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O s dias que estamos vivendo deixarão marcas profundas, não há dúvida! De repen-
te todos os problemas que já vínhamos enfrentando pareceram insignif icantes 
diante de um inimigo invisível e traiçoeiro, que fez o mundo recuar diante dele, 
sujeitando a humanidade a dor da perda ou da solidão, ao pânico e a insegurança. 

Por que não fazer deste meio uma oportunidade de reflexão coletiva? Sim, esta-
mos com todo o tempo do mundo para isso, já que nos tornamos reféns do vírus. O perigo iminente 
vem nos lembrar que, por mais fortes e destemidos que nos esforcemos para ser, nós somos frágeis. 
Que por mais distintos que queiramos ser, somos absolutamente iguais. Não temos controle sobre 
tudo, não temos o domínio de tudo; a vaidade de nada vale e muito menos a posse.

Temos certeza que passaremos por mais essa provação, que não foi a primeira e nem será a última. 
Mas que nos ensine que a vida é muito valiosa para ser desperdiçada com coisas insignificantes e que, 
quando tivermos oportunidade novamente, estejamos mais próximos uns dos outros, priorizemos a 
saúde e a alegria e não esqueçamos que o mundo gira para todos. 

Do lamento às memórias mais recentes de festividades, nesta edição reprisaremos os melhores mo-
mentos do evento de abertura do Natal, bazar, festa de Natal e do bailinho de carnaval. Realizamos 
uma colônia de férias que preencheu com muita alegria o tempo das crianças e alcançamos metas 
importantes, como a implantação do Orange Zone na Academia, além de concluirmos a obra do deck 
da piscina e da Administração, implantarmos o sistema de câmeras de segurança e iluminação das 
ruas e criarmos aplicativo próprio, que além de credencial digital é um meio de estreitar as relações 
entre os associados e a Associação.

No final das contas, estamos certos de pertencer a uma parcela pequena da população, que tem o 
privilégio de regozijar de excelente qualidade de vida, nos permitindo passar por este momento de 
reclusão com mais facilidade do que tantas outras pessoas. Que esta consciência nos motive à solida-
riedade, a mais momentos de confraternização, à gratidão e esperança de dias melhores para todos.

Como membros da Diretoria da Associação, no final de mais um ciclo esperamos ter tomado as me-
lhores decisões, ter merecido a confiança daqueles que apostam no nosso trabalho e de ter contribu-
ído para a progressão em todos os sentidos. 

Por f im, desejamos que a Páscoa tenha sido de fato uma oportunidade para renascermos, com a nos-
sa melhor versão de seres do bem.

A Diretoria

DELIVERY
#apoieumrestaurante

Levamos o melhor da nossa cozinha até você!  PEÇA JÁ!

96726-0806
3030-9496
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O coronavírus chegou e mudou a vida de to-
dos no planeta, exigindo novas atitudes individual 
e coletivamente. A rotina do condomínio Mundo 
Novo também foi atingida por este vírus, que ape-
sar de invisível já se provou forte a ponto de abalar 
os sistemas de saúde de grandes potências como 
China, EUA e Japão. 

Segundo orientação da OMS algumas medi-
das para convívio coletivo precisam ser adotadas 
para garantir a segurança de todos nós. Apesar de 
amplamente divulgadas, não podemos deixar de 
falar sobre estas medidas aqui                                                                                    

ServiçoS SuSpenSoS por 
tempo indeterminado

•	 Academia de Ginástica Cia. Athetica  - como al-
ternativa, a Cia. Athética está oferecendo aulas 
online que podem ser acessadas pelo canal da 
academia no YouTube www.youtube.com/user/
CiaAthleticaOficial.

•	 Bosque (quadras e campos) e todas as ativida-
des realizadas neste espaço.

•	 Clube e piscina AMN

•	 Carrinho elétrico

•	 Balsa para a praia

•	 Piscinas e academias dos prédios

medidaS financeiraS 
adotadaS pela amn

A Associação Mundo Novo, preocupada com 
os impactos que esta paralisação trará para as 
vidas dos condôminos tomou algumas medi-
das preventivas. Entrou em contato com todos 
os prestadores de serviço para tentar obter re-
duções de valores já a partir do mês de março 
com a redução pró-rata referente aos 10 dias de 
suspensão de atividades como academia  (ex-
cluindo parcela de equipamentos e impostos), 
locação do carrinho, economia com combus-
tível da balsa sobre 8 dias, suspensão do con-
trato TV a cabo da academia e duas linhas de 
telefone f ixo enquanto durar a paralisação. 

Na cota associativa de maio haverá uma re-
dução de 20% se a suspensão dos serviços se 
mantiver até o f im de abril. Outra medida im-
portante foi o término dos cálculos orçamen-
tários que, com o uso de um subsídio do saldo 
ordinário, concluiu-se que não será necessário 
realizar reajuste na cota associativa pelo perío-
do de maio de 2020 até abril de 2021. 
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Mundo novo Folia 2020

No calendário de eventos do Condomínio 
desde o ano passado, o Mundo Novo Folia, 
baile de carnaval organizado pela AMN, lo-
tou o Centro de Convenções do condomínio 
no dia 22 de fevereiro com animados grupos 
que curtiram a folia ao som da Banda Real 
Show. A banda levou para os salões a atmos-
fera dos bailes de carnaval de antigamente, 
apresentando as tradicionais marchinhas e 
sambas-enredo. 

Recreadores da Cia. Atlhetica f izeram a 
alegria da criançada ao lado dos persona-
gens Pernalonga e Patolino. 

A AMN contou com o apoio da Alta 
Excelência Diagnóstica, que trouxe prof issio-
nais para fazerem pintura facial nas crianças, 
distribuiu brindes, Danoninho e água e no f i-
nal da festa ainda sorteou mimos variados.

Aconteceu
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Em um f inal de semana muito animado, a 
AMN reuniu 24 expositores no Bazar de Natal 
que aconteceu nos dias 14 e 15 de dezembro, na 
Praça Antônio Callado. Roupas, joias, bijuterias, 
calçados, biquínis, quitutes, enf im foi oferecido 
aos moradores um amplo leque de produtos 
para facilitar as compras de Natal.

No segundo dia do bazar foi realizada tam-
bém a Festa de Natal. Como não podia deixar 
de ser, a chegada do Papai Noel foi em grande 
estilo, com motociclistas de gorros vermelhos, 
em potentes máquinas com sirenes ligadas 
para despertar a atenção de todos, ao mesmo 
tempo que tocavam canções natalinas. De tão 
encantador e amável Papai Noel dava de fato a 
impressão de ter vindo diretamente do mundo 

da fantasia. Ao se aproximar do seu trono fez 
uma prece e em seguida sentou-se para abra-
çar cada criança e escutar seus pedidos. Até os 
adultos se renderam aos encantos do bom ve-
lhinho e posaram para fotos com ele.

Pipoca, algodão-doce, picolé e atividades 
recreativas com prêmios fornecidos pela AMN 
foram distribuídos para a criançada, que se di-
vertiu muito e recebeu tudo com muita alegria.

Houve ainda sorteio de brindes ofereci-
dos pelos expositores do bazar. Mais uma vez 
o Condomínio recebeu doações de latas de 
leite em pó para os pacientes do INCA, lem-
brando que a solidariedade é um sentimento 
nobre e que está diretamente ligado ao espí-
rito natalino.

iluMinaÇÃo ESPECial E MÚSiCa 
aBREM o naTal do Mundo novo

BaZaR E FESTa dE naTal

O Coral Allegro, da Igreja de Santo 
Agostinho, abriu of icialmente, no dia 3 de 
dezembro passado, o Natal no Mundo Novo. 
Inspiradas pelas canções do coral regido 
pelo maestro Ricardo Magno, as famílias reu-
nidas naquela noite especial tiveram a opor-
tunidade de presenciar o acender das luzes 
natalinas, envolvidas na magia da bela árvo-
re de Natal que tradicionalmente recepciona 
os que chegam ao Condomínio no período 
das Festas. 

A novidade na decoração deste ano foi 
um trenó, que proporcionou o cenário per-
feito para fotograf ias e se tornou a atração 
preferida da criançada, que brincava na pra-
ça enquanto os adultos conversavam e se 
deixavam embalar pelas vozes do coral.

Aconteceu Aconteceu
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ColÔnia dE FÉRiaS

ConCluÍda a 
oBRa do dECK

A Colônia de Férias Mundo Novo foi um suces-
so! O resultado foi tão bom que os pais pediram 
para prolongar a colônia e há pedidos para que 
seja realizada uma nova edição. Foram quase 50 
crianças inscritas desfrutando passeios ecológi-
cos, jogos esportivos e recreativos, incentivo à arte 
com aplicação de pintura e dança, gincanas aquá-
ticas – tudo em clima de muita alegria. A Colônia 
foi promovida pela equipe da Cia Athletica. 

A colônia foi realizada nas tardes de 13 a 17, e 
de 20 a 24 de janeiro, para crianças de 05 a 12 anos 
de idade. Em parceria com a Cultura Inglesa do 
Shopping Novo Leblon, a AMN distribuiu para os 
participantes camisetas personalizadas do evento 

Sanados os problemas de vazamento com a 
troca parcial de tubulações do sistema de cor-
rentezas da piscina do clube, e considerando 
trabalho e custo para a retirada de grande vo-
lume de terra da ilha, a alternativa foi a cons-
trução de um deck, com visita para permitir os 
serviços de manutenção. Com base em um pro-
jeto arquitetônico foi construído também um 
pergolado, que em breve será decorado com 
plantas e mobiliário apropriados para áreas de 
piscina, compondo mais um ambiente agradá-
vel para os momentos de lazer e descanso dos 
associados.

AcONTEcEu

         oRangE ZonE 

AcONTEcEu

A estruturação demorou um pouco mas valeu 
a pena esperar. A sala do Orange Zone Mundo 
Novo ficou linda e os moradores puderam usu-
fruir do espaço até a suspensão das atividades da 
academia em razão da pandemia de Covid19. 

Para quem ainda não conhece, a Orange Zone 
é uma aula de coletiva, com número limitado de 
participantes, focada na queima de gordura, com 
utilização de esteiras, remadores e exercícios fun-
cionais, disponível na academia Mundo Novo des-
de 10 de fevereiro.

Um aplicativo de monitoramento será 
disponibilizado como cortesia, pela Cia. Athletica, 
para que os alunos possam acompanhar suas 
frequências cardíacas em tempo real, por meio 
dos monitores (cintas ou relógios), conferindo 
se os batimentos cardíacos estão dentro da 
frequência projetada nas TVs da sala, o que 
permitirá ao professor e aos alunos fixarem metas 
de intensidade para cada fase da aula. Os usuários 
adoraram a novidade, experimente!

como lembrança desses momentos divertidos. 
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AcONTEcEu

aPliCaTivo Mundo novo: JÁ BaiXou o SEu?

vagaS dE gaRagEM PaRa alugaR

Com a criação de aplicativo próprio, a AMN 
espera que em breve seja esta a ferramenta 
principal de comunicação com seus associa-
dos. No aplicativo os usuários poderão encon-
trar todas as informações sobre o condomínio. 
O programa já está sendo utilizado nos ônibus 
do condomínio, substituindo a carteirinha im-
pressa, embora o documento f ísico continue 
sendo válido.

O objetivo da AMN é facilitar a vida do mo-
rador e unif icar a ferramenta de controle de 
acesso ao ônibus, balsa, clube e bosque. A 
Ecobalsas já utiliza o mesmo sistema em ou-
tros postos de serviço e em breve este sistema 
também será implantado para os moradores 
do Mundo Novo.

Para ter acesso ao aplicativo basta ser um 
associado já cadastrado e informar o e-mail na 
Administração, que fará a devida conferência 
das informações. Após conclusão desta etapa, 
o associado receberá um e-mail com orienta-
ções para baixar o aplicativo no Google Play 
ou no Apple Store. Para acessar basta preen-
cher o login e a senha de acesso enviados por 
e-mail. Lembre-se que este cadastro é indivi-
dual e intransferível, portanto cada associado 
(usuário) deverá informar o seu próprio e-mail 
e baixar o sistema no seu celular.

O método para cadastro de associados 
continua sendo o mesmo: por meio do pre-
enchimento de formulário próprio via admi-
nistração do respectivo prédio, cumprindo as 
regras descritas no formulário.

A AMN disponibiliza vagas de garagem para alugar no estacionamento do Condomínio 
Mundo Novo Club e Platinum Advanced Off ices, cujo acesso se dá pela Avenida das Américas. 
As vagas estão no subsolo, com total segurança. Mais informações pelo telefone (21) 2431-7439.

Crianças com menos de 12 anos não preci-
sam de carteirinha, mas não podem estar de-
sacompanhadas de responsável nos ônibus, 
carrinhos elétricos e balsas.

KENNEDY ALVINO
CET RIO RECOLHE CARROS ESTACIONADOS 

A 45º NA AVENIDA MALIBU

AcONTEcEu

Há muitos anos as baias de estacionamen-
to da Avenida Malibu no perímetro do Mundo 
Novo vinham sendo utilizadas para estacio-
namento a 45º. Essa disposição era orientada  
pelo evidente formato e profundidade destas, 
uma vez que não há placas ou demarcações. 

Pois bem. Sem qualquer comunicação pré-
via,  a Prefeitura iniciou a aplicação de pena-
lidades por meio do recolhimento de veícu-
los, causando insatisfação e perplexidade nos 
motoristas que costumam estacionar no local. 
Em conversa com o superintendente da Barra, 
Sancler Mello, a AMN recebeu orientações acer-
ca dos investimentos necessários a sinalização, 
envolvendo pintura e instalação de placas com 
empresas credenciadas na CET-Rio. 

Embora exista uma parceria entre a 
Prefeitura e a AMN, a rua não é restrita aos 
moradores. A maioria que utiliza as vagas se 
destina aos condomínios comerciais das re-
dondezas, razão pela qual cabe à Prefeitura 
tomar as providências. Sendo assim, a AMN 
emitiu um of ício para a CET-Rio questionando 
a falta de comunicação prévia e aplicação de 

penalidades sem a mínima sinalização, aguar-
dando agora a resposta.

Em todo caso, reforçamos a orientação para 
que estacionem “ao longo”, ou seja, paralelo à 
calçada em todas as vagas da Avenida Malibu. 
Pedimos a colaboração de todos para a organi-
zação do trânsito.
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SiSTEMa dE MoniToRaMEnTo 
EM FunCionaMEnTo

Quem circula no trecho da Avenida Malibu, 
da divisa com o America’s Park até o Vogue 
Square, certamente notou que aquela área 
está toda iluminada. E não é só isso: o trecho 
citado, a praça, a Avenida Hélio Pellegrino 
(acesso principal ao Mundo Novo), e a entrada 
do Condomínio Malibu fazem parte do circuito 
monitorado por câmeras que a AMN implan-
tou, parte em parceria com os condomínios be-
nef iciados, exceto o Las Palmas.

Considerando a área externa, a academia e 
a administração, 64 câmeras compõem o siste-
ma de CFTV, com monitores na Administração 
e na guarita da praça. Trata-se de monitora-
mento dissuasório, acompanhado também 
pela equipe ToView, que realizou a implantação 
e fará a manutenção do sistema. 

A medida, que visa afastar ações de mar-
ginais nas redondezas, foi mais uma meta al-
cançada pela Diretoria da AMN, que pretende 
ainda revitalizar a guarita da praça e melhorar 
o controle de acesso tão logo tenha recursos 
f inanceiros para isso.

AcONTEcEu

ConCluÍda a oBRa dE EXPanSÃo 
da adMiniSTRaÇÃo 

Outra obra concluída foi expansão da adminis-
tração da AMN, que há anos funcionava em con-
dições limitadas por falta de espaço. Mais uma 
meta alcançada pela Diretoria, após redistribui-
ção dos recursos financeiros, devidamente apro-
vada em Assembleia.

As instalações estão mais amplas e organiza-
das, além de os colaboradores terem agora uma 
sala de convivência para o horário de descanso. As 
melhorias estão sendo feitas aos poucos e com 
muito capricho. Essas mudanças ajudam a criar 
um ambiente melhor de trabalho estimulando 
colaboradores a uma integração maior e à efici-
ência no cumprimento de suas rotinas.

sAÚDE E BELEZA

Método Renata França
A MASSAGEM DAS FAMOSAS

Bruna Marquezine, Ivete Sangalo, Preta Gil 

e Anitta. O que elas têm em comum? Além 

de serem famosas, também são adeptas do 

método milagroso de drenagem linfática 

criado pela esteticista baiana Renata França. 

Convidamos a esteticista Érica Neves, que 

atende no Vogue Square, para falar sobre o 

método que ela aplica em suas clientes com 

muito sucesso.

O método consiste em uma combinação 

de manobras de massagem modeladora e re-

dutora com drenagem linfática. Seu sucesso 

se deve ao fato de os resultados do método 

serem de efeito imediato, tanto internamente 

quanto externamente. Isso signif ica que, após 

a massagem, o líquido retido e as toxinas são 

eliminados, proporcionando uma redução de 

medidas e modelando o corpo. 

A sessão dura cerca de uma hora e começa 

pelos membros inferiores que, segundo Erica, 
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Quer ser visto? Anuncie aqui!

98118-3900

mosa , pv aa ssaL m oo cs ee l  sa av s a ommoa s sg uae s roP upas oe im íl d icom
FUNCIONAMENTO:

2.ª à 6.ª das 8h às 17hs.

PRAÇA ANTONIO CALLADO, 215 - BARRA DA TIJUCA
CONDOMÍNIO MUNDO NOVO

Sábados das 8h às 12h

2429-5309     99759-9754 | 97276-9980

(andréa Martins)

são os que acumulam mais líquido. Os movi-

mentos das mãos são repetidos diversas vezes 

e o incômodo que existia no início, aos poucos, 

vai acabando. Assim que ela termina uma per-

na, faz uma foto para mostrar a cliente a dife-

rença do lado drenado e o lado não drenado. A 

mudança nas regiões dos joelhos e tornozelos 

são as mais surpreendentes.

Apesar das fotos surpreendentes, Érica ex-

plica que a drenagem linfática não reduz me-

didas. 

“A gente diz que reduz a medida porque 

diminui este edema, este inchaço. Quando 

você melhora a circulação sanguínea, linfá-

tica, melhora a reabsorção destes capilares, 

de toxina e líquidos que estão no interstício, 

fora dessas ramif icações linfáticas. Então 

ele faz a captação para dentro e coloca o 

líquido para circular e ser eliminado”.

Com a eliminação de toxinas, a técnica 

pode ajudar também a reduzir a celulite. 

“A celulite é como se fosse uma ilha: uma 

célula de gordura com líquido em volta. 

Quando você melhora a retenção de líquido, 

melhora o inchaço, aquele aspecto de on-

dulado também vai melhorar. E a pele f ica 

mais uniforme, mais regular, sem tantos fu-

rinhos. Sem contar com outros benef ícios 

como a melhora da retenção de líquido e 

redução do cortisol... é fantástico.”

Ela nos conta que um dos segredos para 

potencializar os resultados é o chá de hibisco 

combinado com colágeno da Vitaderme, que 

serve aos seus clientes antes da realização do 

procedimento. A combinação do método com 

exercícios f ísicos e a eliminação de alimen-

tos com glúten, lactose ou qualquer produto 

industrializado da sua alimentação gera resulta-

dos incríveis. 

“Sempre indico aos meus clientes um bom 

nutricionista que monte um menu feito para ele, 

voltado para os seus objetivos. Sou apaixonada 

pela FITDELI em que a personal cooker Ellen 

Tavares prepara os alimentos nutritivos da me-

lhor maneira. É tão gostoso que nem parece FIT. 

Ela tem sempre um jeitinho de adicionar um in-

grediente, capaz de desintoxicar f ígado, rins, in-

testino e suor por meio de alimentos naturais.” 

Erica G. Neves 

esteticista e biomédica

Tel.: 98023-3415

Instagram: @ericagnevess

ANTES

DEPOIS
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM JANEIRO 2020.

Cotas Associativas 12/2019 487.577 87,86%

Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - Dezembro/2019 38.869 7,00%

Locação das vagas da garagem da sala 201 - Janeiro/2020 1.017 0,18%
* Reembolso da cota condominial (Ordinária) sala 103 MNC pelo locatário - Dezembro/2019 22.158 3,99%

* Reembolso do IPTU 2019 da sala 103 MNC pelo locatário - Quitado 0 0,00%

* Reembolso de custos com manutenção do aplicativo AMN 526 0,09%

Outras Receitas (Repasse Pilates / Personal) 3.709 0,67%

Rendimentos de Aplicações 1.066 0,19%

Total de Receitas Ordinárias 554.921 100,00%

Despesas 

Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, rescisões, etc.) 94.171 17,96%

Tarifas Públicas e Concessionárias 17.950 3,42%

0 0,00%

Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) - sala 201 (academia) 23.737 4,53%

* Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) (sala 103) - Reemb. pelo locatário 22.158 4,23%

IPTU/2019 - (sala 201) - Quitado 0 0,00%

* IPTU/2019 - (sala 103) - Reembolsado pelo locatário - Quitado 0 0,00%

* Despesas com Adm e Manut do Aplicativo AMN - Parcialmente reemb por parceiros 1.302 0,25%

Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civil, Pró-Labore Diretoria e etc.) 13.577 2,59%

Total de Despesas Administrativas 172.895 32,98%

Manutenção 1.932 0,37%

Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) 9.010 1,72%

Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) - Transitória 66 0,01%

Total de Despesas Diversas 11.008 2,10%

Academia do Clube (Parcela equip 19/60 + Parcela Ativid. e Manutenção Dezembro/19) 105.923 20,20%

Administradora (taxa de administração + tributos + outros) + Contador 4.735 0,90%

Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação Quadrimestral 0 0,00%

Áreas Verdes - Jardinagem 33.150 6,32%

Áreas Verdes - Outras Despesas 0 0,00%

Balsa -Travessia para a Praia 26.563 5,07%

Balsa - Espaço EcoLounge 7.828 1,49%

Carrinhos Elétricos - (carrinho + reboque) 4.307 0,82%

Controle Eletrônico de Acesso 1.449 0,28%

Dedetização Partes Comuns 1.488 0,28%

Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio 0 0,00%

Lago - Manutenção quinzenal 2.000 0,38%

Limpeza e Conservação das Áreas da AMN 11.813 2,25%

Piscina do Clube (Guardião e Manutenção) 9.206 1,76%

Rádios Transceptores (locação - 13 rádios) 351 0,07%

Transporte - Micro-ônibus Metrô Jardim Oceânico e Píer 56.100 10,70%

Vigia e Portaria (Praça e Clube) 25.548 4,87%

Vigilância (Supervisão e Motociclista) 49.954 9,53%

Total de Serviços Contratados 340.415 64,93%

Total de Despesas Ordinárias 524.318 100,00%

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 30.602

Saldo em 31.12.2019 415.848

Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas -1.200

Posição em 31.01.2020 (1) (**) 445.251

FUNDO DE RESERVA

Receitas

Receitas 0

Rendimentos de Aplicações 1.010

Total de Receitas Fundo de Reserva 1.010

Despesas

Despesas 0

Total de Despesas do Fundo de Reserva 0

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 1.010

Saldo em 31.12.2019 203.908

Posição em 31.01.2020 (2) 204.918

ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS

Receitas Provisionadas / Reembolsos

Receitas de Patrocínios 0

Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas 1.200

Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 1.200

Despesas / Reembolsos

Despesas 0

Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 0

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 1.200

Saldo em 31.12.2019 14

Posição em 31.01.2020 (3) 1.214

PLANO DE INVESTIMENTO IX - CONSTRUÇÃO DE JIRAU NA ESTUFA

Receitas

Receitas Cota Extra - Concluídas 0

Rendimentos de Aplicações 92

Total de Receitas para Plano de Invest. IX - Reformas e Aquisições Diversas 92

Despesas

Despesas  - Em andamento 0

Total de Despesas com Plano de Invest. IX - Reformas e Aquisições Diversas 0

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 92

Saldo em 31.12.2019 18.515

Posição em 31.01.2020 (4) 18.606

PLANO DE INVESTIMENTO XI - REFORMA DA PISCINA (EXCETO APART-HOTÉIS)

Receitas

Receitas Cota Extra - Concluídas 0

Rendimentos de Aplicações 0

Total de Receitas para Plano de Invest. XI- Reforma da Piscina 0

Despesas

Despesas 2.430

Total de Despesas com Plano de Invest. XI - Reforma da Piscina 2.430

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) -2.430

Saldo em 31.12.2019 -35.276

Posição em 31.01.2020 (5) -37.706

PLANO DE INVESTIMENTO XIII - EXPANSÃO DA ADM / SISTEMA DE CFTV / FAT BURNNING

Receitas

Recursos Transferidos 0

Rendimentos de Aplicações 379

Total de Receitas para Plano de Invest. XIII 379

Despesas

Despesas 41.254

Total de Despesas com Plano de Invest. XIII 41.254

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) -40.875

Saldo em 31.12.2019 118.105

Posição em 31.01.2020 (6) 77.230 

Saldo total em 31.01.2020 (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 709.513

ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 31.01.2020

Saldo na Conta Corrente da Administradora 191.133

Saldo na Conta Corrente Bradesco 1.005

Saldo na Conta XP - Aplicações 516.875

Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas 500

Saldo total em 31.01.2020 709.513

(**) Do saldo ordinário, aprox. R$ 265.000 para custear despesas até dia 12/02 (8º dia útil), quando são creditadas as cotas associativas.

Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias 

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM FEVEREIRO 2020.

Cotas Associativas 01/2020 487.188 85,51%

Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - Janeiro/2020 38.869 6,82%

Locação das vagas da garagem da sala 201 - Fevereiro/2020 799 0,14%

* Reembolso da cota condominial (Ordinária) sala 103 MNC pelo locatário - Janeiro/2020 21.238 3,73%

* Reembolso do IPTU 2020 da sala 103 MNC pelo locatário - Cota 01/10 14.359 2,52%

* Reembolso de custos com manutenção do aplicativo AMN 446 0,08%

Outras Receitas (Repasse Pilates / Personal) 6.320 1,11%

Rendimentos de Aplicações 542 0,10%

Total de Receitas Ordinárias 569.761 100,00%

Despesas 

Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, rescisões, etc.) 83.530 15,07%

Tarifas Públicas e Concessionárias 26.451 4,77%

57 0,01%

Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) - sala 201 (academia) 22.898 4,13%

* Cota condominial Mundo Novo Club (Ordinária) (sala 103) - Reemb. pelo locatário 21.238 3,83%

IPTU/2020 - (sala 201) - Cota 01/10 15.793 2,85%

* IPTU/2020 - (sala 103) - Reembolsado pelo locatário - Cota 01/10 14.359 2,59%

* Despesas com Adm e Manut do Aplicativo AMN - Parcialmente reemb por parceiros 1.298 0,23%

Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civil, Pró-Labore Diretoria e etc.) 13.713 2,47%

Total de Despesas Administrativas 199.338 35,95%

Manutenção 12.750 2,30%

Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) 1.470 0,27%

Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) - Transitória -139 -0,03%

Total de Despesas Diversas 14.081 2,54%

Academia do Clube (Parcela equip 20/60 + Parcela Ativid. e Manutenção Janeiro/2020) 107.709 19,43%

Administradora (taxa de administração + tributos + outros) + Contador 4.414 0,80%

Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação Quadrimestral 0 0,00%

Áreas Verdes - Jardinagem 33.150 5,98%

Áreas Verdes - Outras Despesas 0 0,00%

Balsa -Travessia para a Praia 26.563 4,79%

Balsa - Espaço EcoLounge 7.828 1,41%

Carrinhos Elétricos - (carrinho + reboque) 4.307 0,78%

Controle Eletrônico de Acesso 1.449 0,26%

Dedetização Partes Comuns 1.488 0,27%

Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio 0 0,00%

Lago - Manutenção quinzenal 2.000 0,36%

Limpeza e Conservação das Áreas da AMN 12.529 2,26%

Piscina do Clube (Guardião e Manutenção) 9.206 1,66%

Rádios Transceptores (locação - 13 rádios) 351 0,06%

Transporte - Micro-ônibus Metrô Jardim Oceânico e Píer 54.500 9,83%

Vigia e Portaria (Praça e Clube) 25.548 4,61%

Vigilância (Supervisão e Motociclista) 49.954 9,01%

Total de Serviços Contratados 340.996 61,51%

Total de Despesas Ordinárias 554.414 100,00%

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 15.347

Saldo em 31.01.2020 445.251

Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas -1.200

Posição em 29.02.2020 (1) (**) 459.397

FUNDO DE RESERVA

Receitas

Receitas 0

Rendimentos de Aplicações 474

Total de Receitas Fundo de Reserva 474

Despesas

Despesas 0

Total de Despesas do Fundo de Reserva 0

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 474

Saldo em 31.01.2020 204.918

Posição em 29.02.2020 (2) 205.392

ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS

Receitas Provisionadas / Reembolsos

Receitas de Patrocínios 0

Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas 1.200

Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 1.200

Despesas / Reembolsos

Despesas 0

Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 0

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 1.200

Saldo em 31.01.2020 1.214

Posição em 29.02.2020 (3) 2.414

PLANO DE INVESTIMENTO IX - CONSTRUÇÃO DE JIRAU NA ESTUFA

Receitas

Receitas Cota Extra - Concluídas 0

Rendimentos de Aplicações 43

Total de Receitas para Plano de Invest. IX - Reformas e Aquisições Diversas 43

Despesas

Despesas  - Em andamento 0

Total de Despesas com Plano de Invest. IX - Reformas e Aquisições Diversas 0

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 43

Saldo em 31.01.2020 18.606

Posição em 29.02.2020 (4) 18.649

PLANO DE INVESTIMENTO XI - REFORMA DA PISCINA (EXCETO APART-HOTÉIS)

Receitas

Receitas Cota Extra - Concluídas 0

Rendimentos de Aplicações 0

Total de Receitas para Plano de Invest. XI- Reforma da Piscina 0

Despesas

Despesas 9.434

Total de Despesas com Plano de Invest. XI - Reforma da Piscina 9.434

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) -9.434

Saldo em 31.02.2020 -37.706

Posição em 29.02.2020 (5) -47.140

PLANO DE INVESTIMENTO XIII - EXPANSÃO DA ADM / SISTEMA DE CFTV / FAT BURNNING

Receitas

Recursos Transferidos 0

Rendimentos de Aplicações 137

Total de Receitas para Plano de Invest. XIII 137

Despesas

Despesas 17.932

Total de Despesas com Plano de Invest. XIII 17.932

Resultado do Mês (Receitas - Despesas) -17.795

Saldo em 31.01.2020 77.230

Posição em 29.02.2020 (6) 59.435 

Saldo total em 29.02.2020 (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 698.147

ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 29.02.2020

Saldo na Conta Corrente da Administradora 178.658

Saldo na Conta Corrente Bradesco 918

Saldo na Conta XP - Aplicações 518.071

Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas 500

Saldo total em 29.02.2020 698.147

(**) Do saldo ordinário, aprox. R$ 265.000 para custear despesas até dia 11/03 (8º dia útil), quando são creditadas as cotas associativas.

Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias 

O bom design 
valoriza  produtos e 

serviços e faz com que a 
empresa se destaque 

atraindo mais clientes. 

 Há mais de 20 anos a 
Andréa Martins Design 

cria soluções que encantam 
clientes e agregam valor às 

empresas. 

21.98118-3900

www.amartinsdesign.com.br

@andreamartinsdesign

andrea@amartinsdesign.com.br
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sites  | posts | web marketing

marcas | identidade visual  | revistas, livros e catálogos

projetos para espaços comerciais
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UMA NOVA
DRYCLEAN USA
PERTO DE VOCÊ

Elegância que suas 
roupas merecem

CAMA, MESA
E BANHO

TAPETES
E CORTINAS

ARTIGOS
INFANTIS

TINGIMENTOS

SERVIÇOS
DE COSTURA

COUROS
E PELES

LAVAGENS
ESPECIAIS

SAPATARIA

Uma gama completa de serviços

SHOPPING RIO DESIGN BARRA 
Av. das Américas, 7777 Loja 07 
Subsolo - Barra da Tijuca.

 (21) 99002-8852 
 (21) 97697-2729

(21) 3579-7900
(21) 2214-1872

*verifique as condições

Ganhe 

10%

MN710

de desconto
use o código


