então é

É natal...
+

Doe um quilo de amor
A importância da música
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Editorial

“Então é Natal, e o que você fez?
O ano termina, e começa outra vez...”

L

evantemos as mãos aos céus, pois continuamos nossa caminhada e estamos vencendo
uma das mais árduas batalhas pelas quais passou a humanidade. Essa luta continua mas iremos
vencer, ano após ano repetindo o ciclo descrito na
frase acima, que é trecho de uma das mais belas
canções de Natal.
Este ciclo é o que renova nossas esperanças e
oportunidades de evolução espiritual. É natal,
comemoremos o amor, a fraternidade, a solidariedade e todos os demais predicados que configuram Jesus. Este é o verdadeiro sentido deste
festejo. O que você fez? É o momento de reflexão,
de analisar os próprios atos, de se redimir e de
perdoar, de fazer o que não fez ou fazer melhor. O
ano termina e começa outra vez, comemoremos a
chance de concluir isso pelo simples fato de estarmos vivos, sejamos gratos por tudo, pois “nada é
em vão. Ou é benção ou é lição”.

EXPEDIENTE

É neste clima que desejamos fechar o ano de 2021,
e é com estes propósitos que desejamos iniciar
2022, para que sejamos influenciadores e influen-
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ciados por coisas que realmente valham à pena
nesta vida.
O conteúdo textual desta última edição do ano não
poderia ser mais apropriado, pois além da decoração e do evento que registrou a abertura do Natal
Mundo Novo, falamos também do projeto “Um quilo
de Amor” publicando alguns depoimentos de famílias que foram ajudadas, com os alimentos doados
pelos moradores ao longo dos últimos meses. Falamos também da importância da música em nossas
vidas, fazendo jus à frase “soa como música aos
meus ouvidos” sempre que nos referimos a coisas
boas, e das últimas conquistas que são frutos do
nosso trabalho.
Gratidão é a palavra que nos define neste momento, porque nada somos uns sem os outros, por
sermos privilegiados, por termos oportunidades
renovadas, por estamos vivos. Que 2022 seja marcado por bons acontecimentos, pelo domínio sobre
os malefícios, pela propagação de amor, respeito,
solidariedade e muita paz!
E para completar lista de desejos, saúde, muita
saúde a todos!
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QUER SABOR
DE VERDADE?

Imagem meramente ilustrativa

VAI NO
MADERO

VENHA NOS CONHECER: Madero New York Barra / Madero Rio Design Barra

maderobrasil
Encontre um restaurante Madero perto de você:

restaurantemadero.com.br
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Ac onteceu
CALÇADAS DA AVENIDA
ALFREDO COLOMBO

REFORMA DO PARQUINHO E DO
BANHEIRO DO BOSQUE

Dando sequência às tratativas com a Administração
Regional da Barra da Tijuca, por meio da Gerente
Executiva Marize Vieira, neste mês de novembro
foi realizado o reparo das calçadas na Av. Professor Alfredo Colombo (entre o America’s Park e o
Novo Leblon), após mais de dois anos em condições intransitáveis pelos pedestres. A ação partiu
do Presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo
Caiado, que se predispôs a resolver as pendências e
necessidades da região.

Os brinquedos do parquinho, especialmente o playground que estava com alguns pontos comprometidos, passou por reforma no mês de novembro, para
garantir principalmente a segurança das crianças.
Também foi todo repintado e está prontinho para
promover muita diversão e alegria.
O banheiro localizado entre o campo e a quadra
poliesportiva também foi reformado, pois estava
com a porta danificada pelo tempo, causando um
aspecto muito ruim.

TERRENO INVADIDO PRÓXIMO AO
PÍER DA BALSA
Saiu a sentença do Processo 001222153.2009.8.19.0209 (2009.209.012592-1) de usucapião, movido por um casal para obter a posse de
terreno integrante da área de proteção ambiental,
próximo ao caminho de acesso ao píer da balsa, no
qual a AMN entrou como parte contestante. Foi julgado improcedente o pedido de posse dos autores,
o que é motivo de comemoração para os moradores dos arredores, que não desejam a formação
de mais um loteamento irregular em uma área tão
especial, com vegetação nativa preservada no meio
de uma metrópole.

RECONHECIMENTO FACIAL NO
CONTROLE DE ACESSO
Ainda no mês de dezembro será implantado nos
pontos de acesso ao clube, academia e bosque,
sistema de reconhecimento facial, eficiente método de particularização, que ganha cada vez mais
espaço.

As principais vantagens deste método são rapidez
(menor índice de falhas), ausência de contato físico,
e maior particularização, portanto, menos fraudes.
Não apenas neste quesito, mas de forma geral a
Diretoria da AMN busca implantar sempre a modernidade, aproximando o condomínio do patamar dos
novos empreendimentos imobiliários.
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O natal

está chegando

S

im, já se vê luzes e enfeites por todos os lados, e as músicas tradicionais já estão sendo
ouvidas nos centros comerciais e nas mídias.

O Mundo Novo também já está todo iluminado e
emanando a magia do Natal aos seus moradores e
visitantes, que ansiosos aguardavam a decoração
de final de ano, montada com economia e muito
capricho. Para a Diretoria e seus colaboradores, é
motivo de muito orgulho poder agradar e destacar
o Condomínio como entidade que preza pelas tradições, pela família, pelo bem-estar de uma forma
geral, o quanto possível.

Lamentavelmente nos últimos dois anos de pandemia não seria prudente realizar eventos que representem aglomerações, e considerando que o risco
de contaminações pela covid-19 ainda existe, não
haverá a festa de Natal, pois o número de participantes é considerável e há muitos contatos físicos,
especialmente entre as crianças.
No entanto, conforme ocorreu no ano anterior foi
proclamada a Abertura do Natal Mundo Novo no dia
28 de novembro às 19h, com a apresentação de
Ricardo Magno e Trio, preenchendo o espaço com
lindas músicas e contribuindo para uma noite espetacular, toda iluminada e muito agradável.
Maestro do Coral Allegro, que tantas vezes se
apresentou no Mundo Novo, Ricardo Magno trouxe
três extensões vocais (soprano, contralto e tenor),
e um repertório de aguçar as emoções. Não apenas
para anunciar o Natal, o evento foi também uma
forma de homenagear os moradores que fizeram a
passagem em consequência do vírus, ou por qualquer outro motivo, deixando a dor da saudade aos
seus familiares e amigos.
Quanto à decoração, que foi quase que completamente reciclada, não deixou de provocar encantamentos e bons sentimentos, e isto não tem preço.
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“Quero ver você não chorar, não olhar pra trás...” Pode continuar a canção porque certamente saberá cantar pelo menos mais um bom trecho!
E agora pense na mais tradicional e mais conhecida música de Natal de
todos os tempos! Isso mesmo, Noite Feliz! Composta em 1818 e perene
em nossas memórias, seja ela cantada em alemão, inglês, português ou
em qualquer outro idioma, sua linguagem é universal. Quem a compôs se
transportou para aquele momento especial, o mais especial para todos
os Cristãos, e com tanta inspiração faz o mesmo com quem a ouve.

a importância

da música

J

á imaginou um Natal sem suas tradicionais
músicas?

Tente imaginar uma cena em que está reunido
com sua família em sua casa, na sala, com uma
frondosa árvore de Natal toda iluminada e decorada, e de que maneira o seu sentimento deu vida
àquela composição de luzes e elementos natalinos.
Sim, falo em composição porque tudo que envolve
essa época tem suas razões para que o Natal tenha
o verdadeiro e real sentido em nossas vidas, e muitas pessoas sequer buscam entender.
Agora imagine a mesma cena, com todos os elementos menos um. A música! As músicas de Natal,
aquelas que enchem nossos corações de emoção
desde que nos entendemos como gente. Como
seria esta comemoração tão especial sem as
músicas? Difícil imaginar, não é mesmo? A música
inconscientemente nos aproxima de Jesus, com
suas melodias contagiantes e sublimes, que poderiam ser ouvidas e cantadas em qualquer tempo,
por retratarem o nascimento do pequenino Salvador, Daquele que independentemente das crenças
e religiões trouxe equilíbrio para a humanidade,
realçando com sua passagem tudo aquilo que há de
melhor dentro de cada um de nós.
Num mundo tão materialista em que vivemos, onde
pensamos primeiro em comprar presentes e fazer

Agora, volte à sua sala, na sua casa e com sua família, rodeado de
elementos natalinos e faça uma bela seleção de músicas de Natal para
estar mais próximo do Menino Jesus. Dê à Ele este presente, se mostre presente que Ele renascerá em seu coração e fará você sentir a Sua
bondade e Seu amor, contagiando a todos que o cercam! É disso que a
humanidade mais precisa. Feliz e Santo Natal a todos!

RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS
Maestro, professor de canto e vocal coach

festas, não nos sobra muito tempo para pensar
no verdadeiro sentido do Natal. Sabemos que na
maioria das vezes é assim, mas é justamente
a música emblemática, que mesmo não ouvida
com atenção, eleva nossos sentimentos ao enviado de Deus, simplesmente por despertar em
nós bons sentimentos. Quem não sente a magia
quando ouve “A estrela guia”, “Anoiteceu”, “Hoje a
noite é bela”, entre outras?

(49) 9990-8825
rafaelprofessordecanto

A música é uma composição de elementos
musicais e espirituais que transformam a pessoa
que a ouve, não importando o estilo ou gênero
musical. Ela marca os momentos, o tempo e a
história, e em se tratando de músicas natalinas
o toque especial está na capacidade de nos comover, de nos deixar mais propícios ao perdão, à
reconciliação, à reflexão sobre os próprios atos,
à família, a tudo isso que só nos traz paz.

Tamarine
Geléia 150g

Sab. Líquido
Protex 250mL

R$

R$

9,99

Fr. Geriatex
Plus

55,99
Seakalm 600mg

Maxalgina 1g
10cp

R$

29,90
R$

Dorflex
36cp

14,99

R$

PhotoAge
Stick Color
FPS 99
DERMAGE

R$

14,99

118,90
º

Av. das Americas n 8445
Condomínio Mundo Novo

R$

21,99

Entrega
Grátis

Medicamentos
Genéricos
com até

90%
de desconto
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doe

“Um quilo de amor”

D

espertando a solidariedade todos os dias, especialmente no Natal, o projeto continua e vem agraciando muitas famílias.

Doe um quilo de amor! O alimento que mantém a esperança,
vem de você que doa como forma de amor ao próximo.
Parte das doações feitas pelos moradores do Mundo Novo e do
Sunprime são direcionadas à Casa Humberto de Campos e à produção
de sopa da Vila Vintém.
“A impressão que tenho é que as pessoas anseiam pelo momento de
pegar as cestas. São muito humildes, e levam seus carrinhos de compras com boas expectativas. A maioria são mulheres carregando seus
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Super Ofertas!
Shampoo
Elseve 200ml

Condicionador
Elseve 200ml

R$

R$

8,95

11,95

cada

R$

Imédia Excellence
coloração creme
*exceto cores especiais

Des. Dove
aerosol 150ml
*exceto Clinical

R$

11,99
cada

cada

19,90

R$

3,99

Gillette Prestobarba
Ultragrip aparelho
p/barbear c/2 unid.

cada

Nutren Senior
s/sabor 740g

cada

R$

48,90

R$

98,90

Enfagrow
composto
lácteo 800g

cada

cada

Aptanutri
Premium+3
fórmula infantil
800g

Adoçante Linea
Sucralose c/50 env.
Leve 3 Pague 2
R$

cada

44,30

13,98

cada

9,90

R$

R$

19,90

Plenitud Protect
Plus roupa íntima
descartável c/8 unid.

R$

Leite em pó
integral instantâneo
Piracanjuba 400g

cada

cada

Genéricos
Medicamento

Por R$

BES. DE ANLODIPINO 5MG C/30 CPDS
MS.: 1.8326.0048.002-4

FLUCONAZOL 150MG C/2 CPDS
MS.: 1.8326.0210.002-4

LOSARTANA 50MG C/30 CPDS
MS.: 1.8326.0155.002-6

leve 3 por

18,90
15,99
29,90

Medicamento

Por R$

PANTOPRAZOL 20MG C/28 CPDS
MS.: 1.8326.0187.003-9

PANTOPRAZOL 40MG C/28 CPDS
MS.: 1.8326.0187.007-1

SIMETICONA 125MG C/10 CAPS
MS.: 1.8326.0214.002-6

leve 3 por

14,90
16,95
29,85

Anticoncepcionais
ALLESTRA 15MG C/28 COMP.
Gestodeno + Etinilestradiol | MS.: 1.0573.0734.008-1

ALLESTRA 20MG C/21 COMP.
Gestodeno + Etinilestradiol | MS.: 1.0573.0264.002-8

ELANI CICLO C/21 COMP.
Drospirenona + Etinilestradiol | MS.: 1.0033.0144.001-8

17,50
26,95
49,80

ELANI C/28 COMP.
Drospirenona + Etinilestradiol | MS.: 1.0033.0124.001-9

NUVARING C/1 ANEL VAGINAL
Etonogestrel + Etinilestradiol | MS.: 1.0171.0101.003-6

QLAIRA C/28COMP.
Dienogeste + Valerato de Estradiol | MS.: 1.7056.0049.001-8

65,90
83,95
52,75

| LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO. PERSISTINDO OS SINTOMAS CONSULTE SEU MÉDICO. |

ENTREGAS
COM RAPIDEZ E

SEGURANÇA

2438-8000
Av. das Américas, 7707 lj.134
(Shopping Millenium Barra)

Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Fotos meramente ilustrativas.

Outra parte é direcionada à comunidade do
Mandela e às famílias desempregadas de
Mangueira e Pau Ferro (Encantado).

Ofertas EXCLUSIVAS somente para esta loja. Ofertas válidas até 20/12/2021 ou enquanto durarem nossos estoques.

filhos, outras já idosas, mas todos demonstram muita gratidão.” Disse Marluze Oliveira,
que é moradora do Terra Vita, e uma das
idealizadoras do projeto.

Despesas
Despesas
Total de Despesas do Fundo de Reserva
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)
Saldo em 31.08.2021
Posição em 30.09.2021 (2)
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS
Receitas Provisionadas / Reembolsos
Receitas de Patrocínios
Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas
Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas
Despesas / Reembolsos
Despesas (Homenagem às Mães)
Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)
Saldo em 31.08.2021
Posição em 30.09.2021 (3)
Saldo total em 30.09.2021 (4)=(1)+(2)+(3)
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 30.09.2021
Saldo na Conta Corrente da Administradora
Saldo na Conta Corrente Bradesco
Saldo na Conta XP - Aplicações
Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas
Saldo total em 30.09.2021

(**)

6,75%
3,14%
2,42%
0,08%
0,32%

* * * *

0,20%

1,52%
0,11%
100,00%
13,51%
3,27%
0,25%
4,55%
3,23%

*

81.330
19.688
1.500
27.414
19.463
16.461
14.967
1.376
14.902
197.100
24.404
-370
24.034
118.726
5.343
8.000
34.544
0
28.455
8.386
3.933
1.449
1.488
1.000
2.260
12.314
7.719
9.026
351
6.164
48.505
30.938
52.451
381.053
602.187
17.082
347.719
-1.200
363.600
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM OUTUBRO 2021.
85,45%

2,73%
2,49%
0,23%

* *

529.172
41.819
1.243
19.463
14.967
509
2.000
9.392
704
619.269

2,47%
32,73%
4,05%
-0,06%
3,99%
19,72%
0,89%
1,33%
5,74%
0,00%
4,73%
1,39%
0,65%
0,24%
0,25%
0,17%
0,38%
2,04%
1,28%
1,50%
0,06%
1,02%
8,05%
5,14%
8,71%
63,28%
100,00%

0
931
931
0
0
931
213.503
214.434
0
1.200
1.200
0
0
1.200
8.374
9.574
587.608
194.765
18.096
374.246
500
587.608

Do saldo ordinário, aproximadamente R$ 210.000 reservados para custear despesas até dia 12/10 (8º dia útil)

*

*

* *

*

* * * *

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM SETEMBRO 2021.
Cotas Associativas Setembro/2021
Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - Agosto/2021
Locação das vagas da garagem da sala 201 - Setembro/2021
Reembolso da cota condominial (Ordinária) sala 103 MNC pelo locatário - Setembro/2021
Reembolso do IPTU 2021 da sala 103 MNC pelo locatário - Cota 08/10
Reembolso de custos com manutenção do aplicativo AMN
Reembolso parcial de custos com Sistema de CFTV Externo (Cond. Vizinhos)
Outras Receitas (Repasse Pilates / Massoterapia / Personal)
Rendimentos de Aplicações
Total de Receitas Ordinárias
Despesas
Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, rescisões, etc.)
Tarifas Públicas e Concessionárias
Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias
Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) - sala 201 (academia)
Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) (sala 103) - Reemb. pelo locatário
IPTU/2021 - (sala 201) - Cota 08/10
IPTU/2021 - (sala 103) - Reembolsado pelo locatário - Cota 08/10
Despesas com Adm e Manut do Aplicativo AMN - Parcialmente reemb por parceiros
Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civil, Pró-Labore Diretoria e etc.)
Total de Despesas Administrativas
Manutenção
Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) - Transitória
Total de Despesas Diversas
Academia do Clube (Parcela Equip e Manut 39/60 + Parcela Atividades Agosto/2021)
Administradora (taxa de administração + tributos + outros) + Contador
Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação Quadrimestral
Áreas Verdes - Jardinagem
Áreas Verdes - Outras Despesas
Balsa -Travessia para a Praia
Balsa - Espaço EcoLounge
Carrinhos Elétricos - (carrinho + reboque)
Controle Eletrônico de Acesso
Dedetização Partes Comuns
Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio
Lago - Manutenção quinzenal
Limpeza e Conservação das Áreas da AMN
Limpeza e Conservação da Academia
Piscina do Clube (Guardião e Manutenção)
Rádios Transceptores (locação - 13 rádios)
Sistema de CFTV Externo e Interno
Transporte - Micro-ônibus Metrô Jardim Oceânico e Píer
Vigia e Portaria (Praça e Clube)
Vigilância (Supervisão e Motociclista)
Total de Serviços Contratados
Total de Despesas Ordinárias
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)
Saldo em 31.08.2021
Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas
Posição em 30.09.2021 (1)
(**)
FUNDO DE RESERVA
Receitas
Receitas
Rendimentos de Aplicações
Total de Receitas Fundo de Reserva

Cotas Associativas Outubro/2021
Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - Setembro/2021
Locação das vagas da garagem da sala 201 - Outubro/2021
Reembolso da cota condominial (Ordinária) sala 103 MNC pelo locatário - Outubro/2021
Reembolso do IPTU 2021 da sala 103 MNC pelo locatário - Cota 09/10
Reembolso de custos com manutenção do aplicativo AMN
Reembolso parcial de custos com Sistema de CFTV Externo (Cond. Vizinhos)
Outras Receitas (Repasse Pilates / Massoterapia / Personal)
Rendimentos de Aplicações
Total de Receitas Ordinárias
Despesas
Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, rescisões, etc.)
Tarifas Públicas e Concessionárias
Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias
Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) - sala 201 (academia)
Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) (sala 103) - Reemb. pelo locatário
IPTU/2021 - (sala 201) - Cota 09/10
IPTU/2021 - (sala 103) - Reembolsado pelo locatário - Cota 09/10
Despesas com Adm e Manut do Aplicativo AMN - Parcialmente reemb por parceiros
Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civil, Pró-Labore Diretoria e etc.)
Total de Despesas Administrativas
Manutenção
Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) - Transitória
Total de Despesas Diversas
Academia do Clube (Parcela Equip e Manut 40/60 + Parcela Atividades Setembro/2021)
Administradora (taxa de administração + tributos + outros) + Contador
Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação Quadrimestral
Áreas Verdes - Jardinagem
Áreas Verdes - Outras Despesas
Balsa -Travessia para a Praia
Balsa - Espaço EcoLounge
Carrinhos Elétricos - (carrinho + reboque)
Controle Eletrônico de Acesso
Dedetização Partes Comuns
Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio
Lago - Manutenção quinzenal
Limpeza e Conservação das Áreas da AMN
Limpeza e Conservação da Academia
Piscina do Clube (Guardião e Manutenção)
Rádios Transceptores (locação - 13 rádios)
Sistema de CFTV Externo e Interno
Transporte - Micro-ônibus Metrô Jardim Oceânico e Píer
Vigia e Portaria (Praça e Clube)
Vigilância (Supervisão e Motociclista)
Total de Serviços Contratados
Total de Despesas Ordinárias
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)
Saldo em 30.09.2021
Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas
Posição em 31.10.2021 (1)
(**)
FUNDO DE RESERVA
Receitas
Receitas
Rendimentos de Aplicações
Total de Receitas Fundo de Reserva
Despesas
Despesas
Total de Despesas do Fundo de Reserva
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)
Saldo em 30.09.2021
Posição em 31.10.2021 (2)
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS
Receitas Provisionadas / Reembolsos
Receitas de Patrocínios
Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas
Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas
Despesas / Reembolsos
Despesas (Homenagem às Mães)
Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas
Resultado do Mês (Receitas - Despesas)
Saldo em 30.09.2021
Posição em 31.10.2021 (3)
Saldo total em 31.10.2021 (4)=(1)+(2)+(3)
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 31.10.2021
Saldo na Conta Corrente da Administradora
Saldo na Conta Corrente Bradesco
Saldo na Conta XP - Aplicações
Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas
Saldo total em 31.10.2021

(**)

510.434
41.819
848
20.490
14.967
486
2.000
9.503
750
601.297
86.051
31.940
1.500
27.076
20.490
16.461
14.967
1.376
16.286
216.146
11.244
162
11.406
107.237
4.413
0
34.544
0
28.455
8.386
4.516
1.449
1.488
0
2.260
12.699
7.912
9.026
351
6.164
48.505
30.938
52.451
360.795
588.347
12.950
363.600
-1.200
375.350

84,89%
6,95%
0,14%
3,41%
2,49%
0,08%
0,33%
1,58%
0,12%
100,00%
14,63%
5,43%
0,25%
4,60%
3,48%
2,80%
2,54%
0,23%
2,77%
36,74%
1,91%
0,03%
1,94%
18,23%
0,75%
0,00%
5,87%
0,00%
4,84%
1,43%
0,77%
0,25%
0,25%
0,00%
0,38%
2,16%
1,34%
1,53%
0,06%
1,05%
8,24%
5,26%
8,92%
61,32%
100,00%

0
974
974
0
0
974
214.434
215.408
0
1.200
1.200
0
0
1.200
9.574
10.774
601.532
198.819
26.258
375.955
500
601.532

Do saldo ordinário, aproximadamente R$ 210.000 reservados para custear despesas até dia 11/11 (8º dia útil)
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Pedagogia / Psicopedagogia Clínica e Institucional / Mediação PEI (Programa de Enriquecimento Instrumental - Reuven Feuerstein) /
Especialização em Educação Especial / Estimulação Cognitiva para idosos
A psicopedagogia lida com o processo de
aprendizagem, considerando a influência do meio:
família, escola e sociedade.
• Diagnóstico e intervenção nas dificuldades de
aprendizagem, de modo a potencializar a aquisição
do conhecimento.
• Nos idosos, atua na prevenção da senilidade,
comum aos processos de envelhecimento,
estimulando suas funções cognitivas e suas
capacidades de manterem-se ativos.
Atendimento a crianças, adolescentes, adultos e grupo de idosos.

(21) 99938 2090

sylvie.kranzfeld@gmail.com
Barra da Tijuca - Méier

