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É com bastante satisfação que 
redigimos o editorial desta edi-
ção especial de Nº 100, Ano XVI, 
que desde a primeira, há 16 anos 
atrás, quando muitos de nós nem 
fazia parte desta coletividade, teve 
significativa evolução.

Tudo começou com folhetos 
informativos, em abril de 2005, 
até a produção da primeira revista 
impressa em gráfica, ainda em preto 
e branco, em abril de 2006. A AMN 
mantém em arquivo todas as edições, 
orgulhosa por se tratar de produção 
textual intimista, focado no dia a dia 
do Condomínio com o objetivo de in-
tegrar seus indivíduos, de aproximar, 
de informar e de esclarecer.

Consultando todas as edições 
é possível conhecer o desenvolvi-
mento do Condomínio, especial-
mente de todo o trabalho realizado 
pela Associação para manter a 
modernidade do empreendimen-
to, pois apesar de já ter mais de 20 
anos, desde a primeira torre que 
foi o Terra Vita, continua com cara 
de lançamento imobiliário, com 

estrutura satisfatória e serviços 
diferenciados em relação a muitos 
da região. Não podemos negar o 
valor gerado por uma Associação, 
que como o nome diz, envolve 
união de esforços pelo bem 
comum.

Esta edição também é especial 
porque chega com uma das épocas 
mais importantes do ano, que é o 
Dia das Mães, e por mais que to-
dos os integrantes de uma família 
sejam muito importantes, essa 
figura causa sensações peculiares 
da grandeza da vida e do amor. 
Para quem é ou já foi amado e 
cuidado por sua mãe sabe exa-
tamente do que se trata, e nada 
mais justo do que homenageá-las 
incessantemente.

A entrevista desta edição realça 
este fato, contando os desafios de 
uma daquelas que, embora não 
tenham mais o seu, ou os seus 
filhos, serão mães para sempre. Fa-
lamos de Claudia Maria Carvalho, 
eterna mãe do Kennedy Alvino, 
filho único dela, adolescente mui-

to querido por todos que o conhe-
ciam, e que deixou este plano no 
final de 2019 para se tornar uma 
doce saudade.

Para alguns pode não ser bom 
falar das dores, mas como esta 
temporada tem sido de muitas 
perdas, e sabendo que há tantas 
outras mães vivendo o luto mais 
difícil da vida, mostrar como a 
Claudia vem superando tudo isso, 
pode ser encorajador. Além disso, 
é uma mulher lutadora e muito 
forte que merece muito carinho 
especialmente no Dia das Mães.

E como o amor está no ar, a 
campanha “Doe um quilo de amor” 
também é matéria desta edição, e 
certamente vem fazendo e ainda 
fará muita diferença na vida de 
muitas pessoas, assim como tudo 
que fazemos movidos pelo bem.

Leia, aprecie cada página, e sin-
ta que além de letras e imagens, 
há muita dedicação e carinho pela 
história do nosso Condomínio!

A DIRETORIA
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A AMN firmou parceria com a Via Care 
Clínica Veterinária 24h, que fornecerá 
gratuitamente por dois meses os 
saquinhos higiênicos disponibilizados 
em suportes espalhados pelas ruas 
do entorno e Praça Antônio Callado. 
Trata-se de um esforço permanente 
da AMN para que os condutores de 
cães recolham as fezes e descartem 
adequadamente nas lixeiras, manten-
do a civilidade que se espera de todos 
os seres racionais.
Muitas vezes os bichinhos passam a 
ser rejeitados, por negligência de seus 
donos, que não se esforçam para que 

 Faça uso dos saquinhos higdog, e recolha as fezes do seu animal para ter um ambiente sempre limpo. Não leve 
para casa os rolos de saquinhos higidog. Os custos são altos;

 Evite que o seu cão faça xixi nos principais acessos de pessoas, e também onde as crianças brincam. Não permi-
ta que pisoteiem as plantas. Custa mais ter que refazer o que está pronto;

 Não alimente os peixes de forma inadequada. Somente as rações próprias são indicadas para que se mante-
nham saudáveis;

 Não buzine, não grite alto e nem fale palavrões durante as atividades físicas nas quadras e campo do bosque. 
Os sons chegam potencializados dentro da casa de seus vizinhos, causando muito incômodo;

 Respeite as normas e regras. Elas foram criadas para o seu benefício;
 Contribua com sugestões e observações, e saiba ouvir. Nem tudo é como a gente pensa, e nem todas as nossas vonta-

des podem ser atendidas. Lembre-se: viver em coletividade exige abster-se do egoísmo, exige tolerância e bom senso.

No dia 19 de abril foi realizada uma 
reunião entre a Diretoria da AMN, 

o gestor e coordenadores da Cia 
Athletica, a fim de discutirem situações 

que carecem de atenção e melhorias, 
como a manutenção de equipamentos 
e reposição de acessórios, além de pos-
turas adequadas para o melhor desem-

penho e imagem das duas partes.
Como resultado, ficaram expectativas 

positivas e o compromisso de reuniões 
mais frequentes, ainda que não seja 

momento adequado para isso. Como 
os serviços não param, a qualidade 

também não pode cair, e quando há 
uma boa comunicação, comprometi-

mento e responsabilidade, tudo se faz.

PARCERIA QUE GERA VALOR

a convivência deles com os humanos 
seja cada vez mais harmoniosa. E isto 
não se limita a recolher as fezes das 
ruas, mas também escolher os locais 
onde eles possam fazer xixi, não 
os deixar sozinhos em casa latindo 
incansavelmente, e sempre utilizar 
coleiras e outros acessórios necessários 
conforme a raça. Todas essas falhas 
depreciam os bichinhos, que não têm 
culpa de nada. 

Escolher um bom lugar para cuidar da 
saúde e do bem-estar deles também é 
muito importante. A Via Care é especia-
lizada em tudo que os pets precisam, e 
está localizada no Las Palmas, ao lado 
do Mundo Novo. Conta com estrutura 
completa, incluindo laboratório, raio-x, 
ultrassonografia, sala de cirurgia e 
internação, aberta 24h para qualquer 
emergência. Oferece também serviços 
de castração, vacinação, e PetShop, 
com farmácia veterinária, banho e tosa. 
Nesta parceria, os moradores do Mundo 
Novo podem contar com condições es-
peciais em procedimentos veterinários.

Regras básicas para a boa convivência
Quem escolhe viver em coletividade precisa estar pronto

REUNIÃO COM A CIA ATHLETICA

RETOCANDO AS CORES
No Mundo Novo visto de cima, 

vermelho e verde se destacam. O 
verde dos jardins e da vegetação do 
entorno, e o vermelho do piso da pra-
ça e das calçadas. Manter viva essas 
cores requer cuidado, pois as plantas 
morrem se não regadas e as calçadas 
precisam ser retocadas. Um pouco de 
romantismo só para dizer o quanto 
esse Condomínio é especial e belo, 
como um oásis no meio do deserto, 
que encanta qualquer visitante.

Depois de um intenso verão, de 
um mês de março sem chuvas, foi 
duro manter a saúde das plantas, tão 
grande é a área sob os cuidados da 
AMN. Além disso, o xixi dos cães no 
tronco das palmeiras castiga a grama 
ao redor, e eventualmente precisam 
ser substituídas para estarem sempre 
verdinhas. Além disso, algumas plan-

APA para quem não sabe, são as 
iniciais de Área de Preservação 
Ambiental, algo que muita gente não 
dá importância agora, mas que pode 
em futuro breve deixar de existir, 
principalmente em grandes cidades. 
O Condomínio Mundo Novo, e outros 
das proximidades, ainda têm o privi-
légio de ter uma área assim por perto, 
por mais que cause medo a alguns, 
e incômodo a outros por conta dos 
insetos. Poder mostrar para as crianças 
a vegetação abundante, as flores, e to-
dos os animais que lá habitam, além 
da paisagem natural e confortante, é 
mesmo muito valioso.
O conhecido “bosque” existente atrás 
do condomínio, onde estão as quadras 
e campo, pertence a essa grande área, 
e embora esteja sob o domínio da 
AMN, esta deve cumprir com a legisla-
ção e com as normas da Secretaria de 

tas cumprem seu tempo de vida útil, e 
por conta disso alguns canteiros foram 
renovados.

Para compor o belo cenário, o piso 
da praça e as calçadas foram reparados 

APA – UM TESOURO INESTIMÁVEL

Meio Ambiente, como condição para 
usufruir dela. Lamentável dizer que 
se ficar por conta do Município estará 
bem mais suscetível ao extermínio, e 
por isso é importante que os núcleos 
da sociedade se interessem por adotar 
essas áreas, mesmo com toda burocra-
cia condicionada. 

A AMN contrata a cada quatro meses 
serviços de manutenção da área, 
envolvendo o bosque e as margens 
da vegetação ao longo da Av. Clayton 
Ohana (detrás do Condomínio). O 
serviço compreende poda, nos limites 
permitidos, extração de espécies 
invasoras, e remoção do lixo gerado, 
quando não puder ser absorvido pela 
própria natureza. E neste mês de abril 
foi realizado uma intervenção pela 
empresa Universo WTN, credenciada 
na Fundação Parques e Jardins, dei-
xando o cenário ainda mais bonito. 
Importante destacar esse tema para 
que ninguém jamais esqueça da 
importância da área, e que estimulem 
as crianças a amarem e cuidarem 
de ambientes como esse, pois só 
assim as futuras gerações serão mais 
conscientes de seus papeis no meio 
ambiente. 

ACONTECEU

e repintados, bem como os quiosques 
das quadras e do campo. Tudo verdinho 
e vermelho para receber o outono, que 
com seu clima agradável convida para 
bons momentos ao ar livre. 
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AÇÃO CONJUNTA DE GESTORES JUNTO À PREFEITURA
Em ação conjunta, o Grupo de Gestores da Restinga de Jacarepaguá, representantes dos condomínios Riserva uno, 
Riserva Golf, Santa Mônica Jardins, Sociedade dos Moradores e Amigos do Malibu, Associação Mundo Novo, Campo 
de Golf Olímpico, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e Vogue Square Hotel e Shopping, solicitaram à 
Prefeitura inicialmente algumas intervenções, a fim de garantir o bem-estar e segurança de todos.

• Limpeza semanal das vias Moisés Castelo Branco e Rua professor Alfredo Colombo (entre Novo Leblon e America’s 
Park), incluindo o final desta em frente à entrada do píer da balsa;
• Instalação de pardal na altura do endereço de referência, Av. das Américas, 10333, por ocorrência de “pegas” no local;
• Recondicionamento da iluminação das vias, periodicamente às escuras;
• Liberação para construção de abrigo na parada de ônibus, em frente ao templo da Igreja de Jesus Cristo, que se 
predispõe a realizar a obra, em benefício de todos que utilizam transporte público;
• Construção de mais quebra-molas na Rua Moisés Castelo Branco, também por ocorrência de “pegas”.

O pedido, contendo as assinaturas de todos, foi protocolado do dia 14/04/21, e a expectativa é que esse grupo consiga 
resultados mais eficazes por serviços públicos mais carentes no entorno destes empreendimentos.

Anuncie no 
Mundo
Novo
Notícias
(021) 2431-7439
(021) 96408-1246
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Em abril de 2020, sensibilizados 
com a situação da pandemia, dois mora-
dores do Recreio, juntamente com Mar-
luzi Oliveira (moradora do Edifício Terra 
Vita), iniciaram uma distribuição de 20 
quentinhas aos moradores de rua do Re-
creio dos Bandeirantes. Esse grupo ga-
nhou volume e em setembro do mesmo 
ano o morador, também do Edifício Terra 
Vita, Nelson Reis, foi convidado a partici-
par do projeto e no final do ano já eram 
distribuídas 95 quentinhas juntamente 
com 100 garrafas de água filtrada, para 
alimentar e saciar a sede de quem está 
desfavorecido dessas necessidades bási-
cas da vida.

Esse grupo chama-se “QUENTI-
NHA COM AMOR” e hoje conta com 
a participação de quatro moradores 
do Terra Vita, um do Sunview (Amé-
ricas Park), um do condomínio Santa 
Marina e cinco do Recreio dos Ban-
deirantes, que fazem as quentinhas 
em suas casas e distribuem de 110 a 
120 unidades semanalmente, sem-
pre acompanhadas de garrafas de 
água filtrada de 1,5l e 2l (em maior 
quantidade que as comidas), tendo 
como pontos de entrega os semáfo-
ros da Av. das Américas na Barra da 
Tijuca, iniciando na altura do Sho-

Doe UM QUILO DE AM R

Marluzi Oliveira e Nelson Reis, apoiados 
por todos do grupo, de fazerem uma 
campanha permanente, de arrecada-
ção mensal de alimentos in natura, não 
perecíveis, para distribuírem nas Ongs 
e associações de moradores de comu-
nidades carentes, estas ainda em fase 
de seleção para cadastros, priorizando 
aquelas que têm conhecimento e aces-
so aos moradores mais necessitados de 
suas regiões.

Surge então um novo grupo e uma 
nova campanha:
“UM QUILO DE AM R”” 

pping Infobarra até o Recreio, che-
gando ao posto 12 da praia.

Esse projeto visa o conforto imediato 
da fome e sede de quem está precisan-
do se alimentar e diante da percepção 
da fome que a população está passando, 
nesse momento difícil, surgiu a ideia 
através dos colaboradores Luis Carlos, 

““UM QUILO DE AM R”” 
está nascendo para criar uma força 
tarefa, com o objetivo de amenizar 
as necessidades de alimentos não 
perecíveis a tantas pessoas. Com a 
pandemia essa realidade só vem 
aumentando, e a sociedade pre-
cisa se mobilizar para que todos 
passem por esse período tão difí-
cil sem mais traumas, como se não 
bastasse toda a vulnerabilidade da 
vida com esse vírus.

A meta do grupo é obter um qui-
lo de alimento por apartamento, e o 
projeto piloto será iniciado no Con-
domínio Mundo Novo, com o objeti-
vo de se estender aos condomínios 
próximos. Neste projeto a equipe 
contará com o apoio das adminis-
trações dos Condomínios e da AMN. 
Portanto, se as famílias podem dis-
por de um quilo de um dos alimen-
tos da lista básica, só precisarão dei-
xar na recepção de seu prédio, onde 
uma caixa própria será disponibiliza-
da para este fim, e a AMN mandará 
buscar para armazenar.

Contando com o simples gesto 

de doar 1 kg de alimento, e com a 
predisposição da equipe de produ-
zir e fazer chegar a quem precisa, 
não se pode negar a manifestação 
de muito amor ao próximo. É gran-
dioso para quem vive em fome. 

Doe ““UM QUILO DE AM R”” e FI-
QUE COM O SEU CORAÇÃO EM PAZ!

 LISTA DOS PRODUTOS 
A SEREM DOADOS:

Café
Fubá
Arroz
Feijão
Açúcar

Macarrão
Leite em pó
Óleo de soja

Farinha de mesa
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VITAMINAS E SUPLEMENTOS
COM OS MELHORES PREÇOS
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ENTREVISTA

Você sempre teve o desejo de ser 
mãe, ou aconteceu por acaso?
Sempre tive vontade de ter uma família, e 
há 16 anos, mais precisamente no dia 12 
de abril, recebi de presente um ser ilumi-
nado, ao qual eu e meu marido demos o 
nome de Kennedy, a pessoa mais especial 
que já existiu. Desde bebê nos encantou 
por ser alegre, amigo, intenso, brincalhão 
e amoroso, como sempre será lembrado. 

Como era a sua relação com o Ken-
nedy?
Como toda Mãe que ama, tivemos uma 
relação normal, com repreensões e tam-
bém com muito amor. Meu filho era 
muito doce, então posso dizer que nossa 
relação foi maravilhosa com todas as nor-
malidades. Lamentamos por ter vivido 
sem a noção de que sua existência entre 
nós seria curta, apenas 14 anos. Costu-
mamos dizer que ele foi um cometa que 
passou por nós registrando os melhores 
anos de nossas vidas, fomentando em 
nós os melhores sentimentos.

Dizem que os filhos são a extensão dos 
pais, mas também sabemos que princi-
palmente os adolescentes, como ele era, 
têm uma postura em casa e assumem ou-
tra quando estão com os amigos e com 
outras pessoas. No entanto, tivemos a 
grata surpresa de concluir que o Kenne-
dy era para todos aquilo que ele era para 
nós, tantas foram e continuam sendo as 
manifestações de carinho, o amor que os 
amigos demonstraram na despedida foi 
algo difícil de ver. Todos só tinham coisas 
boas a dizer e sabíamos que era sincero, 
porque ele foi luz nesse mundo.

De onde você tem tirado tanta força 
para superar essa perda?
É muito difícil. Viver com a ausência da 
pessoa que você amou com a maior inten-
sidade possível, presente em todos os mo-
mentos, dá a impressão que a dor nunca 
vai passar. Tudo nos faz lembrar dele, um 
simples escovar de dentes, comer mamão 
(detestava), na hora das refeições, enfim, 
nossa vida era a dele, e vice-versa.

O que é ser mãe, se é que dá 
para descrever? Resumindo, ser 
mãe é renascer ao dar à luz; ou 
simplesmente se transformar ao 
acolher outro ser, com um amor que 
transcende sua própria existência. 

Naturalmente que neste contex-
to se incluem aquelas que cumprem 
seu papel na essência, merecedoras 
de todas as homenagens possíveis, 
todos os dias. Claudia Maria Car-
valho, a Mãe do Kennedy Alvino, é 
uma dessas mulheres que possuem 
a nobre identidade, ainda que não 
tenha mais seu rebento para cuidar, 
mas que nutrirá por toda sua vida 
os laços que um dia os uniu. Fato 
é que, uma vez Mãe, para sempre 
Mãe.

Claudia é uma mulher forte, luta-
dora, simpática, muito querida por 
quem a conhece, e nisso não houve 
mudança. Mas agora ela carrega um 
cristal, que volta e meia arranha e a 
deixa frágil, como ocorre com todo 
mundo que vive a eterna saudade. 

Aproveitando a proximidade 
do Dia das Mães o Mundo Novo 
Notícias quis homenageá-la, tanto 
quanto outras Mães como a Claudia, 
para mostrar que quando um ser 
passa pela vida e deixa saudade é 
porque veio para purificar, para en-
sinar e transformar. Que nenhuma 
Mãe permaneça na dor, quando sua 
perda não foi por falta de amor. 

Carregada de emoção Claudia 
respondeu algumas perguntas, 
dando e buscando forças para levar 
a vida com mais naturalidade.

Para sempre Mãe
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Mas temos que continuar sobrevivendo, 
então mergulhamos no trabalho, nos 
afazeres do dia a dia, nos dedicando 
uns aos outros, para que o tempo passe 
despercebido. Minha Mãe precisa muito 
de mim também, e isso me lembra que 
o que meu filho foi e sempre será para 
mim, eu também sou para minha Mãe.

Em que momentos você sente mais 
saudade de seu filho?
Nos momentos de comemorações, no dia 
do aniversário dele, e nos dias de jogo do 
Vasco. Meu filho tinha paixão por futebol, 
sabia de todos os times, conversava sobre 
o assunto com facilidade. Chamava seus 
amigos de “meus parças”, inseparáveis. 
Para mim e meu marido não dá para des-
crever o que é saber que não sentiremos 
mais o abraço dele, que não ouviremos 
mais suas “zoações”, suas vibrações.
Ele fazia questão de estar presente em 
tudo, dava palpite em tudo, na comida, 
na roupa, nas atitudes, de tudo ele queria 

participar. Ligava para o pai umas 20 vezes 
por dia, e era um menino fácil de lidar, pois 
compreendia as dificuldades, soube segu-
rar as fases mais difíceis que passamos, um 
grande parceiro, nosso maior amigo, e nos-
so mais valioso presente de Deus.

O que é necessário para lidar com 
uma mãe que sofre esse luto?
Muita paciência e compreensão. Temos 
várias fases, altos e baixos, momentos 
de ternura de muita revolta também. A 
morte está além da nossa compreensão, 
e até que a gente se acostume com a dor 
da saudade, algumas vezes seremos in-
suportáveis. O que ameniza um pouco é 
saber de tudo o que ele representou, e 
disso temos orgulho.

Em que você e seu marido tem se ape-
gado mais para não dar espaço à dor?
Como disse, ao trabalho. Meu marido é 
muito batalhador, muito inteligente, está 
sempre buscando coisas novas para viver-
mos dignamente. Atualmente tenho ven-
dido suportes para celular que ele produz 
na sua empresa, aqui mesmo no Condo-
mínio, entre os amigos e conhecidos, e 
com isso o dia passa para mim. Também 
sou de trabalho e desta forma estamos nos 
ajudando em todos os sentidos.
Também temos tentado realçar as coisas 
boas da vida, embora esteja ainda mais 
difícil com a pandemia. Muitas coisas 
que fazíamos antes não dá para fazermos 
agora. Então, ocupar a cabeça com traba-
lho é a única saída.

Qual seria o conselho principal que 

você teria para dar a uma mãe que 
passa por isso?
Não sei se consigo dar algum conselho, 
pois muitas respostas eu ainda não te-
nho. Basicamente se pegar com Deus, 
se dedicar ao trabalho e à família, realçar 
apenas as coisas boas da vida, e jamais 
esquecer que uma vez Mãe, sempre 
Mãe. Eu sou a Claudia, Mãe do Kennedy, 
e gosto de ser conhecida assim. 
         



20 21


