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Ele voltou... E de 
cara nova!

Conforme a Assembleia Geral Extraordinária do dia 
25 de setembro de 2014, mensalmente iremos 
contar os avanços, as conquistas e as novidades 

do condomínio. Esse é o nosso compromisso com a 
transparência e a responsabilidade de mostrar como 
é investido o seu dinheiro.
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Você sabia: RODOFAUNA é 
um dos projetos do Instituto 
Brasiliense de meio Ambien-

te-IBRAM, que tem como objetivo 
monitorar a fauna silvestre vítima 
de atropelamentos em vias que estão 
próximas as centros de conservação 
destes animais. Monitoramento al-
cança cinco unidades de conservação 
no Distrito Federal que compõem a 
chamada Zonas Núcleos da Reserva 
da Biofera do Cerrado. Este trabalho 
também envolve o estudo do impacto 
ambiental em consequência daque-
les atropelamentos, onde é possível 
identificar os pontos de maior ocor-
rência dos acidentes e, dessa forma, 
promover políticas de estratégias 
para viabilizar a adoção de medidas 
preventivas, de conservação da fauna 
e educação da população.

Fonte: www.ibram.df.gov.br

Ações Realizadas no Ville
Conheçam abaixo algumas ações 

implementadas para melhoria da 
nossa qualidade de vida no Ville 

que conseguimos realizar nestes seis me-
ses de gestão:

• Impermeabilização dos tetos das 
guaritas e sala de monitoração da 
portaria do Ville;

• Reativação dos Parquinhos das qua-
dras 7 e 22/23;

• Renovação dos Contratos dos ônibus 
do Ville com desconto de 4 meses;

• Festa do dia das crianças com custo 
menor;

• Festa dos funcionários com grande 
receptividade dos empregados, com 
a finalidade de interagir;

• Redução do Contrato de telefonia 
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DE OLHO NO MEIO 
AMBIENTE

Expediente Dica

móvel e rádios Nextel, passando de 
R$ 1.600,00, para aproximadamente 
R$ 560,00 mensal;

• Efetivação da manutenção preventi-
va e corretiva do gerador da Amor-
ville;

• Início de processo licitatório para 
empresa de segurança eletrônica da 
portaria do Ville;

• Aplicação de multa a empresa Hoje 
tecnologia, por descumprimento de 
cláusula contratual;

• Substituição da Empresa de coleta 
de lixo no Ville por outra com me-
nor valor atendendo a legislação per-
tinente ao recolhimento do lixo no 
DF;

• Reativação do Jornal do Ville com 
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Combate a focos de Dengue 

  É durante o verão que se cons-
tata o maior índice de propagação do 
mosquito Aedes Aegypti, transmissor 
da Dengue. Os cuidados preventivos 
devem ser redobrados para anular as 
chances de montar criadouros como 
vasos de flores, baldes, bacias, cole-
tores de lixo ou qualquer outro objeto 
que possa reter água. 
  Fique atento aos cuidados 
básicos: manter a caixa d’água sem-
pre fechada com a tampa adequada; 
remover folhas, galhos, sujeira e tudo 
o que possa obstruir a passagem da 
água da chuva pelas calhas; não dei-
xar água acumulada sobre nenhuma 
surperfície, enxugue o piso caso ele 
demore muito a secar; se existem 
tanques de armazenamento de água, 
lave-os semanalmente e os mantenha 
fechados; encha de areia os pratinhos 
de apoio para vasos de plantas; se 
existirem vasos de plantas aquáticas, 
troque a água e lave o vaso com uma 
escova semanalmente; se precisar 
guardar garrafas, conserve-as com 
a boca virada para baixo; conserve o 
lixo em sacos plásticos, protegidos da 
chuva, até que a equipe de limpeza ur-
bana o recolha.

Jornal da Associação de Moradores do 
Condomínio Ville de Montagne – Amorville

Telefones: (61)3367.5922 / 3367.3132

espaços publicitários conforme deli-
berado em assembleia;

• Proposta de projetos de mobilidade 
no Ville;

• Início do processo de digitalização 
de todos os documentos da Amorvil-
le;

• Iluminação de Natal mediante con-
trato;

• Efetivação de campanha de doação 
natalina;

• Troca dos uniformes dos funcioná-
rios usando o dinheiro da multa con-
tratual aplicada na empresa de segu-
rança Hoje tecnologia;

• Cotação de preços para implementa-
ção de Para-raios no Ville.



Nesses últimos meses, o Ville tem 
recebido visitas da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) com a finalidade de fiscalizar, 
prevenir e combater a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti que transmite 
a dengue, a febre chikungunya e o zika 
vírus. As ações precisam ser reforçadas 
durante a temporada de chuvas, pois o in-
seto se reproduz em água limpa e parada.

 Os cuidados para evitar a sua pro-
liferação e de outras doenças deve ser 
feito por todos, nesse sentido o Estatuto 
da Amorville é claro em seu artigo 44, 
alínea i, e artigo 49, alínea b. O primeiro 
fala que é dever do associado da Amor-
ville “não jogar lixo ou entulho nos lotes 
desocupados, devendo primeiro ser acon-
dicionados em sacos plásticos, separando 

o lixo orgânico do lixo seco e levando 
até a lixeira suspensa de sua proprieda-
de, sendo proibido jogá-lo diretamente 
nas áreas comuns”. Já o segundo artigo, 
reforça que é proibida “a manutenção de 
lixo por mais de 24 horas em qualquer 
unidade autônoma ou área comum de for-
ma a evitar o mau-cheiro e a proliferação 
de ratos e de quaisquer animais ou insetos 

Com o objetivo de manter o 
condomínio sempre limpo, a 
Amorville solicita aos mora-

dores que não deixem podas de árvo-
res em frente às casas e também não 
depositem nas áreas comuns do con-
domínio. A coleta das podas dentro 
do condomínio será realizada sempre 
às terças e quintas-feiras. 

Senhor morador, é importante 
manter em dia com suas obri-
gações condominiais, pois o 

valor arrecadado com a taxa mensal 
é responsável pela manutenção do 
Condomínio e pagamento dos fun-
cionários de demais serviços. Essas 
despesas ajudam a manter o Ville 
com alto nível de qualidade que me-
recemos.

 A Administração está a disposição 
para dialogar com os condôminos.

Solicitamos a todos os moradores 
que mantenham seus animais 
presos e não soltos pelo Condo-

mínio ou não o leve para passear sem 
o uso da coleira e demais acessórios 
necessários (focinheira e outros), reco-
lhendo sempre os dejetos fecais deixa-
dos por seus animais.
 Cumpre dizer que sempre é váli-
do procurar harmonizar as diferenças, 
compreendendo que há quem goste 
e quem não goste de animais. Então 
quando um respeita o limite do outro, 
a convivência tende a se tornar agradá-
vel.
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Limpeza para o bem de todos

Podas das Árvores Inadimplência Animais Soltos no 
Ville

nocivos”.

 Cabe chamar a atenção para a falta 
de lixeiras de alguns moradores que vem 
causando transtornos ao Ville. Fora delas, 
o lixo fica exposto a animais como cães, 
gatos e até ratos, que rasgam os sacos e 
espalham os resíduos pela rua. Com isso, 
os moradores ficam expostos à contami-
nação de doenças a Hantavirose e a Lep-
tospirose, causadas pelo animal.

 Lembramos também no caso das pis-
cinas, pois o aedes aegypti coloca seus 
ovos em lugares com água parada. Pos-
suir uma piscina em casa requer limpeza 
e manutenção constantes com produtos 
específicos e uma rotina de limpeza.

Tomando esses cuidados, todos estarão 
colaborando com a saúde coletiva do 
condomínio.
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Detalhamento Oficial no site
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