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A primavera vem chegando, tra-
zendo esperança para estes tempos 
difíceis que parecem intermináveis, e 
muito do que desejamos é poder nos 
reunir normalmente, sem restrições, 
voltar a fazer os nossos eventos na 
praça que já marcaram a infância 
de tantos moradores, e usufruir da 
melhor forma a vida em sociedade, 
deixando para traz as amarguras que 
a pandemia trouxe.

O Dia das Crianças também está 
chegando e lamentamos por não 
estarmos suficientemente seguros 
para uma comemoração, da maneira 
que elas mais gostam, todas juntas, 
com muitas atividades e brincadei-
ras. Em todo caso, tenhamos gratidão 
pela vida, porque muitos não tiveram 
a mesma sorte, nos esforçando para 
que ela seja mais leve, haja vista o 
peso das consequências que temos 
que carregar sem poder evitar.

Precisamos seguir com os nossos 
objetivos, e mais ainda depois de 
tudo isso, pois que seja tempo de re-
começar, e a primeira etapa é querer. 
Que ninguém deixe de se vacinar e 
de continuar adotando as medidas 

de prevenção, pois até para isso se 
travam batalhas. Neste contexto o 
cidadão terá que comprovar que se 
vacinou, como condição para acessar 
certos lugares, provando mais uma 
vez que o maior problema do ser 
humano é ele mesmo.

E tanto é que estamos buscando 
junto à Administração Regional da 
Barra da Tijuca os meios legais para 
obrigar que trafeguem com seus 
veículos em velocidade segura na 
nossa tão adorável praça, obrigan-
do a implantação de redutores de 
velocidade que podem até impactar 
negativamente o visual, por haver 
tanta falta de consciência coletiva. 
Pela mesma razão reivindicamos 
também ações mais enérgicas contra 
a invasão do terreno integrado à área 
de preservação ambiental próximo 
ao píer, e outras medidas reparado-
ras e/ou preventivas.

E nestas batalhas do homem 
pelo homem, citamos também o 
treinamento para combate e preven-
ção de incêndios, disponibilizado 
gratuitamente aos funcionários dos 
Condomínios e da AMN, por meio do 

Grupo Vila Rio, que nos presta serviço 
de vigilância, segurança e portaria. 
Orientações valiosíssimas que serão 
repassadas em outras oportunidades, 
como meio de capacitar todos os 
colaboradores a enfrentar e, prin-
cipalmente, evitar problemas que 
eventualmente podem acontecer.

O conteúdo desta edição é basi-
camente informativo, e inclui ainda 
uma breve explicação sobre o plane-
jamento orçamentário da AMN, como 
forma de esclarecimento e transpa-
rência, além dos balancetes que são 
divulgados em todas as edições.

E não esqueçam: a solidarie-
dade representa alívio para quem 
doa e para quem recebe. Continue 
contribuindo com a campanha Um 
Quilo de Amor, deixando nas caixas 
disponíveis em todas as recepções 
pelo menos um quilo de alimento 
não perecível. Eles são destinados às 
famílias e comunidades indicadas 
pelos coordenadores da campanha.

Boa leitura!!!

A DIRETORIA
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ACONTECEU

No dia 16/08 a Diretoria da AMN 
se reuniu com o Coordenador Téc-
nico Regional de Tráfego da Cet Rio, 
Claudio José Pires Gomes, e com a 
Gerente Executiva da Barra e Recreio, 
Marize Vieira, buscando alternati-
vas para disciplinar condutores de 
veículos que trafegam em velocidade 
acima da sensatez, especialmente na 
Praça Antônio Callado, onde circulam 
tantas crianças e idosos.

Há uma preocupação muito 
grande por parte da Diretoria, pois 
a relação entre o poder público e o 
privado não é equilibrada. Ao mesmo 
tempo que a AMN deseja executar 
medidas, tudo precisa estar de acor-
do com a Legislação de trânsito, e 
nem sempre é conveniente ou surte 
o efeito desejado.  Ou seja, o tipo de 
redutor de velocidade, a posição de-
les, os métodos, tudo precisa seguir 
os padrões da Cet Rio para que esta 
assuma as responsabilidades.

Sendo assim, a AMN solicitou 
um projeto para a Praça Antônio 
Callado e para as ruas de acesso, a 
fim de definir com a coletividade a 

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE VELOCIDADE 
NA PRAÇA E PRINCIPAIS ACESSOS

conveniência de cada necessidade. 
Mas enquanto isto não acontece, 
a AMN manterá os redutores já 
existentes há bastante tempo, 
contando com o bom senso das 
pessoas para evitarem a todo custo 
um acidente, o que deveria partir 
da consciência individual, ao invés 

de forçada por redutores ou por 
punições.

Evoluir como cidadão que vive 
em coletividade precisa ser um com-
promisso de todos, e o início está 
na vontade. É preciso ter vontade de 
ser civilizado para que o resultado 
venha, mesmo que demore.

Em parceria com a Administração 
Regional da Barra e Recreio, a Diretoria 
da AMN também solicitou uma estação 
de bikes do Itaú para atender aos asso-
ciados. Para utilizar o usuário precisará 
baixar o aplicativo, e escolher a catego-
ria de uso, com muita simplicidade para 
pessoas de todas as idades terem mais 
uma opção de locomoção. A expectativa 
é de boas notícias até o final do ano.

ESTAÇÃO DE BIKES DO ITAÚ PARA O CONDOMÍNIO
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Nos dias 31/08 e 01/09 foi realiza-
do pelo Grupo Vila Rio treinamento de 
prevenção e combate a incêndio, com 
o objetivo de dotar os participantes de 
conhecimentos básicos e técnicas ne-
cessárias para lidarem com situações 
emergenciais relacionadas com incên-
dio nos Condomínios do Mundo Novo 
e na Associação. 

Tendo como instrutor Marco Antô-
nio Silva de Oliveira, 2º Tenente refor-
mado do CBMERJ e Coordenador de 

TEMAS ABORDADOS:
 Diferença entre fogo e incêndio;
 Triângulo do Fogo (Combustível, Oxigênio, Calor);
 Combustível: classificação quanto à inflamabi-

lidade;
 Combustível: classificação quanto ao estado 

físico;
 GLP: gás liquefeito de petróleo;
 Válvula e mecanismo de segurança do botijão 

e gás;
 Condução, Convecção e Irradiação do calor;
 Processos de propagação do fogo;
 Técnicas de extinção de incêndios;
 Classificação, utilidades e métodos de utilização 

dos extintores de incêndio;
 Verificação de recursos disponíveis e definição de 

procedimentos, entre outras orientações.

Brigada de Incêndio do Grupo Vila Rio, 
com instruções teórica e prática, o trei-
namento foi realizado no Dolce Vita em 
dois dias, para permitir a participação 
dos colaboradores que trabalham por 
plantões.

A cada dia de treinamento compa-

TREINAMENTO PARA PREVENÇÃO
E COMBATE À INCÊNDIO

receram mais de trinta colaboradores, 
todos utilizando máscaras e tomando 
os possíveis cuidados contra o corona 
vírus. Desta vez por iniciativa do Dolce 
Vita, que gentilmente cedeu o espaço, 
o treinamento foi bastante proveitoso, 
e a AMN pretende organiz ar com o Gru-
po Vila Rio o reforço do conteúdo pelo 
menos uma vez por ano, e compartilhar 
com os moradores algumas orientações 
básicas, e tão importantes para evitar 
sérios problemas ocasionados por fogo.
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AB Flash (ABDOMINAL)
Benefícios:
• Melhora a postura;
• Fortalece os músculos;
• Previne a dor lombar;
• Melhora o equilíbrio.
Gasto Calórico: 100 a 150 kcal
Duração: 15’
Aulas: 
Seg/Qua/Sex - 10:00h / 19:15h
Sábado: 10:15h
 Alongamento 
Benefícios:
• Aumenta a Flexibilidade;
• Alivia a dor e tensão muscular;
• Alivia o estresse.
Duração: 45’
Aulas: 
Ter/Qui: 20:30h
Sábado: 10:40h

RITMOS 
Benefícios:
• Aumento da capacidade cardiovascular
• Alivia o estresse
• Melhora a coordenação motora;
• Acelera o metabolismo
• Contribui para a queima de gordura
Gasto Calórico: 600 a 900 kcal
Duração: 60’

SINOPSE DAS ATIVIDADES COLETIVAS DISPONÍVEIS
NA GRADE DA ACADEMIA DO CLUBE

Aulas: 
Seg/Qua - 20:30h
Ginástica Localizada 
Benefícios:
• Melhora o condicionamento físico;
• Fortalece os músculos;
• Previne doenças cardiovasculares;
• Melhora o equilíbrio e a agilidade.
Gasto Calórico: 300 a 500 kcal
Duração: 60’
Aulas: 
Seg/Qua/Sex - 08:00h
Seg/Qua - 19:30h

JUMP 
Benefícios:
• Melhora a postura;
• Fortalece os músculos;
•  Aumenta a flexibilidade e resistência 
física;
• Melhora a capacidade cardiorrespiratória.
Gasto Calórico: 200 a 300 kcal Duração: 30’
Aulas: 
Seg/Qua -- 09:30h

MAT PILATES 
Benefícios:
• Melhora a postura;
• Fortalece os músculos;
• Reduz tensões e estresse;

• Melhora o movimento das articulações.
Gasto Calórico: 200 a 250 kcal   Duração: 60’
Aulas: 
Seg/Qua/Sex - 10:30h 
Orange Zone 
Benefícios:
• Aumento da Taxa Metabólica pós-treino
• Potencialização do emagrecimento
• Melhora do condicionamento físico, com 
ganho de força, velocidade já nas primeiras 
semanas
• Aulas dinâmicas e variadas que estimulam 
até mesmo quem não gosta de academias;
• Melhora da capacidade respiratória.
Gasto Calórico: 500 a 800 kcal Duração: 60’
Aulas: 
Seg/Qua/Sex - 08:00h / 18:30h
Ter/Qui - 7:00h / 18:30h

BOXE 
Benefícios:
• Tonifica os músculos;
• Alivia o estresse;
• Contribui para a queima de gordura;
• Melhora a coordenação motora;
• Desenvolve o condicionamento, a resistên-
cia e a agilidade.
Gasto Calórico: 500 a 900 kca Duração: 60’
Aulas: 
Seg/Qua - 19:30h

Cada vez mais os animais de estimação 
estão ocupando lugar de maior importância 
dentro das famílias, e em razão do afeto e das 
responsabilidades, muitos donos os tratam 
como se fossem filhos, compartilhando hábi-
tos e incluindo-os nas programações de lazer.

Por conta disso, a Ecobalsas vem receben-
do reivindicações para admitir pets na balsa de 
travessia para a praia, e por envolver públicos 
diferentes e outras questões que dificultam 
simples decisão, iniciou uma pesquisa com 
seus tomadores de serviço, buscando harmo-
nia entre as diversas opiniões. A Associação 
Mundo Novo, por meio de sua Diretoria, 
considera razoável as seguintes sugestões 
feitas pela Ecobalsas:

1. Que o serviço de travessia permita pets (cães)

ACESSO DE PETS NA BALSA DE TRAVESSIA PARA A PRAIA EM PROCESSO DE ANÁLISE PELA ECOBALSAS

2. Que se estabeleça o limite de quatro pets 
por viagem;

3. Que se estabeleça lugares (os das 
pontas perto a lagoa dos dois primeiros 
bancos da frente); 

4. Que os pets (cães) devam viajar no colo, 
ou de focinheiras quando se tratar de médio e 
grande porte, e sempre presos à guia;

5. Que seja definido apenas o píer 1 para 
embarque e desembarque com pets, vedado o 
acesso ao Ecolounge Beach Club. 

Importante destacar também que os 
pets precisam estar com vacinas em dia, 
e dependendo do resultado da pesqui-
sa que a Ecobalsas vem fazendo com 
os Condomínios para os quais presta 
serviço, esta também seja condição para 
o embarque. Ainda não há nada definido 
ainda, pois o prazo para se chegar a um 
consenso é o final de setembro, e tão logo 
a Ecobalsas defina, será divulgado pelos 
meios que a AMN dispõe.
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As calçadas da Av. Alfredo Colom-
bo, entre o America’s Park e o Novo 
Leblon, destruídas por uma tempesta-
de ocorrida no início do ano passado, 
que derrubou muitas árvores, foi outro 
tema abordado em reunião com a 
Administração Regional da Barra da 
Tijuca. 

As raízes das árvores levantaram o 
calçamento, criando barreiras e obri-

CALÇADAS DA AVENIDA ALFREDO COLOMBO
gando que os pedestres andem pelo 
meio da rua, além do aspecto ruim de 
destruição. Embora a Prefeitura esteja 
priorizando obras que impactem 
significativamente no tráfego, em face 
da escassez de recursos financeiros, 
a Gestora Marize se comprometeu 
oficializar o pedido, para que entre no 
planejamento da Secretaria Municipal 
de Conservação e Serviços Públicos.

ACONTECEU

Situação bastante preocupante, 
a área ocupada no meio da reserva 
ambiental, próxima à entrada do píer, 
também foi abordada em reunião com 
a Administração Regional da Barra e 
Recreio. 

Embora esteja fora da área adotada 
pela AMN, ninguém deve ficar inerte ao 
que pode acontecer se o poder público 
nada fizer para impedir invasões e 
depredações da natureza. Aquela área 
é objeto de um processo de usucapião 
bem antigo, movido por um ex-mora-

PATRULHA AMBIENTAL FAZ DILIGÊNCIA NO
TERRENO INVADIDO PRÓXIMO AO PÍER DA BALSA

dor do Novo Leblon contra o Banco de 
Crédito Móvel, e não se entende como 
foi acatado se a área integra uma APA.

Fato é que nada foi feito até o 
momento, exigindo dos moradores 
da região permanente atenção. Quem 
chega ao local encontra um casebre e 
cães bravos soltos, que surpreenderam 
até mesmo a equipe da Subprefeitura 
quando esteve no local.

Posteriormente a Patrulha Am-
biental fez diligência, acompanhada 
pela Administração da AMN, mas não 

encontrou ninguém além dos cães. A 
questão é que a Secretaria de Meio 
Ambiente deverá entrar neste processo 
para retomar a área, e ter poderes para 
retirar os invasores. Enquanto isto não 
ocorrer nada poderá ser feito.

O próximo passo será uma reunião 
com o Secretário de Meio Ambiente 
para tentar sensibilizá-lo da importância 
de tomarem atitudes mais enérgicas, 
pois existem alguns exemplos bem pró-
ximos de áreas que foram dominadas, 
de forma desordenada e devastadora.
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PARCERIA QUE GERA VALOR: 
Na antepenúltima linha colocar 
maiúsculo o N de Mundo Novo, e 
pelo menos a foto do adesivo na li-
veixa. Se der, a logo deles também. 
Pode ser pequena em algum lugar 
do texto
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O orçamento anual é o planeamento das 
finanças ao longo de doze meses, realizando 
ajustes de acordo com as necessidades e obje-
tivos, e prevendo reajustes monetários. Ou seja, 
o orçamento mostra as receitas e despesas PRE-
VISTAS ao longo dos meses, custos e investimen-
tos, e com o devido controle é possível manter 
as finanças organizadas e ter uma boa noção da 
realidade da instituição.

Na Associação Mundo Novo, de forma re-
sumida o procedimento é organizar todas as 
despesas existentes, analisar o fluxo nos últimos 
meses, atentando para previsões de consumo 
e reajuste de tarifas públicas e concessionárias, 
folha de pagamento e tudo que a envolve, índi-
ces e o momento de reajuste previstos em cada 
contrato, receitas diversas da cota associativa 
(aluguel da loja 103 para a escola, aluguel de 
oito vagas de garagem, parcerias nas mídias, re-

passe pela cessão de espaço para atividades pay 
per use como pilates e massoterapia, repasse 
pela cessão de espaço para atividades comer-
ciais particulares), para então concluir a receita 
de cotas associativas necessárias à execução do 
orçamento.

Sabendo-se que as receitas mensais das co-
tas são o resultado da divisão do total previsto 
para o período por doze meses que o compõe, é 
importante salientar que os resultados financei-
ros de cada mês não podem ser encarados como 
concluídos. Os saldos são parte do todo, além de 
contemplarem Fundo de Reserva, Fundos de 
Investimentos (quando ocorrem) e Fundos de 
Eventos. Portanto, não se pode concluir que há 
sobras ou faltas sem a análise destas situações.

Mensalmente é feito o controle por uma 
planilha que compara o orçado com o realiza-
do mês a mês, por rubrica, com saldo mensal e 

acumulado, mas é imprescindível atentar para 
as sazonalidades (despesas que acontecem em 
momento específico), cujas verbas estão sendo 
acumuladas mês a mês. 

Entender esse processo é importante para 
também compreender as razões das limitações 
orçamentárias, ainda que os saldos revelem o 
oposto. A AMN busca sempre a transparência 
e o equilíbrio em todas as formas, não apenas 
financeiro, mas também equalizar os interesses 
da coletividade, de modo a beneficiar o maior 
número possível, e isto é um desafio muito 
grande, pois cada indivíduo tem suas próprias 
necessidades e interesses.  

Controle, equalização e transparência são as 
principais ferramentas quando se trata de admi-
nistrar recursos coletivos, mas tão importante 
quanto é ter consciência coletiva para usufruir 
destes recursos com satisfação.

ORÇAMENTO ANUAL
COMO FUNCIONA NA ASSOCIAÇÃO MUNDO NOVO

Mundo Novo Notícias
(021) 2431-7439  -  (021) 96408-1246

Anuncie no
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Não desista, insista, tudo passa!
A vida é valiosa demais.  
                                                                                                                                                      
       CVV - Centro de Valorização da Vida                                                                                                                                             
                              Ligue 188

Setembro Amarelo    
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Disponibilizado gratuitamente pelo 
Diretor da Cia Athletica, Daniel Adler, 
foi implantado na academia do clube 
o sistema de personal, que permite 

SISTEMA DE CONTROLE DE PERSONAL
controlar as aulas particulares realizadas, 
com informação de professores, aulas 
em andamento e o tempo decorrido. 

O objetivo da implantação foi faci-

litar a gestão e reforçar a transparência 
em relação ao repasse por professores 
em aulas particulares, realizadas na 
academia. 

E este projeto continua! Desde 
abril que a equipe formada pelos 
moradores do Mundo Novo, Marluze 
Oliveira, Luiz Carlos e Nelson Reis, 
iniciaram o projeto com o objetivo 
de arrecadar uma tonelada de ali-
mentos não perecíveis. Consideran-
do que só no Mundo Novo há 1082 
unidades residenciais, a média de 
um quilo por unidade seria suficien-
te para alcançar esse objetivo. No 
entanto, as doações estão enfraque-
cendo, enquanto as necessidades 
nas comunidades carentes só estão 
aumentando. Quem quiser e puder 
ajudar, basta deixar um quilo de ali-
mento na caixa que está disponível 
na recepção de cada prédio.

LISTA DOS PRODUTOS A SEREM DOADOS:
Feijão  Leite em pó
Arroz  Fubá
Macarrão Farinha de mesa
Açucar  Óleo de soja
Café  E outros não perecíveis
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Vitamina C - A vitamina C é, sem 
dúvidas, a substância mais indicada 
para o fortalecimento do sistema 
imunológico. Embora seja imprescin-
dível para o organismo, a vitamina C, 
ou ácido ascórbico, não é produzida 
por ele. Portanto, ingerir alimentos 
que a contêm é essencial. É sabido 
que laranja, limão e acerola são 
ricos no nutriente, mas caju, goiaba, 
morango, kiwi, salsinha, pimentão 
vermelho e melancia também pos-
suem boas quantidades

Vitamina E - Assim como a C, a 
vitamina E possui propriedades 
antioxidantes. Assim, auxiliando 
na diminuição e reparo de danos 
provocados por radicais livres, com-
batendo o envelhecimento precoce 
e auxiliando na manutenção da pele 
e dos cabelos. A vitamina E também 
atua na cicatrização dos tecidos do 
corpo, sendo uma das substâncias 

Substâncias fundamentais para
turbinar seu sistema imunológico

Adotar medidas de proteção para melhora do sistema imunológico deve ser uma preocupação freqüente entre as pessoas, pois com a 
imunidade baixa o corpo não consegue se proteger corretamente contra microrganismos como fungos, bactérias e vírus, aumentando 

assim as chances de surgimento de infecções e doenças, como gripes e resfriados. 
O sistema imunológico foi muito discutido nos últimos meses, pois o uso de vitaminas e nutrientes poderia combater doenças como 
a Covid-19, causada pelo novo Coronavírus. Porém, segundo a Associação Brasileira de Nutrição, não existem receitas milagrosas que 

substituam a higienização e o distanciamento social, mas em relação ao sistema imunológico, com o equilíbrio de vitaminas e nutrien-
tes corretos, algumas doenças que invadem o organismo quando nossa imunidade está baixa podem ser evitadas.

CONHEÇA AS 6 SUBSTÂNCIAS MAIS IMPORTANTES PARA O SISTEMA IMUNOLÓGICO
que atuam no fortalecimento do 
sistema imunológico e ajudando no 
combate às doenças. 

Vitamina D - Essencial para a 
saúde e o desenvolvimento dos ossos, 
a vitamina D atua como reguladora do 
crescimento, sistema cardiovascular, 
muscular, metabólico e insulinodepen-
dente. 
Com a necessidade do isolamento 
social devido à pandemia, muitas 
atividades externas foram reduzi-
das, diminuindo o tempo e exposi-
ção ao sol e levando muitas pessoas 
a apresentar a deficiência dessa 
substância.

Vitamina A - A vitamina A é uma 
substância que tem entre suas 
propriedades a modulação da imu-
nidade.
Ela é considerada uma vitamina 
lipossolúvel e muito importante 

para a visão e a manutenção de 
estruturas externas, como a pele e 
mucosas.

Zinco - A deficiência do zinco no 
corpo pode permitir maior ocorrên-
cia de infecções virais. Afinal, ele 
interfere na manutenção da função 
do sistema imunológico e síntese 
das hemoglobinas.

Selênio - Esse minério tem um alto 
poder antioxidante e é facilmente 
absorvido pelo nosso organismo. Entre 
suas funções, realiza o controle de 
radicais livres participando na resposta 
do sistema imunológico a infecções. 
O acompanhamento médico junto à 
alimentação balanceada e atividade 
física regular são fundamentais para 
preservar sua saúde. Cuide-se.

Julliana Rodrigues N. Sloboda
CRF 24004
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Dando continuidade ao Projeto das Girassóis, 
que acontece edifício Terra Vita, Vânia Santos e 
outras voluntárias estão preparando uma distri-
buição de 150 kits, para serem entregues no Dia 
da Criança à Instituições carentes. 

O kit é composto de:
- uma boneca Thaty ou um palhacinho 

Thuntum;
- itens de higiene (sabonete, pasta de dente, 

escova de dente, álcool 70° e uma máscara). 
As 35 voluntárias, denominadas de Girassó-

is, juntamente com seus amigos montaram o 
projeto “Higiene na Parede”, inspirado no Artigo 
Café na Parede que está rodando o mundo. 

Fazendo uma breve explanação do que ser 
trata, esse movimento começou em Nápoles, Itá-
lia, em que os moradores locais que frequentam 
Cafeterias costumam deixar pagas xícaras de 
café além das consumidas, e o garçom fixa um 
pedaço de papel na parede para registrar. Os ca-
fés na parede se destinam àqueles que não po-
dem pagar, moradores de rua, que não precisam 
baixar a dignidade pedindo um café de graça, 
bastando olhar para a parede. 

Essas pessoas são atendidas com todo res-
peito, como qualquer outro cliente, e basta que 

“HIGIENE NA PAREDE”

peçam um café da parede ou olhem para a pa-
rede onde estão fixados os papéis. É o lindo ato 
de amor ao próximo, que já se tornou hábito em 
alguns ugares do mundo.

Da mesma forma, as Girassóis pretendem 
criar o hábito de proporcionar higiene a todos, 
especialmente em tempos de pandemia, algo 

que costuma ficar de lado quando há outras 
necessidades emergenciais, mas que são tão 
importantes quanto, para a saúde e continuida-
de da vida. 

Com a grande energia positiva, apostando 
no mais belo sorriso de pelo menos 150 crian-
ças, no mês de outubro as crianças humildes 
sentirão ainda mais o afeto que as Girassóis têm 
pela humanidade.  

Para colaborar com o “Projeto das Girassóis”, 
que envolve outros trabalhos, entre em contato 
com Vânia Santos, pelo telefone/whatsapp (21) 
99322-2589.
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