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Feira de seminovos é adiada

Após reforma, areal está 
liberado para moradores

Confira o jantar da Bocha

Nosso Espaço

Pista de skate de cara nova

por dENtro do 
Novo lEbloN

bEm-Estar

Depois de algumas semanas fechado para 
o público, o areal tem suas portas abertas 

novamente para receber os moradores do Novo 
Leblon. O local ficou interditado, pois passou por 
uma reforma de estrutura e embelezamento. 
No entanto, como previsto desde o início, 
tudo foi concluído no prazo estabelecido.

Com a obra foi trocado o telhado (com 
complemento de algumas madeiras e 
levantamento da cumeeira), o piso e dois 
ventiladores. O entorno das quadras, que 
ficam próximas à Lagoa Marapendi, também 
receberam telas de proteção. E para garantir 
a segurança dos frequentadores do espaço, 
as colunas do areal, antes de madeira, foram 
substituídas por outras de concreto; a rede 
elétrica também foi trocada, deixando o 
lugar mais iluminado.

Aproveite este espaço, agora revitalizado 
para todos os condôminos desfrutarem dele, 
para uma partida de vôlei com os amigos 
e fazer aquela brincadeira organizada que 
apenas bons vizinhos sabem promover. 
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Editorial

Novo Leblon

Os moradores do Condomínio Novo Leblon podem 
conferir nesta edição o orçamento do mês de agosto 
já aprovado pelo Colegiado para publicação no 
Informativo, assim como ter em primeira mão 
informações pertinentes ao Condomínio, como as 
alterações nas saídas das balsas, devido ao horário 
de verão. Os novos membros do Colegiado foram 
empossados e vão participar da próxima reunião 
escolhendo as comissões estatutárias que mais forem 
compatíveis com os seus perfis.

Além disso, esta edição traz informações sobre a 
reforma na pista de skate, a construção de uma rampa 
de acesso para cadeirantes e o vandalismo ocorrido no 
bosque do Santo Agostinho. Nas próximas páginas, 
você também poderá conferir um fato lamentável: 

Tudo o que você precisa saber
dois cães que estavam sem focinheiras atacaram o 
gato de uma moradora, resultando em sua morte. Por 
isso, o CNL traz uma matéria noticiando o caso para 
reforçar a Lei Estadual que obriga o uso de focinheira 
em cachorro de grande porte.

Com a proximidade do fim do ano, o Informativo 
reforça as campanhas de Natal, sendo uma organizada 
pela Mesa Milênio e outra pelo Núcleo de Assistência 
Social do Condomínio Novo Leblon. E para quem 
deseja um fim de semana agitado, a Feira de Fundo 
de Quintal bate à porta. Será nos dias 24 e 25 de 
novembro. Faça a sua inscrição para vender o que 
não quiser mais! Veja também como foi o jantar 
realizado pelos integrantes da bocha. Boa leitura e 
até a próxima! 



RIO DE JANEIRO, 31 DE AGOSTO DE 2012

 RECEITAS Orçado Efetivo Diferença

 2.10.01 - Receitas Condominiais  698.089,54  698.491,40  401,86

 2.10.02 - Aluguéis 25.867,08  23.827,27 (2.039,81)

 2.10.03 - Receitas Eventuais  -   1.631,27  1.631,27

 2.10.04 - Receitas da Secretaria 1.082,20  3.660,96  2.578,76

 2.10.05 - Receitas Extraordinarias  -    -    -   

 TOTAL RECEITAS 725.038,82  727.610,90  2.572,08

 DESPESAS 

 2.20.01 - Despesas Adm Geral  17.988,47  17.811,01  177,46 

 2.20.02 - Despesas c/ Pessoal   198.605,46  194.058,83  4.546,63 

 2.20.03 - Despesas Administrativas   9.930,31  10.387,06  (456,75)

 2.20.04 - Vigilancia  188.973,05  205.253,88  (16.280,83)

 2.20.05 - Desp. Serviços no Bairro  209.624,68  203.857,83  5.766,85 

 2.20.06 - Desp. Serviços no Clube   8.483,65  9.150,09  (666,44)

 2.20.09 - Desp. Eventos - Clube   5.500,00  2.143,59  3.356,41 

 2.20.10 - Desp. Eventos - Bairro   -    -    -   

 2.20.11 - Despesas c/Materiais  15.515,22  14.660,16  855,06 

 2.20.12 - Despesas Serv.Públicos  60.916,52  50.077,93  10.838,59 

 2.20.14 - Despesas Manut. Clube  4.984,67  4.070,00  914,67 

 2.20.15 - Desp. Manut. Equip/Móv.  7.535,79  6.173,51  1.362,28 

 2.20.16 - Desp. Manut. Áreas Púb.  17.867,43  15.602,91  2.264,52 

 2.20.17 - Desp .Manut.Equip. Bairro  5.433,73  9.500,00  (4.066,27)

 2.20.18 - Comunicações  11.107,74  10.248,10  859,64 

 2.20.22 - Gastos Eventuais  2.381,50  2.120,90  260,60 

 TOTAIS DE DESPESAS   764.848,22  755.115,80  9.732,42 

 2.30.01 - Receitas Financeiras  2.000,00  3.880,84  1.880,84 

 2.30.02 - Despesas Financeiras  106,00  125,39  (19,39)

 RESULTADOS FINANCEIROS  1.894,00  3.755,45  1.861,45 

 RESULTADO  (37.915,40)  (23.749,45)  14.165,95 

 Controle Gastos Cota Extra No Mês Acumulado

 Cota Extra Recebida 84.272,56  409.791,33 

 Gastos Com Investimentos Aprovados  50.074,00  143.965,10 

 TOTAIS INVESTIMENTOS -    34.198,56  265.826,23 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA jun/12 jul/12 ago/12

SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS  1.062.517,80  1.219.752,47  1.295.697,63 

RECEBIMENTOS  804.244,82  836.914,92  843.390,73 

PAGAMENTOS  647.010,15  760.969,76  828.495,58 

SALDO FINAL CAIXA/BANCOS  1.219.752,47  1.295.697,63  1.310.592,78 

RESULTADO  157.234,67  75.945,16  14.895,15 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA

 MÊS  ENTRADA (SAÍDA)  ACUMULADO 

abr/12  160.684,94  160.684,94 

mai/12  53.054,95  213.739,89 

jun/12  157.234,67  370.974,56 

jul/12 75.945,16 446.919,72

ago/12 14.895,15 461.814,87

set/12  -    -   

out/12  -    -   

nov/12  -    -   

dez/12  -    -   

jan/13  -    -   

fev/13  -    -   

mar/13  -    -   

SALDO INADIMPLÊNCIA

 MÊS VALOR

abr/12  191.812,17 

mai/12  197.896,32 

jun/12  211.625,80 

jul/12  209.545,22

ago/12 188.379,51

set/12  -   

out/12  -   

nov/12  -   

dez/12  -   

jan/13  -   

fev/13  -   

mar/13  -   

RESUMO DA INADIMPLÊNCIA DE
COTAS CONDOMINIAIS

Ajuizados  98.352,81 

Acordos Extra Judiciais  12.747,33 

Negociação  15.350,99 

Atrasos até 3 meses  61.928,38 

Total  188.379,51 

Lotes/Casas  40.675,32 

Lucca  848,53 

Canova  52.487,79 

Masaccio  23.550,98 

Moretto  23.378,64 

Ghirlandaio  14.236,35 

Di Duccio  3.207,45 

Michelozzo  12.660,28 

Pisano  17.334,17 

Total  188.379,51 

Administração ACNL – Agosto 2012
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pOR deNTRO dO NOVO leblON

SAÍDA DO CNL: SAÍDA DO PÍER DA PRAIA:

7h30 11h30 15h30 7h45 11h45 15h45

8h 12h 16h 8h15 12h15 16h15

8h30 12h30 16h30 8h45 12h45 16h45

9h 13h 17h 9h15 13h15 17h15

9h30 13h30 17h30 9h45 13h45 17h45

10h 14h 18h 10h15 14h15 18h15

10h30 14h30 18h30 10h45 14h45 18h45

11h 15h 11h15 15h15

Balsas estão com novos horários 
Com o início do horário de verão, as saídas das balsas também sofrem alterações. Confira abaixo o novo quadro de horários! 

Novos membros do Colegiado foram empossados
Os novos membros do Colegiado tomaram posse no último dia 8 e vão participar da reunião dia 12 de novem-
bro. Nesta data, cada um vai escolher a comissão estatutária que deseja compor para dar início a mais um 
trabalho em prol do Condomínio. No entanto, para que eles conheçam bem cada comissão, alguns documentos 
foram entregues aos novos membros, explicando como cada uma funciona e, assim, permitir que eles escolham 
a que mais combina com os seus ideais. 

Vândalos destroem 
iluminação no bosque 
do Santo Agostinho
A área do bosque do 
Santo Agostinho sofreu, 
recentemente, ação de 
vandalismo. Cerca de 
seis holofotes que ilu-
minavam o local foram 
danificados por pessoas 
ainda não identificadas. 
O fato causa prejuízo a todos que circulam pelo local, tendo 
em vista que, sem a iluminação, a região ficará escura à noite. 

Pista de skate passa  
por revitalização
O espaço voltado 
para a prática de 
skate está de cara 
nova. A pista foi 
pintada, receben-
do as cores laran-
ja e verde, que re-
presentam o CNL. 
A iluminação também recebeu atenção, deixando o lugar 
mais claro mesmo à noite, o que favorece aos moradores 
de todas as idades que gostam de frequentar o local, 
mas não o faziam por ser, antes, um lugar ermo. 

Falha nossa
A última edição do Informativo Novo Leblon anun-
ciou na seção Se Liga Aqui o evento social de 
Halloween para o dia 27 de outubro. No entanto, a 
Administração informa que este ano não haverá a 
festa em comemoração ao Dia das Bruxas. 

Acessibilidade no CNL
O Condomínio Novo Leblon está realizando uma 
obra que vai facilitar um pouco mais a vida dos cadei-
rantes. Trata-se do speed-table, que ficará em frente 
à Administração. A rampa de acesso começará a ser 
construída dia 29 e tem previsão para estar liberada 
em 30 dias. A empresa responsável pela obra é a So-
ares Ribeiro Reformas e Serviços Ltda. 



Nosso Espaço

Dias mais longos com o horário de verão
Desde o último domingo (21), os brasileiros que vivem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste adiantaram os seus re-
lógios em uma hora por causa do início do horário de verão, que vai até 17 de fevereiro de 2013. Desde o ano de 2008, 
este horário especial foi regulamentado pelo Decreto n° 6.558, que fixa o início dele para o terceiro domingo de outubro 
e o término para o terceiro domingo de fevereiro. Porém, se a data coincidir com o Carnaval, o fim do horário de verão 
é prolongado até o domingo seguinte.

O propósito de ganhar mais uma hora no dia é reduzir o consumo de energia no horário de pico, que compreende das 
18h às 21h. E com os dias mais longos, o fim de tarde pede mesmo é um passeio ao ar livre para relaxar. Aproveite! 

Feira de Fundo de Quintal é adiada
A Feira de Fundo de Quintal, que aconteceria no próximo 
fim de semana na Praça Santa Genoveva, foi transferida 
para os dias 24 e 25 de novembro. Já consagrada no Con-
domínio, a Feira é aberta ao público, que poderá comprar 
roupas, acessórios e até móveis; tudo seminovo. No en-
tanto, apenas os moradores terão permissão para vender 
produtos na Feira. Se você tiver interesse em se desfazer 
de algo e, de quebra, faturar um pouco, a hora é agora. 
Realize a sua inscrição na Secretaria até o dia 23 de no-
vembro e garanta o seu espaço. 

Mesa Milênio pede sua 
colaboração

Os membros da Mesa Milênio, como fazem to-
dos os anos, estão à frente da campanha do leite. 
Quem quiser colaborar pode doar latas de leite 
em pó. Para isso, basta procurar um dos membros 
no Clube, de terça a domingo. Além disso, no dia 
10 de novembro, a Mesa Milênio vai realizar uma 
festa natalícia com o intuito de arrecadar ainda 
mais doações. O evento será na área da churras-
queira da piscina e é aberto ao público. 

Este ano a meta da campanha é chegar a 3 mil 
latas de leite em pó, que serão doadas aos menos 
favorecidos. Colabore! Esta campanha só terá su-
cesso com a sua participação. 

Núcleo realiza 
campanha de Natal

Todos os anos, o Núcleo de Assistência Social do Novo 
Leblon organiza a campanha “Adote uma criança neste 
Natal”. Mas não se trata de levar a criança para casa, 
mas sim escolher uma criança por sexo e idade que 
será presenteada por você com roupas e brinquedos. 
A campanha já está em vigor e você pode colaborar, 
sendo o “Papai Noel” de, pelo menos, uma delas. No 
ano passado foram 120 crianças beneficiadas e em 2012 
o Núcleo quer ajudar ainda mais pessoas. Vá até o Nú-
cleo (aberto toda segunda-feira à tarde) e tenha acesso 
à lista com os nomes e as idades das crianças, que são 
filhos dos funcionários do CNL. Ou entre em contato 
com as organizadoras por telefone 2438-1806 (Zila), 
3150-6142 (Marli Dias) ou 2438-1382 (Marli Carneiro). 



Evento da bocha recebe mais de 100 pessoas

bEm-Estar

A última sexta-feira (19) vai entrar para a história. Além do último capítulo de Avenida Brasil, que parou 
o país, o jantar da bocha foi realizado no CNL em comemoração aos aniversariantes do mês de outu-
bro. 120 pessoas compareceram ao evento, que ofereceu canapés e um jantar bem saboroso ao som 
de canções internacionais e MPB.

Segundo o organizador do jantar, Roberto Castro, a Rede Globo até tentou esvaziar o evento, mas 
não conseguiu: as pessoas presentes se divertiram bastante com a música ao vivo, confraternizando 
com seus amigos. O cantor precisou interromper sua apresentação no horário da novela, atendendo 
ao pedido dos noveleiros de plantão, mas nada que tirasse o brilho deste evento já tradicional no 
Condomínio Novo Leblon. 

Nosso Espaço

Arte para relaxar e se divertir
Em agosto, as moradoras Zita Mattos e Cristina Ko-
tinda Fujikawa começaram um projeto bem agradável 
no Condomínio Novo Leblon. Trata-se da “Atividade 
Livre de Pintura em Aquarelas”. O sucesso foi tanto 
que as aulas vão continuar acontecendo no espaço 
da Fazendinha, sempre às quartas e sextas-feiras, das 
13h30 às 15h30. A atividade é gratuita e aberta aos 
moradores de qualquer faixa etária. As inscrições po-
dem ser feitas na secretaria do Clube. Então, aprovei-
te esta oportunidade dentro do seu condomínio para 
encher suas tardes com atividades artísticas, que tra-
balham a mente e proporcionam bem-estar em todas 
as fases da vida. 

Gato de moradora é trucidado por Pitbulls
A última edição do Informativo Novo Leblon reforçou a importância do uso de guias e focinheiras em 
cachorros. Entretanto, no dia 14 de outubro, por volta das 16h, dois cães da raça Pitbull (sem focinhei-
ras) atacaram o gato de uma moradora em frente a sua casa, na Rua Fala Amendoeira. O corpo trucida-
do do animal foi visto por várias outras pessoas, que estavam em uma festa na casa em frente e ficaram 
indignadas com o fato, principalmente porque o dono dos cachorros nada fez para conter o ataque e 
foi embora em seu carro.

Por isso, a Administração do Condomínio Novo Leblon volta a lembrar da importância de colocar co-
leira e guia no cão ao levá-lo para passear e frisa que a Lei Estadual nº 3.205 determina o uso de foci-
nheira em animal de grande porte em qualquer período do dia, ainda que ele seja considerado manso. 
Sendo assim, conscientize seus funcionários ou o seu Dogwalker (passeador de cães) e dê o exemplo, 
usando sempre a guia e, quando necessário, a focinheira. 



FISIOTERAPIA DOMICILIAR 
Condomínio Novo Leblon – coluna, postura, 

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

AULAS DE FRANCÊS 
Professora nativa formada

Aulas em grupos e individuais.
Adele: 2498 3866. 

e-mail: cardonnel.adele@gmail.com

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

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

VENDO CADEIRAS
Vendo 6 cadeiras da Wall Design em pátina 

para sala de jantar. Produtos em bom estado. 
Valor: R$ 150,00 (cada). Bia: 8109-5652

AULAS PARTICULARES  
DE INFORMÁTICA  

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

e manutenção.  
Francisco: 8447-1660 / 3258-7697

classificados

CURSO OBjETIVO I – AULAS 
PARTICULARES

Do Fundamental ao Superior
• Matemática (Cálculo I ao III, matemática 

financeira, álgebra linear)  
• Física • Química • Português • Biologia.  

Bruno Cesar: 8676 1381 / 7589 6901.  
e-mail: bcsmpqdt@hotmail.com

INFORMATIVOAnuncie 
Aqui!

novoleblon@agenciatrato.com.br

3798-5505NoVo LEBLoN
INFORMATIVO



34 anos
de Barra

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO (21) 9966 0673

 

MUNDO NOVO

Dolce Vita. Ótimo apartamento, amplo 
living, varandão, 3 quartos transforma-
do para 2, andar alto, linda vista, cha-
ves nossa sede.

Excelente cobertura duplex, amplo living, 
varandão, 4 quartos (2 suítes), indevassá-
vel, vista cinematográfica lagoa e mar, ter-
raço com piscina e churrasqueira.

Ótima casa de esquina em terreno de 
1000m², amplo living, sala de jantar, sala de 
almoço, 5 suítes, escritório, varanda, aca-
demia, salão de jogos, split em toda casa, 
atelier, piscina, sauna, churrasqueira.

MANDALAMALIBU


