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O ano de 2020 ficará evi-
denciado na história. 
Felizmente ele está 

terminando, e nós, que tivemos 
a graça de passar por ele ilesos, 
estamos na expectativa de dias 
melhores.

É nesta hora que a fé, ou pensa-
mento focado, deve formar uma 
onda grandiosa de positividade, 
para atrair os bons presságios, 
dando início a um novo ano com 
leveza e felicidade. Então, apro-
veitando esse momento, façamos 
um pacto de prece coletiva para 
a cura do mundo, abrangendo 
as doenças do corpo e da mente, 
porque é espantoso concluir que 
uma pandemia que suprimiu 
muitas vidas não foi suficiente 
para abrandar os maus hábitos, 
as más condutas, os maus sen-
timentos, essas doenças fora de 
controle que, despercebidas, 
destroem a humanidade.

Na noite de Natal, façamos essa 
prece, firmes em nossos propó-
sitos de fazermos a nossa parte, 
para que sejamos pessoas me-
lhores, mais justas, mais nobres, 
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revendo nossas atitudes e impul-
sividades, sendo mais compre-
ensíveis uns com os outros, mais 
pacientes, mais cooperativos. 
Sejamos gratos por tudo o que 
recebemos, pelos livramentos, e 
pela vida.

Como membros da Diretoria 
da Associação Mundo Novo, 
somos gratos a todos os nossos 
associados e colaboradores pela 
luta que travamos juntos neste 
período tão delicado que vive-
mos, somos gratos pelos acertos 
nas decisões tomadas diante 
de tantas incertezas geradas na 
pandemia, pela confiança em 
nós depositada ao sermos reelei-
tos para mais um período.

Estamos satisfeitos com os re-
sultados, mesmo com todas as 
dificuldades, pois fazendo uma 
retrospectiva de tudo o que foi 
realizado em 2020, queremos 
crer que 2021 não será páreo para 
todos nós, que juntos realizamos 
grandes coisas.

Nesta última edição do ano 
destacamos a abertura do nosso 

Natal, que mesmo em condi-
ções contidas foi espetacular, 
trazendo luz, muita luz a todos. 
Falaremos sobre a generosidade 
dos Girassóis, senhoras uni-
das por um propósito louvável, 
que além de levar um pouco 
de conforto aos necessitados, 
encontram outras razões para 
serem mais felizes, promoven-
do encontros e bate-papos, tão 
recompensadores na terceira 
idade. Falaremos sobre a se-
gunda campanha de doação 
de sangue aqui no Condomínio, 
em parceria com o Hemorio, 
para estimular o desejo de fazer 
o bem por meio de um ato tão 
pequeno para quem doa, e tão 
grandioso para quem recebe. 
Estas, entre outras ações que 
justificam o balanço satisfatório 
de um ano complicado.

Recebam o nosso abraço virtu-
al, e o nosso sincero desejo de 
muita saúde e muitas felicidades 
a todos!

A DIRETORIA
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Aproveitando a necessi-
dade de substituição, haja 
vista o desgaste pelo tempo 
de uso, a piscina do clube 
ganhou mobiliários novos e 
mais resistentes. Embora o 
momento seja de reclusão, a 
AMN está preparando o am-
biente para os dias de lazer, 
com todos seguindo as reco-
mendações necessárias para 
evitar contaminações de 
covid. Quando for à piscina, 
é importante escolher um 
local para ficar, afastado das 
pessoas de outras famílias, e 

ACONTECEU

E os trabalhos de manu-
tenção não cessam! Numa 
sequência de reparos, limpe-
za e manutenção, os serviços 
são executados de acordo 
com a prioridade. Quando 
se executa o último da lista, 
sem contar com os emer-
genciais que surgem, já está 
na hora de recomeçar o ciclo. 
O sentido de ter tudo, ou 
quase tudo, em boas condi-
ções, está no imperceptível, 
no trabalho pouco notado 
quando executado, mas mui-

CICLO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

MOBILIÁRIO NOVO E MAIS RESISTENTE PARA A PISCINA DO CLUBE

to sentido quando ausente.
Só para destacar um 

pouco do que foi realizado 
entre os meses de outubro e 
novembro, não destacados 
na última edição da revista, 
foram retomados os servi-
ços de pintura das calçadas 
e meios fios, limpeza das 
placas das ruas, manuten-
ção das bombas do lago e 
da piscina interna do clube, 
manutenção dos equipa-
mentos de ar condicionado 
da academia, substituição de 

parte dos rodapés da acade-
mia ainda antigos e desgas-
tados, instalação de sistema 
de som aéreo na sala de 
spinning e danças (em anda-
mento), reparo dos bancos 
de concreto da Rua Mário 
Fernandes Guedes, cons-
trução das bases dos postes 
de câmeras em concreto, 
pintura dos muros e pare-
des externas da entrada do 
clube, entre outros. E segue 
o ciclo, porque bom mesmo 
é ter propósito!

não compartilhar nem mobi-
liários, nem objetos. Até que 
a pandemia se torne apenas 

uma lembrança ruim, é obri-
gação de todos se preservar 
e preservar os outros.
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Aulas públicas de ballet e jazz  para encerrar o ano com muita graça
Devido à situação do momen-
to, o espetáculo de Danças de 
final de ano promovido pela 
Cia Athletica não pôde ser 
realizado, mas para não pas-
sar em branco as professoras 
Joyce Costa e Thalita Malafaia 
organizaram aulas públicas 
de ballet e jazz na unidade 
Mundo Novo, adotando todas 
as medidas protetivas de se-
gurança e público reduzido.

As crianças se prepararam du-
rante um mês para a aula, e 
encerraram mais um período 
com uma linda coreografia. 
Para os pais foi um momento 
de grande satisfação, mais 
ainda por notarem o quanto 
evoluíram na dança, mesmo 
com o tempo perdido nos 
meses sem aula por conta da 
pandemia, que sem dúvida 
foi recuperado com muita de-
dicação e esforço das crianças 
e das professoras. 
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Aulas públicas de ballet e jazz  para encerrar o ano com muita graça
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No dia 30 de novembro foi 
comemorado o Dia do Sín-
dico, mas de acordo com a 
Lei Estadual nº 817, de 20 de 
Dezembro de 1984, no Rio de 
Janeiro o Dia do Síndico é dia 
23 de Abril.

Seja qual for o dia, essa im-
prescindível figura merece 
congratulações constante-
mente, pois convenhamos 
se tratar de uma posição que 
exige nobres virtudes, como 
elevado autocontrole emocio-
nal, muita paciência, alguém 
que além de competente, 
agregador, honesto, suporte 
injúrias e incômodos em ho-
ras impróprias.

Ou seja, ser Síndico é muito 
mais do que apenas represen-
tante legal do Condomínio. 
Precisa estar preparado para 
enfrentar grandes desafios, 
que não se limitam ao traba-
lho, pois este se domina com 
competência e dedicação. O 
maior desafio é ter visão cole-
tiva, buscar o equilíbrio entre 
divergentes opiniões, buscar 
harmonia entre tantos confli-
tos, ser firme nos seus propó-
sitos e agir com legalidade.

Congratulações aos síndicos

Jamais pode esperar ser 
aprovado por todos, porque 
há muitas questões que em-
basam oposições, sejam elas 
legítimas ou convenientes, 
nobres ou levianas. Trata-se de 
uma tarefa árdua, muito difí-
cil, e que além de tudo expõe 
quem a exerce a muitos riscos, 
e por isso também deve ser 
valorizada. 

Tanto por parte do Síndico 
como por parte de todos os 
condôminos há que se ter 
coerência quando se trata de 
viver em coletividade, para 
entender que nem tudo acon-

tecerá conforme a sua vonta-
de. Quem define as grandes 
decisões são as assembleias, 
que representam a vontade 
da coletividade, mesmo que 
poucas pessoas participem. E 
quem define as decisões cor-
riqueiras é o Síndico, eleito por 
assembleia como represen-
tante da coletividade. É preci-
so respeitar isso, entender que 
eventual insatisfação pessoal 
deve ser contida, tendo em 
vista esse fato. 

O fardo é pesado, mas o 
Síndico merecedor de con-
gratulações diárias evidencia 
seu valor mantendo tudo em 
ordem, fazendo evoluir, geran-
do satisfação à maioria, sendo 
transparente e dentro das 
normalidades, disponível. 

A Associação Mundo Novo ho-
menageia a todos os Síndicos 
que contribuem para fazer 
deste Condomínio um peda-
cinho de paraíso.
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No dia 11 de dezembro 
foi realizada a Segunda 
Campanha de Doação de 
Sangue, em parceria com 
o Hemorio, para facilitar 
as doações, já que o ban-
co de sangue vem sendo 
cada vez mais demanda-
do, e com a proximidade 
das festas de final de ano 
e férias, a tendência é 
sempre aumentar.

A Associação Mun-
do Novo disponibilizou 
o espaço, que como na 
primeira vez aconteceu na 
Sala de Danças do Clube, 
em ambiente refrigerado, 
seguindo o máximo possí-
vel os protocolos exigidos 
em face da pandemia.

O objetivo da Associação 
é conseguir trazer a equipe 
do Hemorio para realizar a 

campanha no Condomi-
nio pelo menos duas vezes 
ao ano. Esse ato facilita a 
solidariedade e estimula 
outras ações nesta direção. 
Para quem nunca doou, o 
processo é muito simples 
e indolor, bastando preen-
cher os requisitos definidos 
pelo Hemorio, e o tamanho 
do benefício dado à vida é 
incalculável.

Segunda campanha 
de doação de sangue



10

Felizmente o ano está 
acabando e o Natal está 
chegando, como uma 
oportunidade de renovar 
as esperanças, agradecer 
e refletir acerca da nossa 
participação no mundo.

Trazendo a pandemia 
2020 foi um ano de gran-
des desafios, e para mui-
tas pessoas o Natal não 
será de muitas comemo-
rações, infelizmente. Além 
disso, o isolamento social 
continua sendo necessá-
rio, assim como todos as 
práticas de prevenção à 
transmissão do vírus. 

Desde março a Associa-
ção não realizou nenhum 
evento do calendário para 
evitar aglomerações, mas 
a abertura do Natal, que 
é o momento de acender 
todas as luzes do Con-
domínio, tinha que ser 
especial, para acender 
também nos corações de 
cada um a alegria de estar 
vivo. O Natal traz bons 
sentimentos, independen-
temente de crenças, e por 
todas as perdas, dores e 
sofrimentos, pelo medo 
que tomou conta da hu-
manidade, seja este um 
momento de consolação, 
de serenidade e conscien-
tização. Que enquanto a 
ciência busca a cura para 
o corpo, cada pessoa bus-
que a cura para a men-
te, busque a sua melhor 
versão como integrante 
deste mundo, deixando 

Uma noite de estrelas na abertura do Natal Mundo Novo

de lado o egoísmo e a 
soberba, para dar lugar à 
comunhão.

Tão bom sonhar com 
isso! É o que desperta em 
nós os cânticos de Natal, 
as luzes, as cores, os sím-
bolos, tudo o que repre-
senta o nascimento da 
esperança, do equilíbrio, 
da justiça, do perdão e do 
amor, que é na história 
bíblica o Menino Jesus.

O Mundo Novo está 
pronto para este momen-
to. No dia 03 de Dezem-
bro a tão querida família 
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Uma noite de estrelas na abertura do Natal Mundo Novo
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Cristelo, composta por 
Tay Dantas, Gláucio e 
Lucas Cristelo, anunciou 
a abertura do Natal com 
os tradicionais cânticos 
natalinos, e foram mais 
uma vez brilhantes, como 
estrelas que são. De suas 
varandas ou espalhados 
pela praça os especta-
dores vibravam espe-
cialmente com a atua-
ção de Lucas, tornando 
as canções ainda mais 
emocionantes com suas 
expressões, interagindo 
e estimulando a partici-
pação de todos, enquanto 
dava uma escapadinha 
para brincar. Quanto ta-
lento em uma família só!

Toda a decoração foi 
mais uma vez montada 
pela equipe de colabora-
dores da Associação, com 
todo o apoio da Diretoria, 
que com capricho e de-
dicação fizeram o melhor 
que puderam, comparti-
lhando dessa ideia de que 
a comunhão de coisas 
boas contribuirá para a 
cura do mundo.

Por mais dias de luz, 
por mais noites felizes, 
que seja Natal para todo o 
sempre!



13

- DEPILAÇÃO A LASER
- DRENAGEM LINFÁTICA
- DRENAGEM LINFÁTICA pré e pós operatório
- DRENAGEM LINFÁTICA  gestante
- ELETROESTIMULAÇÃO  (MIHA)
- EXERCÍCIO FUNCIONAL
- FISIOTERAPIA OBSTETRÍCIA 

O centro de saúde e bem estar 
pertinho de você!
Venha conhecer nossos serviços !

FISIOTERAPIA PÉLVICA

MASSAGEM TAILANDESA

MICROFISIOTERAPIA 

NOVO

NOVO

- NUTRICIONISTA
NOVO

NOVO
NOVO

- MASSAGEM RELAXANTE
- MASSAGEM MODELADORA
- MICROFISIOTERAPIA 

A fisioterapia pélvica trata e previne as disfunções do assoalho pélvico através
de técnicas mundialmente reconhecidas, eficazes, indolores e sem efeitos colaterais.
É indicada para quem perde urina, fezes ou flatos involuntariamente ou aos esforços ou 
sentem urgência para urinar. Também é indicada para quem vai muitas vezes ao banheiro 
durante o dia ou noite, quem sofre de constipação, sente seus órgãos caídos ou frouxos, quem 
sente dor durante a relação sexual, e também no tratamento de diástase entre outras

      A microfisioterapia é uma terapia que trata doenças com manifestações 
físicas de cunho físico, químico e psicológico como por exemplo a ansiedade, depressão, 
alergias, rinites, fibromialgia entre outras. São aplicadas técnicas manuais específicas 
por meio de toques suaves, com o objetivo de estimular a autocura do organismo nos 
distúrbios corporais e emocionais.

A Massagem Tailandesa é uma terapia curativa que libera bloqueios nos canais 
energéticos do corpo que gera uma sensação de bem estar através da liberação da endorfina. 
Ela feita em um ritmo lento, induzindo o sistema nervoso a um relaxamento profundo sem 
causar dor e desconforto. Na Thai Massagem o fisioterapeuta pode utilizar os pés, joelhos, 
polegares, palmas das mãos e cotovelos, além da pressão, alongamentos, mobilizações e 
torções, conforme a necessidade de cada paciente. Por isso, é de extrema importância uma 
boa anamnese feita pelo Fisioterapeuta, para a partir daí aplicar a técnica adequada de forma 
individualizada para cada paciente.  Benefícios: Diminuir estresse e tensões do dia a dia; 
Melhora a flexibilidade; Propicia relaxamento físico e mental; Melhora a circulação sanguínea e 
linfática; Previne distensões, tendinites, luxações; Diminuiu dor e rigidez muscular; Aumenta 
mobilidade articular entre outros.

- MASSAGEM ESPORTISTA 

- PEELING
- PILATES
- RÁDIO FREQUÊNCIA
- RPG
- THAI MASSAGEM
- YOGA

- FISIOTERAPIA  PÉLVICA
- LIMPEZA DE PELE 

Avenida das Américas, 7899 / Loja 105 Edifício PLATINUM      @GLORISTUDIOCARE    TEL: 2431-0750 / 99889-8938 

NOVO

NOVO

AGENDE JÁ SUA SESSÃO: 21  98141-8894  

AGENDE JÁ SUA SESSÃO: 21 97932-2636

AGENDE JÁ SUA SESSÃO: 21 98219-8913

@dra:_patricia _rosa_fisio

@candicemenezesfisio

@ carolinanogueirar

NOVO

NOVO

Candice Menezes -  CREFITO: 92417-F  
Pós-graduada em Terapia Manual e Postural 
Formação em Reeducação Postural Global (RPG Souchard ), Disfunções de ATM e Microfisioterapia

Patricia Rosa  - CREFITO: 29208-F 
Pós-graduada  em  Uroginecologia e Obstetrícia & Dermato Funcional 

Carolina Nogueira- CREFITO: 67366- F
Pós-graduada em Traumato Ortopedia, Terapeuta de Thai Massagem ou Massagem Tailandesa.

NOVO
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Barra Tower Office, 8445 - Sala 1002 - Barra da Tijuca-RJ
(21) 9 9991-3639  • (21) 2429-5175

@clinica.simonesousa_barrarj

Utilize a sua câmera de celular para escanear 
o QR Code e ir até nosso site! 

Lá você encontrará mais informações sobre
a clínica, serviços e valores.

Pós graduada em Estética Clínica e em 
Conclusão de Biomedicina. Atuando 
no ramo de Estética a mais de uma 

década, tendo participado de diversos 
Congressos Nacionais e Internacionais, 
com mais de 20 especializações, tendo 

como destaque:

Criomodelagem
Ozonioterapia
Depilação a laser
RPP - Reestruturação Pós-Parto
Programa de Emagrecimento - Peso Certo
Peeling Mar Morto
Entre outros...Entre outros...

Fazendo o seu Plano Estratégico em conjunto com a @a3passos - Assessoria de Gestão 
Empresarial, traz pra você do Condomínio de Edifícios Mundo Novo um espaço exclusivo.

Disponibilizo a todas vocês o que há de mais evoluído existente na Estética Integrativa e 
com vários cases de sucesso…

Venha fazer a sua Avaliação Gratuita e encontre a sua melhor versão. 
Encontro você aqui e agora para juntas chegarmos ao próximo nível.

Todos os tratamentos que estamos habilitadas. - Tratamentos Básicos:

Limpeza de pele  |  Massagem modeladora  |  Massagem Relaxante  |  Drenagem 
linfática  |  SPA Detox  |  Microagulhamento  |  Jato de plasma  |  Peeling de 

Diamante  |  Radiofrequência  |  Depilação à Laser - Light Sheer Desire

Agora só não se cuida, quem não se ama

Para minimizar a exposição 
dos associados às aglomerações 
dos transportes públicos, foram 
introduzidas duas viagens dos 
ônibus ao centro da cidade, com 
reduções das viagens ao me-
trô. Porém, os custos da Cedro 
são maiores por conta disso, e 
como informado anteriormente, 

essa medida foi temporá-
ria, e terminará no final de 
dezembro. Com isto, será 
retomada a tabela anterior, 
com viagens destinadas ao 
metrô Jardim Oceânico na 
totalidade, conforme aprovado 
em Assembleia.

Por outro lado, para eliminar 

os problemas de trans-
porte ao píer no verão, 
como no ano passado, 
junto com o carrinho 
elétrico terá um ônibus 
disponível nos f inais de 

semana e feriados, cujo custo 
está sendo arcado pelos apart-
-hotéis em 50%.

ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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ENTREVISTA

Vania Santos é professora 
aposentada, trabalhou 
em salas de artesanato 

no Município do Rio de Janeiro, 
deu aulas de artes, trabalhou 
em Multimeios na Secretaria 
Municipal de Educação, foi 
Chefe do STAC ( se tor cultural) 
do 1 DEC e também na área 
de Eventos. Sempre ligada 
às Artes, o Artesanato fez e 
faz parte da sua vida. Vania 
mora no Condomínio Mundo 
Novo há 13 anos, e envolvendo 
algumas senhoras idealizou 
um projeto social, inicialmente 
denominado “Quadradinhos 
do Amor”, que só vem 
crescendo, e que vale a pena 
conferir.

1- Como nasceu a vontade de de-
senvolver projetos sociais?

Meu exemplo veio de casa. Mi-
nha mãe durante mais de 20 anos 
liderou um grupo de Voluntárias, na 
Igreja Sagrado Coração de Jesus, na 
Tijuca. Eram senhoras que confec-
cionavam trabalhos manuais, para 
serem vendidos em um grande 
Bazar da Igreja, onde toda renda era 
destinada a obras sociais da Paró-
quia. Este exemplo ficou latente em 
mim.

2- Para “startar” o primeiro pro-
jeto o que foi necessário, e como 
conseguiu reunir voluntários?

Quando parei com todas as 
minhas atividades profissionais 
comecei a pensar: Como tornar a 
minha vida ativa; Como aproveitar a 
oportunidade de ter aprendido, ao 
longo da minha vida, muitas técni-
cas artesanais; Como transformá-las 
em uma onda de Amor.

Neste momento de muitos ques-
tionamentos e em uma reunião de 
Comemoração de Aniversariantes 

do mês, aqui no Mundo Novo, vis-
lumbrei a grande oportunidade que 
este Condomínio nos traz. Reunir 
amigas em um Projeto Social. E 
minha proposta foi lançada. Vamos 
fazer um Trabalho Voluntário? Va-
mos “Crochetar”? (Uma técnica que 
eu não tinha habilidade).

E as respostas que eu ouvi: 
Como assim Vania? Eu não sei fazer 
Crochê. E respondi: nem eu. Mas só 
não aprendemos o que não temos 
oportunidade de conhecer e prati-
car. Assim todas compraram a ideia. 
Dois dias antes tinha conhecido o 
Coletivo Solidário de Rio de Janeiro.

3- Fale sobre o Coletivo Solidário, e 
com qual finalidade ele existe?

O Coletivo é um grupo de se-
nhoras que fazem quadradinhos de 
crochê, que são unidos e se transfor-
mam em mantas, distribuídas para 
idosos carentes que se encontram 
em Asilos, na maioria deles privados 
do convívio familiar. 

A entrega é feita diretamente 
aos idosos, pelas voluntárias, que 

levam não só as mantas, mas prin-
cipalmente muito amor e carinho. 
Trouxe aqui para o Condomínio o 
know-how do Coletivo e criamos o 
Encontro Solidário do Rio de Janeiro.

4- Onde e quando são realizados os 
encontros?

Nossos encontros são realizados 
semanalmente em meu apartamento, 
desde março de 2019. Começamos com 
12 voluntárias e hoje somos 35. Devo 
um agradecimento à Tânia, Síndica do 
Terra Vita, que libera um espaço para 
atividades que demandam o número 
total de Voluntárias.

Desde o início da Pandemia nossos 
Encontros presenciais foram suspensos, 
mas a continuidade do Projeto prosse-
gue com cada voluntária crochetando 
em casa.

5- Por que a mudança do nome para 
Girassóis?

Tinha uma afilhada que queria fazer 
um trabalho voluntário junto comigo, 
mas infelizmente nos deixou prema-
turamente. Ela era apaixonada pelos 
girassóis. A troca do nome é a minha 
homenagem para ela.
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de profissionais da recepção e portaria 
do Terra Vita, que muito ajudam no 
recebimento e entrega de material 
aqui dentro do prédio. A esta equipe as 
“Girassóis” aproveitam para agradecer. 
Assim, nosso Condomínio com toda sua 
estrutura nos ajuda a concretizar este 
sonho e diminuir o impacto da pande-
mia.

Ah! também lançamos e já está em 
andamento uma nova ação, em plena 
pandemia. “Adote uma Thaty”. Nosso 
objetivo é confeccionar e entregar 50 
bonecas de pano a crianças carentes 
até o Natal.

7- Como fazem para manter as 
atividades e cumprir os objetivos do 
Projeto?

Todas as nossas ações são geradas 
dentro do próprio grupo e sem nenhu-
ma obrigatoriedade financeira. Temos 
vários tipos de contribuições: algumas 
voluntárias contribuem mensalmente, 
outras compram o seu material e me 
entregam as mantas prontas, também 
recebemos doações de lãs, fazemos 
rifas virtuais, bingos mensais (antes 
da pandemia), e temos um grupo no 
Whats App chamado “Desapego das 
Girassóis”, por meio do qual vende-
mos doações recebidas por um preço 
simbólico. Toda a renda é revertida para 
manutenção do Projeto.

8- O grupo é aberto a quem quiser 
participar? Há critérios?

Sim. Está aberto a todas as pessoas 
com vontade de participar deste tipo 
de atividade.

9- Há outras formas de contribuir?
Sim, divulgando, apoiando e doan-

do lã.

10- Deixe uma mensagem de incen-
tivo a quem tem vontade de fazer a 
diferença na sociedade, aproveitando 
a proximidade do início de um novo 
ano.

Participe de um trabalho voluntário! 
O voluntariado ajuda a quem precisa, 
contribuindo para um mundo mais jus-
to e solidário. Mãos ocupadas, mentes 
saudáveis.

O benefício para quem doa amor é 
infinitamente maior do que para quem 
recebe. “Somando as mãos dividimos 
as alegrias”. Que sejamos Girassóis o 
ano todo e na vida de alguém.

Fui conhecer a história desta flor e vi 
que se encaixava perfeitamente no nos-
so grupo.“Em dias nublados eles viram 
uns para os outros, buscando a energia 
de cada um”; “Que eu seja todos os 
dias como um girassol, de costas para a 
escuridão, e de frente para a luz.”

Levei ao grupo a sugestão da troca 
do nome, e foi aprovada. Hoje somos 
todas “Girassóis”. Girassóis, um Projeto 
Social do Condomínio Mundo Novo, 
diretamente ligado ao Coletivo Solidário 
do Rio de Janeiro. Atualmente produ-
zimos também mantas para bebês 
prematuros, que são distribuídas pelo 
Projeto Octo Brasil em 19 maternidades 
do Rio de Janeiro.

As Girassóis entregaram de 
2019/2020:
 316 mantas de idosos para o Coletivo

 160 toucas para idosos para o Coletivo
 57 mantas de bebês para o Projeto 

Octo Brasil
 2 Enxovais para gêmeos da Tribo 

Pataxós

6- De que forma a pandemia impac-
tou neste Projeto?

Acredito que em a toda humani-
dade, o maior impacto foi no nosso 
contato físico. Mas o meu papel na 
liderança do grupo foi e é superar todos 
os obstáculos para a continuidade do 
Projeto, respeitando os protocolos de 
segurança.

A maioria das voluntárias são do 
grupo de riscos, e contamos com 
vizinhos, mais jovens, levando e 
trazendo material, para que todas se 
mantenham ativas. Outro grupo que 
muito contribui é a excelente equipe 
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