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Olá pessoal! Neste informativo vou falar sobre algumas idéias que tive ao participar do curso de pós
graduação em Sustentabilidade no Instituto Visão Futuro. Poderemos implantar essas novas ideias aqui na
ARN.
A espiral de ervas. É um importante design nos jardins permaculturais .Seu formato de espiral é um padrão
freqüente na Natureza, encontrado desde as pequenas conchas e até mesmo nas
galáxias. As espirais respeitam as curvas naturais, assim integrando as pessoas
com o meio-ambiente.Poderíamos utilizar as pedras de cascalho das margens das
estradas para a construção da espiral !!!
Agrofloresta. Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) consistem na
Interação, em um mesmo espaço, entre agricultura e floresta. A idéia é ter
colheitas sucessivas de diversos produtos para geração de renda ou para o
próprio consumo, ao mesmo tempo que a floresta vai sendo formada.
Poderíamos desenvolver esse trabalho com a participação de todos, em uma das
áreas que atualmente é pastagem!
Meire Tavares
"E, conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o
mesmo." Nelson Mandela

Obra na Barragem do Lago
Realizamos os serviços de manutenção na barragem do lago,
com aplicação dos pneus, reforma das manilhas de vazão e
plantação de grama em torno do lago.
Vejam abaixo o antes e o depois!!

Está acontecendo na ARN!!
 Estamos plantando grama em torno dos lagos e
em torno da caixa d’ água atrás da casa da Maura, e
fazendo a reposição de mudas de sansão do campo
em alguns lugares da divisa da fazenda.
 Estamos organizando um treinamento para
primeiros socorros para os Funcionários e
Associados que se interessarem em participar.
vamos enviar para a secretaria , sugestões de
data para esse acontecimento!!

Avisos Importantes
 Vamos atentar para a Ata da 45ª Reunião do Conselho
Deliberativo, onde constam importantes decisões,
como a abertura da concorrência interna para o
balneário!

 Estamos organizando um treinamento de Brigada de
Incêndio, para a ARN, faltando apenas o último
parecer do comandante do Corpo de Bombeiros.

 Já estão em fase final os serviços de ativação do
novo sistema de internet, vejam abaixo o
monitoramento da rede na secretaria.
Implantado o
Monitoramente de
Rede de Internet
da ARN

 Lembramos também que as reuniões do Conselho
Deliberativo serão no primeiro sábado de cada mês.
Enviem sugestões !!!

Agora será fácil
saber onde esta o
problema e quem
esta recebendo o
sinal de internet,
basta verificar se a
casinha esta verde
ou vermelha!!

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

