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Sim, o tema principal conti-
nua sendo a pandemia, infeliz-
mente.

Não pela enfermidade que 
o vírus em si causa, mas pelas 
desordens geradas em face da 
necessidade de confinamento, 
de se proteger, de respeitar 
regras, de mudar hábitos, de 
pensar em todos. A partir disso, 
notam-se muitas mudanças no 
ser humano, mas não para o 
bem como se esperava diante de 
uma ameaça à vida, e sim para 
trazer ainda mais transtornos.

Como representantes de 
uma coletividade não estamos 
nos excluindo desse barco, 
como seres imperfeitos que 
todos somos, influenciáveis e 
muitas vezes desatentos. Mas 
temos obrigação de refletir 
acerca na nossa posição perante 

o mundo, e temos obrigação 
também de alertar, sempre 
que percebermos que algo vai 
muito errado.

Tudo vai passar! Não pode-
mos jogar tudo para o espaço 
como se estivéssemos desistin-
do de nós. Temos que resistir 
às angustias, ao desânimo e às 
tristezas, e mais ainda, temos 
que buscar meios de combater 
todos esses maus sentimentos. 
Como? Refletindo, travando, se 
expressando com sabedoria ou 
muitas vezes calando.

Tem sido tão difícil admi-
nistrar os conflitos, em tempos 
que mais precisamos de acalan-
to. Isto porque algumas pessoas 
estão destoando consideravel-
mente, não respeitam regras, 
não respeitam as condições 
obrigatórias para podermos sair 

de casa, tentando viver com a 
normalidade que nos é possível 
atualmente. 

Sendo assim, nesta edição 
reunimos alguns conteúdos que 
podem nos ajudar nesse desafio, 
e é muito importante que todos 
leiam, que tenham vontade de 
colaborar, porque a saída para 
todas essas dificuldades tam-
bém está em nós mesmos.

Vamos iniciar uma nova 
fase, e precisamos estar fortes e 
determinados a buscar um jeito 
de viver mais prazeroso, mais 
conscientes e mais assertivos. 
Vamos focar nos nossos obje-
tivos pessoais e profissionais, 
porque temos muito ainda a 
construir.

Boa leitura!

A DIRETORIA
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O lago da praça do Condomínio está 
com novos habitantes, borbulhando 
graça e vida. Em dezembro a AMN rece-
beu da Sra. Tereza Cristina, moradora do 
Mare Vita, doações de plantas aquáticas 
e peixinhos, vindos de um lago desati-
vado que pertenceu ao pai dela. Entre os 
peixes alguns cascudos, que dificilmente 
podem ser vistos por permanecerem 
no fundo dos tanques em meio ao lodo, 
que é seu alimento preferido. De quebra 
ainda ajudam na limpeza.

Em janeiro outra doação veio por par-
te do Sr. Robinson Henriques, morador 

Como mais um espaço para a prática de 
atividades na academia do clube, a varanda 
voltada para o Platinum Advanced Offices está 
em melhores condições para receber os alunos 
do Orange Zone, e fora dos horários desta ativi-
dade também aqueles que preferem se exercitar 
em um ambiente aberto. O piso é revestido com 
grama sintética, e recentemente foi instalado 
um ventilador industrial, uma fita de suspensão 
TRX (treinamento suspenso), e a iluminação foi 
reforçada. Um espaço antes inútil se tornou uma 
ótima opção para os usuários treinarem, desde 
que supervisionados por um profissional de 
educação física, assim como em todos os demais 
ambientes da academia.

ACONTECEU

NOVOS HABITANTES NO LAGO DA PRAÇA

do Bella Vita. Entre carpas, barrigudinhos 
e outras espécies, formaram um lindo 
cardume que podem ser vistos no primei-
ro tanque, mais próximo ao chafariz. O 
desafio agora é afastar predadores, como 
as garças que eventualmente aparecem, 
e manter as águas sempre límpidas. 

Em nome de toda a coletividade a 
AMN agradece pelas doações recebidas, 
e na oportunidade reforça pedidos para 
não alimentarem os peixes, embora as 
crianças gostem bastante. Pela saúde 
deles e boa qualidade da água só podem 
ser alimentados com rações próprias.

MELHORIAS NA VARANDA DA ACADEMIA 
PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES
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Como mais uma medida de 
economia de energia, a AMN 
instalou sensores de presença 
nos banheiros da academia e 
separou os circuitos elétricos das 
luminárias dos corredores. Embora 
existam plaquinhas fixadas acima 

ECONOMIZANDO ENERGIA COM SENSOR DE 
PRESENÇA E COM CONSCIÊNCIA

dos interruptores, orientando 
apagar as luzes ao sair, com muita 
frequência todas as luzes ficavam 
acesas, consumindo energia.

Os interruptores continuam 
úteis para acender os pontos de 
luz sobre os boxs, e no entorno 

dos espelhos, para que não haja 
o risco de os usuários ficarem no 
escuro por falta de movimento, 
mas esses pontos são mais econô-
micos. Em todo caso, vale reforçar 
o pedido para que apaguem todas 
as luzes ao sair de qualquer am-
biente que ficar vazio.
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Sabe a maioria dos moradores 
do Mundo Novo que a Associação 
– AMN tem um aplicativo próprio, 
com credencial virtual por meio 
de QR Code, utilizada especial-
mente para acesso ao ônibus, 
balsa e envio de informativos. 
Em futuro próximo pretende a 
AMN unificar o sistema e tam-
bém utilizar a mesma credencial 
para acesso ao clube, academia e 
bosque. 

No entanto, há quem não 
queira ou não tenha habilida-
des com telefones celulares, 
ou simplesmente queira ter as 
duas formas de credencial, física 
e virtual. Por esta razão a AMN 
alterou, em parceria com o pres-
tador de serviços Vida de Síndico, 
a credencial ou carteirinha física, 
para um modelo incluindo o QR 
Code, que é o identificador do 
associado.

Inicialmente, apenas os usuá-

PADRONIZAÇÃO DAS
CREDENCIAIS FÍSICA E VIRTUAL

rios dos ônibus que não utilizam a 
carteirinha virtual devem solicitar 
o novo modelo na Administração 
da AMN, pois para a Cedro é de 
grande importância registrar por 
meio do QR Code o acesso do 
usuário, tendo em vista que por 
meio disso é gerado o relatório 
de passageiros, extremamente 
necessário em caso de fiscali-
zação do Detro, ou de qualquer 
outra ocorrência que envolva o 
passageiro, e para a estatística de 
usuários,.

O novo modelo também será 
adotado na medida que forem 
realizados novos cadastros na 
AMN, e sempre que o associado 
solicitar. O QR Code da carteiri-
nha virtual é o mesmo da física, 
de modo de que, quando o ca-
dastro do associado for excluído 
o QR Code será automaticamente 
invalidado.

Aos poucos a AMN fará uso 

de todos os benefícios ofereci-
dos pelo sistema Vida de Síndi-
co, simplificando os processos 
de acesso, agendamentos e 
comunicação. Para ter acesso 
ao aplicativo basta entrar em 
contato com a Administração da 
AMN pelo telefone (21) 96443-
3383, ou pelo e-mail contato@
condominiomundonovo.com.
br, e informar nome, prédio, 
apartamento e e-mail. Confir-
mado o cadastro do associado, 
este receberá uma mensagem 
em sua caixa de entrada com 
as orientações para baixar o 
aplicativo, login e senha. A 
inserção de foto no cadastro é 
indispensável.

O aplicativo é muito simples, 
e é um meio de se integrar mais 
com a coletividade, contribuir 
para melhorar os controles e a 
comunicação com a administra-
ção geral.



11

A pandemia de Covid-19 impôs 
a todos novas regras, novos hábi-
tos e a necessidade de adaptação. 
Algumas pessoas foram afetadas 
diretamente, e de forma traumática, 
outras não, mas o fato é que todos 
estão sujeitos à contaminação e a 
um grave problema. Por isso mesmo 
a necessidade de prevenção, de 
conscientização e solidariedade, 
mesmo que a pessoa não se preocu-
pe consigo mesma. Mas por que é 
tão difícil convencer a todos disso?

Mais do que regras instituídas 
administrativamente a AMN segue o 
que determina a legislação, e ainda 
assim precisa se desgastar tanto para 
fazer cumprir. Todos os dias enfrenta 
problemas na academia do clube com 
pessoas que usam a máscara abaixo 
do nariz, ou que a retiram comple-
tamente a toda hora para falar ao 
celular, beber água, ou simplesmente 
desafiam os colaboradores que estão 
tentando fazer o seu trabalho.

POR QUE É TÃO DIFÍCIL RESPEITAR REGRAS?
Sabe-se que o ser humano é 

resistente às mudanças de hábitos e 
de conscientização, até mesmo por 
situações que causam risco à própria 
vida, como por exemplo dirigir 
embriagado, ainda que diante de 
possíveis punições severas. Mudar 
hábitos é um processo muito difícil, 
e se torna ainda mais ainda quando 
esse hábito precisa ser desenvolvido 
de forma imediata e compulsória.

Mas será que é preciso viver 
uma experiência traumática para 
entender a importância de atitudes 
preventivas? Será que não bastam 
as notícias, as várias perdas, as 
campanhas e advertências? Não há 
justificativa para o descaso. Princi-
palmente para quem se dispõe viver 
em coletividade, como é o caso de 
um condomínio. Tem que existir o 
mínimo de bom senso.

Sejamos cidadãos admiráveis, por 
escolhermos melhorar a cada dia as 
nossas atitudes, pensando em nós 
mesmos e nos outros também.
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Como a maioria de nós saía cedo para o 
trabalho e voltava tarde para casa, não tínha-
mos a oportunidade de passar mais tempo 
no ambiente de moradia, convivendo com 
os familiares de forma mais intensa, e até de 
frequentar os ambientes comuns do Condo-
mínio. Mas com o advento da pandemia a 
rotina de grande parte das pessoas mudou, 
e somando isso às pressões psicológicas, os 
relacionamentos interpessoais parecem estar 
em declínio.  

Tomando por base um artigo publicado 
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Pro-
gepe) da UFF, a AMN adaptou e transcreveu 
o conteúdo, que tem valiosas informações e 
dicas de como controlar os ânimos, especial-
mente nessa fase tão difícil.

Tendo em vista que pessoas pensam e 
agem diferente umas das outras, a convi-
vência pode se tornar um desafio. Por isso, 
torna-se importante refletir sobre como a 
convivência pode afetar nossas relações 
interpessoais e o que fazer para manter a 
serenidade, fortalecermos essas relações com 
nossos familiares, amigos e vizinhos, enfim, 
com todas as pessoas, e evitarmos atritos 
desnecessários.

Novas dificuldades interpessoais podem 
ter se apresentado nesse momento, mas a 
verdade é que a maioria delas já existiam e 
foram apenas potencializadas pelo conví-
vio intenso. Esse período de pandemia e 
distanciamento social nos impõe diversas 
mudanças e adaptações, além de trazer 
muitas incertezas e preocupações. Por esse 
motivo, é natural que as pessoas estejam 
mais estressadas e, portanto, mais impa-
cientes e intolerantes com os outros. Nesse 
estado, ficamos mais propícios a iniciar 
uma discussão com alguém por motivos 
pequenos e/ou mais sensíveis a perceber 
uma simples atitude como provocação.

Entenda que todo conflito começa 
dentro de nós. Antes de ser manifestado em 
palavras ríspidas, elevação do tom de voz ou 
comportamentos agressivos, o conflito se 

Relacionamentos Interpessoais em tempos de 
pandemia: dicas para lidar com conflitos

inicia com um desconforto interno, sinali-
zando que alguma necessidade nossa não 
está sendo atendida naquela situação. Por 
exemplo, se alguém discorda da sua opinião, 
você pode sentir-se irritado (talvez por não ter 
tido sua necessidade de aceitação satisfeita 
naquele momento) e acabar elevando o tom 
de voz ou ofendendo o outro. A pessoa, ao 
sentir-se desrespeitada, pode atacar de volta 
e assim ter início uma briga desnecessária.

Dessa forma, precisamos nos ouvir 

primeiro. A crise atual obrigou a maioria 
das pessoas a desacelerar o ritmo de vida, o 
que pode ser encarado como oportunidade 
para dedicarmos mais tempo a olhar para 
dentro de nós. Podemos estar mais atentos 
aos nossos pensamentos, sentimentos, 
comportamentos e às necessidades por trás 
deles. Podemos nos revisitar e avaliar nossa 
forma de interagir com nós mesmos, com os 
outros e com o mundo. Autoconhecimento 
e autoconsciência nos ajudarão a avaliar 
melhor a situação, entendermos nossa 
responsabilidade e frear comportamentos 
prejudiciais à nossa vida e que enfraquecem/
desgastam as relações.

Parece óbvio, mas é sempre importante 
lembrar: somos seres únicos, singulares. 
Cada ser humano tem uma visão de mundo 
e um modo de ser próprios, construídos 
pelas experiências vividas ao longo de sua 
história. Nós não enxergamos as coisas como 
elas são, mas sim como nós somos. Damos 
significado a tudo e todos de acordo com 
nossas experiências passadas, crenças e 
valores formados. A partir da nossa interpre-
tação sobre a situação, vamos ter sentimen-
tos e comportamentos correspondentes. E 
se a realidade é uma construção individual, 
não há apenas uma correta ou verdadeira. 

Podemos estar mais 
atentos aos nossos 
pensamentos, 
sentimentos, 
comportamentos e às 
necessidades por trás 
deles. Podemos nos 
revisitar e avaliar nossa 
forma de interagir com 
nós mesmos, com os 
outros e com o mundo.
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Procure entender as necessidades e respeitar 
a maneira de pensar, sentir e agir do outro.

Exatamente pela natureza singular e 
complexa de cada indivíduo é que, inevita-
velmente, conflitos vão surgir. Culturalmente, 
no Brasil, temos a tendência de considerar o 
conflito como sendo sempre negativo. Conse-
quentemente, buscamos negá-lo ou evitá-lo. 
Mas a verdade é que o conflito pode ser uma 
grande oportunidade de amadurecimento 
pessoal e fortalecimento das relações, quando 
encarado de forma positiva. Se há conflito, é 
porque há investimento na relação, desejo 
de resolver as diferenças. Então, o problema 
não é o conflito em si, mas a violência que 
geralmente empregamos para dar conta do 
problema. E, nesse sentido, a resolução saudá-
vel de conflitos envolve diálogo, comunicação.

Mas qual seu estilo predominante de co-
municação? Se você costuma ter uma postura 
autoritária e crítica, querendo sempre fazer 
valer sua opinião, talvez sua comunicação seja 
mais agressiva. Já se você costuma concordar 
com as pessoas e omitir seus desejos e opini-
ões, sua comunicação pode ser considerada 
mais passiva. Tanto a comunicação agressiva 
quanto a passiva tendem a trazer sofrimento 
para os indivíduos e desgaste para suas 
relações interpessoais. A resolução de conflitos 
envolve assertividade. A Comunicação Asser-
tiva consiste em dizer o que se pensa, com 
honestidade, clareza e objetividade, levando 
em conta que existe um outro que também 
precisa ser ouvido.

Benefícios: Desenvolve relações 
interpessoais maduras, baseadas no 
autorrespeito e no respeito ao outro; analisa 
e resolve o problema, sem a necessidade de 
buscar culpados; coloca limite às pessoas 
agressivas, defendendo-se contra abusos de 
poder; eleva a autoestima e segurança para 
enfrentar os desafios do cotidiano.

Antes de conversar, avalie: É útil dizer 
isso? Vai fazer diferença na minha vida e na 
vida do outro? É o momento certo para ser 
dito? É a melhor forma de dizer? Você está 

1) Especifique o comportamento do outro 
que lhe causou incômodo;
2) Expresse o seu desconforto, os efeitos 
que o comportamento produz em você;
3) Faça um pedido específico ou discuta 
alternativas de acordo mútuo, quando for 
o caso;
4) Mostre os benefícios da mudança de 
comportamento.

Então, entendendo que os conflitos 
sempre existirão nas relações e que, não 
necessariamente são ruins, poderemos 
encará-los de uma maneira mais leve e po-
sitiva. Precisamos mergulhar cada vez mais 
fundo no autoconhecimento, descobrindo 
Escrito por Progepe - Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida
dpvs.casq.progepe@id.uff.br
Publicação autorizada

nossos padrões de pensamentos, sentimen-
tos e comportamentos e as consequências 
destes em nossas relações. Assim, pode-
remos estar mais atentos e vigilantes para 
escolher conscientemente novos padrões 
mais benéficos. Se você escolhe desenvolver 
uma comunicação mais assertiva, você está 
escolhendo expressar seus sentimentos e 
suas necessidades de forma clara e honesta 
ao outro, buscando ouvi-lo e compreendê-lo 
também para que o problema seja resolvido 
de forma satisfatória para ambos. Praticar a 
comunicação assertiva pode melhorar sua 
relação consigo mesmo e com os outros, 
experimente!

Estrutura sugerida:

Comunicação Assertiva
emocionalmente bem naquele momento? E 
a pessoa que vai receber está bem também?

Durante a conversa, atente-se para: Man-
tenha contato visual com a pessoa e tom de 
voz constante e confiante; seja objetivo e vá 
direto ao ponto; baseie-se em fatos e dados; 
use uma linguagem positiva e não julgadora; 
expresse seus sentimentos, necessidades 
e opiniões; foque na solução do problema, 
buscando alternativas que sejam benéficas 
para todos; ouça e valorize as ideias do outro; 
reconheça os sentimentos do outro.
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ENTREVISTA

1 - O que são Reprogramação Bio-
lógica e Método Thai Flow Training 
(Thai Massagem)?
 
Cleide: A Reprogramação Biológica é 
uma abordagem terapêutica que trata 
disfunções corporais, através de técnicas 
como massagens específicas. Se baseia 
na relação entre os conflitos emocionais 
produzidos durante a vida e as doenças 
orgânicas por eles geradas.

Carolina: O Método Thai Flow Training 
é baseado em uma terapia curativa 
Tailandesa, onde o Terapeuta procura 
restabelecer o fluxo de energia vital de 
seu paciente, liberando pontos de ten-
sões / bloqueios através de pressões pro-
fundas, alongamentos, manipulações e 
torções. Ou seja, é uma técnica curativa, 
que traz relaxamento para o corpo e para 
a alma, deixando o paciente em estágio 
meditativo, de mente pacificada. 

2 - Como as duas Técnicas podem 
atuar diretamente no bem-estar 

geral de cada paciente?

Cleide: O tratamento será feito de 
acordo com a necessidade de cada 
pessoa, NA SUA DOR, assim propiciará 
alívio satisfatório. Entre alguns distúrbios 
causados pelos conflitos vividos, citamos 
dores de cabeça, dores musculares 
(fibromialgias), bronquites, sinusites, 
rinites, depressões, doenças reumáticas, 
câncer, alergias e outros. 

Carolina: A Thai Massagem busca 
restabelecer o equilíbrio psíquico e men-
tal do paciente, devido à liberação de 
endorfina e um trabalho de conscientiza-
ção da respiração, que ocorre durante a 
massagem. O que propicia um profundo 
relaxamento físico e mental, facilitando a 
liberação de bloqueios emocionais, tais 
como ansiedade, pânico, estresse e can-
saço. Além de diminuir tensões e rigidez 
musculares e melhorar a circulação.
No final da sessão o paciente se sente 
mais bem-disposto, relaxado, alongado 
e em conexão com o seu próprio corpo.

Temos vivido tempos 
de muito estresse e 
ansiedade. Tempos 
de muitas surpresas, 
instabilidades de forma 
geral, e o pior de tudo, 
perdas irreparáveis.
Nunca foi tão necessário 
cuidarmos de nossa 
saúde física, mental 
e emocional, e por 
isso, nesta entrevista 
falaremos um pouco 
sobre as Terapias 
Alternativas / Holísticas 
que atuam diretamente 
na busca de bem-estar 
geral para as pessoas, 
e que está disponível 
no Espaço Glori Studio 
Care, localizado no 
Platinum Advanced 
Offices.
Especialistas no assunto, 
as fisioterapeutas Cleide 
Cerqueira e Carolina 
Nogueira falarão um 
pouco sobre as duas 
técnicas.

As Terapias Alternativas /
Holísticas e o Bem estar geral 
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3 - Por que Reprogramação Bioló-
gica?

Cleide: Segundo estudos, o corpo pos-
sui um programa biológico de sobrevi-
vência devido às influências traumáticas 
sofridas pelo paciente, então essa técnica 
consiste em estimular o organismo do 
paciente à reprogramação, como um 
“reset” nas funções do nosso organismo.

4 - Como foi desenvolvido o méto-
do Thai Flow Training?

Carolina: Aprendi esse método 
com a professora Amanda Boa-
ventura, que o adaptou para nós 
ocidentais. A terapia Thai Flow 
Training tem como base a Thai 
Massagem.

5 - Quanto tempo dura cada sessão?

Cleide: O tempo de cada sessão varia 
de paciente para paciente, mas geral-
mente dura mais de uma hora.

Carolina: Geralmente dura de uma 
hora a uma hora e meia. 

6 - Quantas sessões são necessárias?

Cleide: Uma sessão a cada dois meses, 
pelo menos.

Carolina: Varia de paciente para 
paciente.

7 - Existe alguma contraindicação?

Cleide: Não. Apenas as pessoas devem 
estar livres, dispostas e capazes de entrar 
em uma sessão, em que serão aborda-
das suas DORES.

Carolina: Sim. Pessoas com infecções, 
osteoporose e doenças cardíacas (consul-
tar cardiologista).
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