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Campanhas de Natal  
já estão em vigor

Crianças do NL se divertem 
em festa feita para elas

Atletas do NL participam  
de campeonatos

Nosso Espaço

Confira o resultado da 
eleição do Colegiado

por dENtro do 
Novo lEbloN

bEm-Estar

Muita pipoca, sorvete, música e brincadeiras. Assim foi a festa que 
o Condomínio Novo Leblon organizou em comemoração ao Dia 

das Crianças, no último sábado (6 de outubro). Cerca de 40 crianças 
estiveram presentes no evento, que contou ainda com a presença de 
30 adultos, tão animados quanto os pequenos. 

Uma equipe de recreadores deu o tom da festa, não permitindo que 
a preguiça se instalasse no local. Então, para garantir a animação 
e colocar todo mundo para se mexer, brincadeiras e gincanas com 
distribuição de brindes bem legais. O concurso de dança fez o 
salão do Club Mix se transformar em uma pista para a criançada 
mostrar todo o seu gingado ao lado de seus coleguinhas e de seus 
pais. O DJ, com suas músicas bem animadas e uma iluminação 
especial, garantiu a pista cheia o tempo todo.

Já as fantasias bem divertidas foram os destaques desta festa, onde 
os pequenos moradores do CNL puderam se vestir com figurinos 
engraçados para tirarem fotos malucas, dando boas risadas e 
registrando para a eternidade estes momentos tão agradáveis no 
Condomínio. Os pequeninos puderam ainda pintar rostos e braços, 
deixando o evento ainda mais bonito. 
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Editorial

Novo Leblon

A primeira edição de outubro do Informativo Novo 
Leblon está repleta de novidades. Abrimos com a 
festa de Dia das Crianças, que alegrou os pequenos 
moradores do Condomínio. Agora, nas próximas 
páginas, você confere o resultado da eleição que 
preencheu os cargos vagos no Colegiado. Além disso, 
informamos o nome da empresa que venceu o processo 
licitatório para a obra no campo de futebol; mais 
detalhes sobre a Feira de Fundo de Quintal e uma 
nota de agradecimento aos edifícios que colaboraram 
com a instalação do sistema de CFTV.

Lamentavelmente, o Informativo também precisa 
noticiar outros fatos não tão felizes: a Praça do X 
sofreu, mais uma vez, a ação de vândalos. Os casos 
de cães de grande porte passeando sem focinheira 

Conquistas e muita alegria no seu Condomínio
e os acidentes envolvendo o BRT também são 
pautas deste número para alertar os moradores 
sobre os cuidados que precisam ter para não serem 
as próximas vítimas. 

Mas voltando às boas notícias, esta edição traz 
os resultados dos campeonatos de jiu-jitsu e de 
basquete, que tiveram a participação dos atletas do 
Condomínio. O Poveb também aparece para você 
saber como foi o encontro do último sábado, assim 
como a Bocha, anunciando mais um evento que 
será realizado este mês. E para completar a lista de 
boas notícias, já estão em vigor as campanhas para 
o Natal, como a do leite, organizada pela Mesa 
Milênio, e a “Adote uma criança neste Natal”, do 
Núcleo de Assistência Social do Novo Leblon. 



Conheça os novos membros do Colegiado
O dia 29 de setembro foi marcado por importantes decisões: os moradores de alguns edifícios e ruas do Condo-
mínio Novo Leblon tiveram que escolher seus candidatos e depositar na urna seus votos de confiança, elegendo, 
assim, novos membros aos cargos que estavam vagos no Colegiado. Confira os nomes dos eleitos e os edifícios e 
as ruas que eles representam! 

Edifício Ghirlandaio

Carlos Eduardo 
Mesquita Ribeiro

Edifício Michelozzo

José Francisco de 
Araujo Moreira 

Rua Paulo 
de Camargo

Marcos Joseph 
Belaciano

Rua Eng.  
Habib Gebara

Mariana Lopes A. G. 
da Silva

Edifício Lucca 
Della Robbia

Maurício Freitas

Praça do X sofre com 
ação de vandalismo

Em 16 de agosto, o Informativo Novo Leblon noti-
ciou que a Praça do X teve a sua passagem picha-
da após a revitalização do local. A Administração 
se comprometeu a pintar novamente a área, po-
rém, mais uma vez, após a pintura das paredes em 
frente ao trailler da Kibon, a Praça sofreu a ação 
de vândalos. Uma atitude rechaçada por este con-
domínio, tendo em vista que a pichação desvalo-
riza o Novo Leblon e só prejudica a quem deseja 
desfrutar de um ambiente de lazer agradável. 

Empresa Pontal vence 
licitação para reforma  
do campo
A empresa Pontal Pisos Esportivos foi a 
vencedora do processo licitatório para a 
reforma do campo de futebol. A licitação 
ocorreu em setembro e teve o edital publi-
cado no Informativo Novo Leblon 1605. O 
serviço abrange o fornecimento de material, 
preparação do local e colocação de grama 
sintética no campo localizado no Country 
Club Novo Leblon. Durante o período da 
obra o espaço ficará interditado para ga-
rantir a segurança de todos. O prazo para a 
conclusão é de 60 dias a contar da assinatu-
ra do contrato. 

por dENtro do Novo lEbloN

CNL agradece colaboração de alguns síndicos
A Administração do Condomínio Novo Leblon, não poderia deixar de manifestar o seu agrade-
cimento aos condomínios dos edifícios Masaccio, Moretto, Michelozzo e Di Duccio. Os síndicos 
destes edifícios, gentilmente, autorizaram formalmente as instalações de antenas em seus terraços 
pelo Condomínio Geral para que o sistema de CFTV possa ser implantado no Novo Leblon, moni-
torando, assim, a Praça do X (local onde transitam centenas de pessoas diariamente).

Aos síndicos destes edifícios, o CNL deixa os seus mais sinceros agradecimentos por esta colaboração 
em prol da segurança de todos que moram ou frequentam o Condomínio, e enfatiza que, como sempre, 
o NL cumprirá integralmente as responsabilidades decorrentes da implantação do aludido sistema. 



Nosso Espaço

BRT: na contramão  
da segurança
Desde que o BRT TransOeste foi inaugurado em ju-
nho deste ano, muitos acidentes foram registrados, 
incluindo colisões e atropelamentos, alguns com 
vítimas fatais (cinco mortes até o fim de setembro). 
Próximo ao Novo Leblon, por exemplo, existe uma 
estação, onde já aconteceram acidentes graves. Em 
uma determinada semana foram registrados dois 
acidentes no corredor expresso com o intervalo de 
apenas 10 horas entre eles. 

Como em algumas estações do BRT os sinais de pe-
destres são distantes, as pessoas se aventuram cru-
zando a pista fora da faixa. No entanto, as colisões 
entre carros, motos e os ônibus articulados ocorrem 
por imprudência dos motoristas, que insistem em 
avançar os sinais preferenciais dos ônibus e trafegar 
no corredor expresso. Para que isto seja evitado é 
muito importante que o motorista trafegue apenas 
na sua via, sem invadir o espaço destinado aos veí-
culos articulados. O mesmo vale para os pedestres. 
Ainda que as travessias sejam distantes, vale a pena 
caminhar mais para não arriscar a própria vida. Isso 
porque os ônibus do BRT não podem frear inespera-
damente, pois como são articulados esta ação causa-
ria um impacto muito grande entre uma composição 
e outra (como em um trem), ferindo os passageiros. 

Para evitar que novos acidentes aconteçam, o Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
(Crea-RJ) está estudando medidas de segurança 
que melhor se adéquem ao Ligeirão: instalação de 
cancelas nos cruzamentos e barreiras físicas que 
impeçam a travessia de pedestres fora da faixa são 
alguns itens em estudo. 

Mesa Milênio realiza 
campanha do leite

Com oito anos de existência, a Mesa Milênio man-
tém seu propósito de ajudar os menos favoreci-
dos. Por isso, dia 10 de novembro, às 12h, a Mesa 
vai realizar, mais uma vez, a sua festa natalícia 
para arrecadar itens para a campanha do leite. O 
evento vai acontecer na área da churrasqueira da 
piscina e quem desejar pode comparecer levando 
suas doações, que serão destinadas a diversas ins-
tituições assistenciais.

Este ano, a Mesa Milênio está arrecadando leite 
em pó e pretende doar três mil latas. Até o fim 
de setembro foram contabilizadas duas mil latas 
doadas. Se você deseja colaborar procure por um 
membro da Mesa, de terça-feira a domingo, no 
Clube. Participe desta campanha que vai benefi-
ciar muita gente! 

Campanha ‘Adote uma criança neste Natal’ está de volta
A campanha “Adote uma criança neste Natal”, realizada todos os anos 
pelo Núcleo de Assistência Social do Novo Leblon, já começou e 
aguarda a sua participação. O projeto tem como finalidade propor-
cionar um Natal repleto de alegria para os filhos dos funcionários 
do Condomínio.

Você pode ajudar presenteando uma criança com roupas, 
sapatos e brinquedos, transformando, assim, o Natal 
dela em algo mágico. No ano passado foram mais de 
120 crianças beneficiadas pela Campanha, que só 
existe com a sua colaboração. Para obter mais infor-
mações e ter acesso à lista de presentes basta se di-
rigir ao Núcleo (ao lado do salão de beleza do Clube), 
aberto toda segunda-feira à tarde. Participe! Faça 
uma criança mais feliz! 
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Cão de grande porte precisa usar focinheira
O Condomínio Novo Leblon possui uma grande população de 
cães de diferentes raças. Sendo assim, para garantir a segu-
rança de todos (humanos e animais) é preciso que o mora-
dor tenha em mente (e passe para os seus funcionários) a 
importância de passear com os cachorros apenas presos 
em suas guias. A Lei Estadual Nº 3.205 determina ainda o 
uso de focinheiras em cães de grande porte, como os das 
raças Pitbull e Rottweiler. No entanto, a Administração tem 
recebido reclamações de outros moradores sobre cães de 
grande porte sem focinheira. Atente-se a este detalhe! Exis-
tem modelos de focinheiras no mercado em forma de grade 
que não machucam e nem impedem a transpiração do animal pela 
língua. Faça a sua parte para que o CNL continue sendo um local 
agradável e seguro de se viver. 

Feira de Fundo de Quintal recebe inscrições
A próxima edição da Feira de Fundo de Quintal está che-
gando e você não pode deixar esta oportunidade passar. 
O evento é aberto ao público, mas apenas moradores 
do Condomínio Novo Leblon poderão vender produtos. 
No entanto, é imprescindível que o condômino realize 
sua inscrição na Secretaria até a véspera da Feira para 
poder colocar à venda tudo que não quiser mais. Alguns 
moradores já fizeram isso, garantindo, assim, que seus 
produtos possam ser comercializados no dia.

Como uma espécie de brechó, os itens não podem 
ser novos, porém precisam estar em bom estado para as pessoas se interessarem por eles. Passe na secretaria 
o quanto antes para realizar a sua inscrição! A Feira de Fundo de Quintal vai acontecer nos dias 27 e 28 de 
outubro, na Praça Santa Genoveva e é uma ótima oportunidade para se livrar daquilo que não quer mais, en-
quanto outra pessoa compra por um preço bem em conta o que lhe pode ser útil. 

Uma noite repleta de música e poesia
Mais uma edição do Poveb aconteceu sábado, dia 6, em uma 
noite animada com teatro, música e, claro, muita poesia. A 
povebiana Sandy Montgomery, também atriz e diretora de 
teatro, trouxe uma de suas peças e encantou os presentes. 
Para declamar belas poesias, Romildes de Meirelles esteve 
presente (entre muitos outros poetas), e declarou que do 
alto dos seus mais de 80 anos, como quase não enxerga, tem 
que saber seus poemas de cor. Mas o destaque da noite ficou 
mesmo por conta de Clara. A menina de 4 anos brindou o pú-
blico com duas poesias de sua autoria, com a autenticidade e 
a leveza que tem toda criança. 

Segundo um dos organizadores do Poveb, Aluizio Rezen-
de, o evento está naquela situação que se melhorar estra-

ga, mas ele afirma que não se preocupa com isso: “A cada 
evento que acontece, surpreendo-me com algo de bom, de 
encantador. Pois no Poveb tudo se renova”, comenta ele. 



sE liGa aQUi

Copa Cyclone Novo Leblon de jiu-jitsu
Os atletas de jiu-jitsu do Condomínio Novo Leblon par-
ticiparam da Copa Cyclone Novo Leblon de jiu-jitsu nos 
dias 29 e 30 de setembro. Organizado pelo professor de 
jiu-jitsu da escolinha do Condomínio, Paulo Perrota Fi-
lho (mais conhecido como Rabicó), o evento contou com 
a participação de 52 academias e teve como destaques 
da competição os meninos Rafael Henrique (campeão na 
faixa marrom), Pedro Borges (campeão na faixa preta) e 
Gabriel Souza (campeão na faixa branca), todos da esco-
lhinha Novo Leblon. 

Bocha realiza jantar de confraternização
Os integrantes da bocha estão organizando uma festa para os aniversariantes de outubro. O evento vai 
acontecer no próprio espaço da bocha no próximo dia 19 e vai contar com um jantar e música ao vivo para 
garantir a animação das mais de 150 pessoas esperadas. 

Basquete do Novo Leblon se destaca em vários jogos
O dia 29 de setembro foi marcado por disputas e muitas vi-
tórias para as equipes de basquete do Condomínio (Action 
Novo Leblon). Os jogos foram realizados no ginásio da Univer-
sidade Moacyr Bastos, em Campo Grande.

Na categoria sub 11, a equipe venceu de 17 a 15 os meninos do 
C. S. Bárbara. Segundo o professor Paulo César, o jogo foi sen-
sacional: “Tivemos que usar alunos maiores para equiparar com 
os alunos de mais idade do adversário”. Já na categoria sub 13 
o resultado foi ainda melhor. Os meninos do CNL levaram a 
melhor contra o C. S. Bárbara por 37X4.

Outra partida notável foi a da categoria sub 15. Por apenas um 
ponto de diferença o C. S. Bárbara venceu o Action Novo Le-
blon (31X30). No entanto, o jogo da sub 18 ficou com o placar 
W X 0 devido a ausência do time adversário. 

bEm-Estar

No quadro geral, a equipe do CNL ficou atrás 
apenas de Gracie Barra. Confira as colocações!

1- Gracie Barra

2- Gordo/Novo Leblon

3- Nova União

4- Gfteam

27/10
Halloween



FISIOTERAPIA 
DOMICILIAR 

Condomínio Novo Leblon – 
coluna, postura, respiratória, 

motora, geriatria. 
Dra. Aline: 9766-7792 / 9254-8526

RIO 2 - R$ 480 MIL
2 qts (suíte c/ armários); 

cozinha planejada; varandão; 
ônibus; academia; 

salão gourmet; infraestrutura  
e lazer total. Doc. 100%. 

Tratar: 7934-5182

PERSIANAS TRINDADE
Horizontais, verticais, rolux, 
romana, blackout, painéis, 

consertos, lavagem.
Marcelo: 3342-0941 / 9104-0491

AULAS PARTICULARES  
DE INFORMÁTICA  

Aprenda sem sair de casa! 
Windows, internet, redes sociais, 

instalação de programas  
e manutenção.  

Francisco: 8447-1660 / 3258-7697

classificados
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Anuncie 
Aqui!

novoleblon@agenciatrato.com.br

3798-5505
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34 anos
de Barra

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO (21) 9966 0673

 

MANSÕES

Excelente casa com 937m² de construção em 
terreno de dunas com 1027m², amplo living, 
bar, lavabo, sala jantar, 4 suítes com closet, 
sala de TV, escritório e biblioteca. Lazer com 
salão de festas, piscina, mini quadra esportiva, 
churrasqueira e sauna.

Maravilhosa cobertura duplex, 3 quartos sen-
do 2 suítes, living em 2 ambientes, com split, 
vista cinematográfica indevassável  Pedra da 
Gávea, mar e montanhas, sol manhã, reforma-
díssimo, 3 vagas, piscina,  piso de porcelanato. 
O prédio tem piscina, sauna, quadra de tênis, 
churrasqueira, vagas para visitantes.

Excepcional apartamento de 4 quartos trans-
formados para 3, todo em porcelanato, fina-
mente decorado, repleto de armarios, linda 
vista mar, lagoa e bosque. Condomínio nobre 
com clube e muitos bosques.

ESPAÇO DO MARPARK PALACE


