele também recebe lâmpadas,
pilhas e baterias, aliás consideradas lixo tóxico, e que por isso devem ficar separadas em sacolinhas facilmente identificáveis, para
que não contaminem o meio ambiente e ele possa destiná-las adequadamente. Meire Tavares
“O dia em que você decidir não pedir as coisas de que você gosta e, em vez disso, gostar das
coisas que acontecem, nesse dia você se tornara maduro." OSHO

Tratamento do Esgoto

Mel da ARN
• Lembramos que ainda falta
alguns associados retirarem seus
potinhos do delicioso mel que foi
colhido o mês passado. O prazo
final para entrega do mel será
15/01/2011 (data da Assembléia).

• Regularizamos a situação da
estação de tratamento de esgoto da
ARN mediante a obtenção, junto à
CETESB, do certificado de CADRI.
Com isto, os resíduos de esgoto
terão sua destinação legalizada.

Nascentes

• Nossas nascentes são
dádivas preciosas com que
contamos aqui na Fazenda.
A água pura que recebemos
em casa faz toda a
diferença, tornando este
lugar abençoado.
• Elas recebem, quinzenalmente, limpeza
interna e externa. Para nossa
segurança, voltarão a ficar com a porta
de entrada trancada porém ,quem quiser
levar convidados para visitação, é só
solicitar as chaves na secretaria.
• Os funcionários da ARN fazem, mensalmente, a medição
da vazão das nascentes, para nosso controle interno
visando a possíveis medidas preventivas.

Avisos Importantes
• Revellion na casa da Rogelia: quem quiser participar da festa,
é só entrar em contato no e-mail rogeliaalba@hotmail.com.
• O chalezinho voltou a ser disponibilizado para aluguel
(curta temporada) aos associados. Estamos revisando o
atual Manual de Utilização das Áreas Comuns. Enquanto
isso, pedimos que os associados consultem a secretaria
para as regras provisórias.
• Nossa Assembléia Geral Ordinária esta marcada para 15 de
janeiro. Vão se programando, pois esperamos contar com a
presença de todos!

Queridos amigos e amigas!
Nosso convite para mais uma roda de

Dança Circular Sagrada.
Dançar para agradecer; Dançar para celebrar;
Dançar e se alegrar!
Dançar para espairecer, dançar para meditar,
Dançar para se movimentar,
Dançar e se encontrar!

Data: 30/dezembro – quinta feira
Horário: 18hs30
Local: ARN - Associação Rural Natureza
no Centro de Convivência
Endereço: Fazenda Furquilha, s/ número – Bairro da Furquilha

Monte Alegre do Sul –SP .
Telefone: (19) 38994123 (11) 6333 6494

Trazer um doce ou salgado para após as danças
degustarmos comidinhas gostosas acompanhada de boa
companhia.
Um beijo carinhoso,

Claudia e Cambises
Mensagem de Natal
"A melhor mensagem de Natal é aquela que sai do
silêncio dos nossos corações e aquece, com ternura, os
corações daqueles que nos acompanham em
nossa jornada. Vamos olhar para o mundo, alimentar a
chama do amor e apreciar o grande milagre da Vida."
A ARN deseja um Feliz Natal e próspero Ano Novo a
todos os associados.

Sugestões, colaborações ou participações pelo email: secretaria@arnatureza.org.br ou pelo tel. (19) 3899.4123

