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Edital de convocação

A Síndica Geral do Condomínio Novo Leblon, ACNL – As-
sociação de Condôminos do Novo Leblon, por intermé-

dio de seu representante legal, no uso das atribuições que lhe 
confere a Convenção do Condomínio, prevista na Cláusula 
6.3, letra “J”, CONVOCA, nos termos do item 7.1 da mesma 
Convenção, os senhores condôminos, quites com todas as 
suas obrigações condominiais, a que compareçam à sede do 
Condomínio Geral, à Rua Oscar Valdetaro, 55, no dia 27 de 
março de 2013 (quarta-feira), no Country Club Novo Leblon, 
às 19h30 em primeira convocação, onde deverá ser obser-
vado o quorum legal e, em segunda e última convocação, às 
20h30, com qualquer número de condôminos presentes que 
estejam quites com todas as suas obrigações condominiais, 
para, em Assembleia Geral Ordinária, deliberarem sobre 
a pauta abaixo, observada quanto à votação as condições 
abaixo que integram o presente edital.

1- Leitura e aprovação da ata da AGO de 28/03/2012;

2- Breve relato sobre as alterações viárias do CNL com vista à 
implementação do projeto aprovado em AGE de 24/01/2012, 
visando à melhoria do trânsito e segurança do Condomínio;

3- Proposta de reforma da sauna seca e sua transformação 
em sauna a vapor;

4- Análise e deliberação da Proposta Orçamentária detalha-
da para o período de 01/04/2013 a 31/03/2014;

5- Apresentação para aprovação das contas do Condomínio 
relativas ao período de 01/03/2012 a 28/02/2013, com o respectivo pare-
cer do Conselho Fiscal, relativo ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012, 
bem como saldos disponíveis em caixa e banco;

6-  Assuntos gerais.

Condições a serem observadas e cumpridas para votação por procuração:

As procurações somente serão aceitas se legalmente outorgadas por 
condôminos em dia com suas obrigações condominiais e com firma reco-
nhecida por autenticidade em cartório, para os fins amplos e ou específi-
cos do presente edital. 

As procurações deverão ser entregues, impreterivelmente, na secretaria 
da administração (clube) até às 17h do dia 26/03/2013, para serem sub-
metidas a exame e conferência pela Comissão Especial designada pelo 
representante da Síndica Geral.

Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio Novo Leblon

As procurações com finalidade específica para a pauta desta 
Assembleia ficarão retidas em arquivo geral do Condomínio 
e registradas em Ata.

A Comissão Especial designada assessorará o Presidente da 
Assembleia, sob a responsabilidade deste, entregando-lhe as 
procurações com o carimbo de validação ou não, rubricadas 
e datadas pelos membros da referida Comissão, antes de ini-
ciada a Assembleia.

Os condôminos e procuradores deverão estar munidos de identi-
dade oficial e/ou condominial, na assinatura do livro de presenças.

Para o controle dos votos válidos de cada condômino pre-
sente, a Comissão Especial designada fornecerá cédulas ru-
bricadas por ela, identificando a quantidade de votos válidos 
correspondentes, que serão entregues ao condômino/procu-
rador no momento da assinatura das listas de presenças.

Rio de janeiro, 14 de março de 2013

Anna Regina Degering Ribeiro
Superintendente Executiva da ACNL – Síndica Geral

OBS: O esboço do orçamento a ser aprovado na AGO 
está à disposição dos condôminos na secretaria do Clube. 
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Editorial

Novo Leblon

Como você, morador, já leu na capa desta edição, ainda 
em março teremos a nossa importante Assembleia Geral 
Ordinária para definirmos o orçamento e as metas para o 
período 2013/2014. Como condômino, é muito importante 
que você acompanhe e participe da vida administrativa 
do Condomínio, opinando e votando nas prioridades 
que viabilizem melhorias para toda a comunidade Novo 
Leblon. Por isso, leia a cláusula sétima da Convenção 
Condominial que disponibilizamos nesta edição para 
tomar conhecimento de seus direitos e deveres.

Como a Administração quer o bem-estar de seus moradores, 
os preparativos para a festa de Páscoa estão a todo vapor. 
Confira o que estamos reservando e coloque na agenda 

Um mês especial
mais esta programação social do seu condomínio. E por 
falar em evento, veja na seção Nosso Espaço como foi o 
encontro do grupo de poesias do Novo Leblon.

Esta edição traz ainda uma matéria interessante sobre 
alimentação saudável. Na lista, como a incorporação 
de alimentos orgânicos na dieta pode ajudar a sua 
saúde, e os variados tipos de massagens corporais.

Aproveite a leitura para ficar a par das obras de alterações 
viárias no CNL. O Informativo publica também uma 
tabela para os moradores relembrarem os horários das 
balsas, que devem ser cumpridos rigorosamente, e uma 
entrevista de uma personalidade do nosso condomínio no 
Dia Internacional da Mulher. Boa leitura! 



por dENtro do Novo lEbloN

Horários das balsas devem ser respeitados
O serviço de transporte por balsa do Condomínio está dis-
ponível a todos os moradores. No entanto, é imprescindível 
lembrar que as saídas da marina são a cada 30 minutos e 

que os horários devem ser respeitados por todos os con-
dôminos. Confira abaixo a tabela em vigor desde o dia 18 
de fevereiro com os horários que devem ser cumpridos! 

SAíDA DO CNL SAíDA DO PíER DA PRAIA
7h30 13h 7h45 13h15

8h 13h30 8h15 13h45
8h30 14h 8h45 14h15

9h 14h30 9h15 14h45
9h30 15h 9h45 15h15
10h 15h30 10h15 15h45

10h30 16h 10h45 16h15
11h 16h30 11h15 16h45

11h30 17h 11h45 17h15
12h 17h30 12h15 17h45

12h30 12h45

Novo Leblon prepara festa 
de Páscoa 
A Páscoa está chegando e, claro, uma festa bem 
especial está sendo preparada pela Administração 
para fazer a alegria das crianças do Novo Leblon. O 
evento vai acontecer dia 23 de março (sábado), das 
10h às 13h, no Clube. 

Na lista de atrações, gincanas bem divertidas 
como “Caça aos ovinhos”, “Quanto ovos?”, “Coe-
lhinho da Páscoa disse...” e “Coelhinho na toca”. 
A criançada também vai ter a oportunidade de 
aprender a customizar cestinhas de Páscoa e 
pintar seus corpinhos com a maquiagem temáti-
ca do “Coelho Mania”. Levem seus filhos e netos 
para esta festa carinhosamente preparada para 
os  nossos peque-
nos condôminos. 
O Coelhinho da 
Páscoa vai es-
tar presente 
recepcionan-
do cada um, 
brincando e 
tirando fotos 
com os pim-
polhos. 

Falha nossa
Na edição 1617, o Informativo Novo Leblon pu-
blicou a tabela atualizada com os horários e 
itinerários dos ônibus do Condomínio. No en-
tanto, um dos telefones para informações saiu 
errado. Na tabela constava o número 2435-
0515, porém o correto é 2438-0515. 

Esclarecimento
A Administração do Condomínio Novo Leblon vem acom-
panhando, através das Comissões Colegiadas, as mudan-
ças viárias anteriormente aprovadas e previstas para mini-
mizar  os graves problemas de circulação e de segurança 
do nosso condomínio.

Existe um grande número de carros que continuam a es-
tacionar em volta das edificações, em locais proibidos, em 
portas de residências, sem nenhum respeito às passagens 
de cadeirantes e, até mesmo, bloqueando as entradas das 
garagens dos edifícios. Está sendo estudado, junto às au-
toridades, com o apoio da Cet-Rio e da Guarda Municipal, 
a melhor maneira de solucionar o problema.

Pedimos a compreensão de nossos moradores, informan-
do que as soluções deverão acontecer gradativamente, 
pois estão recebendo todo o nosso esforço e a nossa 
atenção, com o apoio dos órgãos competentes. 



pOR deNTRO dO NOVO leblON

CLÁUSULA SÉTIMA da Convenção Condominial
-DAS ASSEMBLÉIAS DO CONDOMÍNIO-

7.1 - Será realizada anualmente, na segunda quinzena de março, uma 
Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Geral, convocada pelo 
Síndico Geral, soberano para resolver todo e qualquer assunto que 
interesse ao Condomínio, e que tratará obrigatoriamente de:

a) fixar o orçamento do ano em início e aprovar as contas do 
ano anterior;

b) quando devido, eleger o Síndico Geral, os subsíndicos, o 
Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal;

c) decidir sobre os materiais de interesse geral, inscritas na 
ordem do dia.

7.2 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre 
que for convocada pelo Síndico ou por Condôminos que repre-
sentem pelo menos ¼ (um quarto) dos votos totais de condôminos, 
quites com relação às despesas de Condomínio, e será instalada e 
realizada, em primeira convocação, com a presença, no mínimo, da 
metade dos condôminos, observando o mesmo critério estabeleci-
do acima e, em segunda convocação, com qualquer número, hipóte-
se em que se realizará uma hora após a determinada para a primeira.

7.3 - As Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, serão con-
vocadas mediante circular assinada por quem de direito, afixada em 
local visível por todos e enviada por carta, sob protocolo, ou ainda 
por informativo oficial ou jornal do Condomínio, distribuído a cada 
condômino com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data fixada 
para sua realização, e só tratará dos assuntos mencionados na convo-
cação a qual também indicará o dia, a hora e o local de sua realização.

7.4 - As reuniões serão dirigidas por uma mesa presidida pelo 
Condômino que for escolhido pela maioria dos presentes e se-
cretariada por um Condômino de livre escolha do presidente.

7.5 - As despesas com a realização da Assembleia Geral serão 
lançadas como despesas normais do Condomínio, excetuadas 
as relativas às Assembleias Gerais convocadas para apreciação 
de recursos de condôminos, em que sejam desprovidos os re-
cursos por eles apresentados, cujas despesas correrão por con-
ta dos condôminos recorrentes vencidos.

7.6 - As decisões, ressalvados os casos de “quorum” especial, 
serão tomadas por maioria simples de votos presentes (meta-
de mais um) considerados, tão somente, os condôminos quites 
com relação às despesas do Condomínio.

7.7 - As deliberações da Assembleia Geral obrigam, também, 
aos condôminos que não compareceram às reuniões, ainda 
que ausentes de seus domicílios.

7.8 - As decisões referentes às modificações da presente con-
venção só poderão ser tomadas pelo “quorum” que represente 
pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos totais do Condomínio 
Geral, inclusive os não quites com as despesas de Condomínio, 
sendo que as modificações de destinação das Áreas Comuns 
Gerais ou de funcionamento dos serviços públicos só serão 
consideradas aprovadas com a concordância de 3/4 (três quar-
tos) dos votos totais do Condomínio Geral.

7.9 - As decisões das Assembleias Gerais constarão de atas, lavradas 
em livros próprios pelo mesmo Secretário da mesa que dirigir a reu-
nião, cujas folhas serão rubricadas pelo Síndico Geral, devendo as 
atas ser assinadas por todos os componentes da mesa e pelo Con-
dômino que presidir a reunião, delas remetendo ao Síndico Geral, 
nos dez dias subsequentes, cópias a todos os Condôminos interessa-
dos na íntegra do texto, por carta registrada ou sob protocolo. Pode-
rá ser publicada na íntegra informativo oficial do Condomínio, sendo 
obrigatória a divulgação objetiva das decisões tomadas pelo plenário.

7.10 - Os condôminos poderão se fazer representar por procurado-
res com poderes gerais e bastante para praticar quaisquer atos e 
contrair quaisquer obrigações, inerentes à participação de uma As-
sembleia Geral, devendo o instrumento da procuração ser deposi-
tado em mãos do presidente eleito pelos presentes da Assembleia, 
antes de iniciada a reunião, que julgará a legalidade das mesmas.

7.11 - Nas Assembleias Gerais do Condomínio Geral, os con-
dôminos, proprietários ou titulares de direitos aquisitivos às 
diversas unidades imobiliárias, terão direito a quantidades de 
votos diferentes, obedecido o seguinte critério:

a) Condôminos de lotes residenciais unifamiliares, 1 (um) voto 
para cada quota-parte no rateio das despesas condominiais, ou 
seja, 6 (seis) votos cada.

b) Condôminos de unidades imobiliárias componentes de 
edifícios de apartamentos residenciais, 1 (um) voto para cada 
quota-parte no rateio das despesas condominiais, na conformi-
dade da Cláusula 9.8-letra “b”’;

c) Condôminos de unidades imobiliárias de edifícios comer-
ciais, 1 (um) voto para todo o conjunto de unidades constituídas 
em cada um dos lotes comerciais, de números 1, 2, 3, 4, 5;

d) Escola privada do lote 1 do PA, 1 (um) voto para cada quota-parte 
no rateio das despesas condominiais, no total de 30 (trinta) votos.

7.13 - Ressalvada a hipótese prevista no item 7.8 anterior, os condômi-
nos em atraso no pagamento das cotas de Condomínio e das multas 
que lhes tenham sido impostas não poderão tomar parte nas delibe-
rações e se, não obstante a proibição aqui contida, votarem nas As-
sembleias, os seus votos, serão nulos para quaisquer efeitos de direito.

7.14 - Se uma unidade pertencer a mais de um pessoa, deverá 
ser designada uma dentre elas, mediante mandato especial, 
para representar as demais perante a Assembleia Geral.

7.15 - Se o Síndico Geral não convocar a tempo a Assembleia 
Geral Ordinária ou se qualquer Assembleia não se reunir para 
exercer qualquer dos poderes que lhe competem em 15 dias 
após o pedido de convocação, o juízo competente decidirá a 
respeito, mediante requerimento dos interessados.

7.16 - Os proprietários e/ou titulares de direitos de uso das uni-
dades que compõem o Condomínio Novo Leblon convencio-
nam que, se não estiverem em dia com os pagamentos de suas 
cotas do rateio orçamentário mensal, não farão jus à utilização 
dos serviços, áreas e equipamentos condominiais, renuncian-
do de reivindicar qualquer direito decorrente no futuro. 



bEm-Estar

O verdadeiro alimento
Muitos alimentos são cultivados com a adição de agrotóxicos, 
pesticidas e adubos químicos, resultando em produtos que 
seguem diariamente para a mesa do consumidor e que está 
afetando a saúde do brasileiro. Na verdade, do mundo inteiro.

No cenário atual, empresas especializadas de grande 
porte aceleram o processo de crescimento de legumes, 
hortaliças, verduras e grãos. Tudo isso visando estocar um 
volume significativo e alcançando, assim, o lucro. Além dis-
so, o solo é bastante atingido, pois, cada vez que recebe 
estímulos para incentivar o crescimento dos alimentos, 
um processo de infertilidade é desencadeado. 

No entanto, mesmo neste cenário pertencente ao capitalis-
mo, pequenos agricultores não abrem mão de depender ape-
nas da produtividade da terra para fazer com que suas hortas 
possam dar frutos, abrindo mão do uso de substâncias quí-
micas. Com isso, o verdadeiro alimento, o orgânico, tem ga-
nhado cada vez mais destaque por ser, de fato, natural e não 
resultar em doenças de imediato ou em longo prazo ao ser 
humano (provenientes da adição dos remédios estimulantes).

O cliente final tem estado cada vez mais atento a questões 
ambientais, por isso, não apenas visando a sua saúde, mas 
também a sobrevivência do meio ambiente, tem consumido mais 
e mais artigos naturais. Inclusive, supermercados já perceberam 
este público e reservam seções inteiras para essas pessoas que 
buscam mais sabor e saúde nos alimentos. Os produtos são 
mais caros do que aqueles tratados com agrotóxicos, tendo em vista que levam mais tempo para chegarem ao ponto de serem 
comercializados, porém são muito mais saudáveis e gostosos. Exatamente por isso vale a pena o investimento. Para fomentar o 
consumo de produtos orgânicos, o Idec disponibiliza um mapa com a localização de feiras orgânicas em todo o país. Entre no site 
www.idec.org.br/feirasorganicas e descubra a mais próxima de você. Somente na Barra existem duas feiras deste tipo. 

Massagem e seus benefícios
A massagem é um procedimento por meio de força ou vibração 
sobre áreas do corpo que necessitam de tratamento. Através das 
mãos ou com o auxílio de pedras quentes, bambus, chegando a 
lançar mão de pétalas de rosas, o massoterapeuta, profissional 
qualificado e responsável pela execução, faz os movimentos de 
acordo com o tratamento desejado e/ou indicado ao cliente. 

Por ser uma forma de terapia, também pode ser chamada 
de massoterapia, e em todos os casos traz benefícios físicos 
e mentais, como tratamento de traumas, alívios de estresse 
e tensão, controle da dor e melhora na circulação. O Clube 
conta com massoterapeuta em suas dependências. Confira 
abaixo os diferentes tipos de massagens existentes e escolha 
a que mais se adéqua às suas necessidades!

Shiatsu

Os dedos e as palmas das mãos são pressionados sobre os 
pontos trabalhados na acupuntura. O procedimento leva 
o cliente ao relaxamento, energização, liberação de tensão 
muscular e bom funcionamento dos órgãos internos.

Reflexologia

Estimula os pontos dos pés para gerar resultados nos órgão 
do corpo. Essa técnica baseia-se na tese de que todos os ór-
gãos, sistemas, músculos e glândulas possuem terminais nos 
pés. Ao serem estimulados proporcionam uma melhor circu-
lação sanguínea, oxigenando o organismo e promovendo um 
reequilíbrio do corpo por inteiro.

Massagem clássica terapêutica

Por se tratar de um procedimento mais específico, é feito em 
determinadas regiões visando ao alívio da dor musculoes-
quelética, que é ocasionada devido a fortes emoções que a 
pessoa não soube administrar e que o corpo absorveu para si.

Massagem relaxante

É uma técnica mais leve e que utiliza movimentos deslizantes 
e leves com o auxílio de óleos aromáticos. Proporciona alívio 
rápido, reduzindo a irritabilidade. 



Nosso Espaço

Um modelo a ser seguido

Na verdade, abrir mão não é bem o caso. Dra. Maria He-
lena pode ser classificada como uma mulher alfa, afinal 
sempre estudou para os concursos sem deixar de lado a 
família. “Toda mulher é uma mulher alfa. Eu estudava para 
ser juíza enquanto amamentava e fiz a prova para a Procu-
radoria da República dois dias antes de dar a luz”, conta 
ela, que foi classificada neste concurso em 1º lugar. 

Aos 68 anos de idade, ela se considera realizada profissional-
mente, pois conquistou tudo que queria. “Meu sonho pessoal 
agora é vencer na literatura”, afirma Dra. Maria Helena, que já 
publicou o livro de versos “Anseios da alma”, está com outro 
em processo de revisão e o terceiro (Deixa-me morrer), que 
fala sobre a eutanásia, ainda em fase de produção.

Para esta moradora do NL, que escolheu viver no Condomí-
nio pouco após o seu lançamento porque precisava de mais 
espaço para a família numerosa, o Dia Internacional da Mu-
lher é importante por simbolizar a luta deste sexo por direitos 
iguais, provando que a mulher é tão capaz quanto o homem.

A Administração aproveita a ocasião para desejar às mu-
lheres do CNL (moradoras e funcionárias) votos de suces-
so, parabenizando a todas por seus importantes papéis 
dentro e fora de suas casas, para a sociedade. 

Semana retrasada foi comemorado o Dia Internacional da 
Mulher. Por isso, esta edição do Informativo Novo Leblon traz 
uma entrevista especial com a presidente do Tribunal Regio-
nal Federal (e moradora do Novo Leblon), Dra. Maria Helena 
Cisne – uma mulher que pode dizer sem medo: vim, vi e venci. 

Nascida na pequena cidade de Mimoso do Sul (ES), Dra. 
Maria Helena Cisne veio tentar a sorte na cidade maravi-
lhosa aos 18 anos de idade – cidade esta que no último dia 
5 de março lhe concedeu em solenidade na Câmara dos 
Vereadores a Medalha Pedro Ernesto, lhe dando o título 
de cidadã carioca pelas conquistas alcançadas até então.

Há 30 anos como magistrada, seu maior desafio hoje é res-
gatar a imagem do poder judiciário, lutando ao lado do Con-
selho de Justiça Federal para conseguir também melhorias 
para o Tribunal. E por falar nisso, neste mês, ela inaugurou a 
Sala Cofre do TRF – uma conquista importante desta mulher. 

Mas a presidente do TRF também é mãe de sete filhos e 
avó de doze netos. “Tenho que abrir mão de muita coisa 
por falta de tempo, pois viajo bastante por causa do meu 
cargo”, comenta. Mas quando perguntada se vale a pena 
abrir mão de tantas coisas pela profissão, ela não hesita 
em dizer: “Vale a pena quando você acredita no que faz”. 

sE liGa aQUi
23/03 02/04
Páscoa Poveb



Nosso Espaço

Poveb homenageia Toninho do Areal

Abandono de carros no CNL
A Administração do Novo Leblon já identificou e notificou 
os proprietários dos carros batidos que estão “abandona-
dos” nas ruas do Condomínio. Infelizmente, um dos mo-
radores informou que retiraria o veículo do local no dia 8 
de fevereiro, o que, até o momento, não aconteceu. Uma 
nova notificação foi enviada ao condômino, tendo em vis-
ta que o automóvel encontra-se em estado de abandono, 
sendo foco do mosquito transmissor da dengue. 

Muitos moradores do Condomínio Novo Leblon o esco-
lheram para viver por ser um lugar bonito e que preza 
pelo bem-estar de todos. No entanto, é preciso que os 
condôminos colaborem, lembrando sempre que para 
se viver harmonicamente em um condomínio é preciso 
seguir algumas regras estabelecidas em assembleias 
pela maioria. Os síndicos também devem se atentar ao 
fato de lixos continuarem sendo depositados nas cal-
çadas, inclusive nos fins de semana, ocasionando mau 
cheiro, além de atrair roedores e insetos e poluir a be-
leza do Condomínio. 

O último Poveb realizado em 7 de março no restaurante do 
Clube foi bastante especial. Uma homenagem foi prestada 
ao morador Antonio Luiz Oliveira de Menezes (o Toninho 
do Areal), falecido recentemente. Sua esposa, Duleina Du-
arte (Duda), esteve presente ao evento, que registrou 50 
participantes, dentre eles Paulo Siqueira, Gracinda Salo-
mão, Terezinha Anachoretta e Roberto Castro. 

Durante o Poveb teve o lançamento do livro “Espasmos e 
Espumas”, de autoria de Aluizio Rezende. Após os autó-

grafos, o autor falou sobre seu livro e o porquê de tê-lo es-
crito. O momento para as poesias da noite aconteceu em 
seguida, dando início ao Poveb 59, com apresentações de 
amigos e frequentadores do movimento. O evento contou 
ainda com as participações dos músicos e cantores Luiza 
Stella e José Wilson. Para quem deseja conhecer o grupo 
de poesias do Novo Leblon ou já o conhece e quer parti-
cipar de mais um encontro, o próximo “Poesia, Você Está 
na Barra” está marcado para o dia 2 de abril (terça-feira), 
no espaço da bocha. 



classificados

FISIOTERAPIA DOMICILIAR 
Condomínio Novo Leblon – coluna, 
postura, respiratória, motora, geriatria.  
Dra. Aline: 9766-7792 / 9254-8526

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

Andréa Cernicchiaro Reis
Psicóloga e Arteterapeuta

CRP05/43192

Tel.: (21) 9997-9396

Mariana Cernicchiaro Reis da Rocha 
Psicóloga e Gestalt Terapeuta

CRP05/43187

Tel.: (21) 8113-0677

Uma Psicoterapia baseada no processo criativo e 
na complexa natureza humana cujo objetivo é o 
desenvolvimento de recursos físicos, cognitivos 

e emocionais. Direcionada para jovens e adultos.

Shopping Open Mall – Av. das Américas, 7907 - 
bloco 4 - loja 105 – Barra da Tijuca – Rj.

Um espaço 
dedicado à 
saúde e ao 
bem-estar

Shopping Millennium Bl.1 sala 218
Tels.: 2438-8245 | 7738-7130 | 7882-6463

•	Ambiente	reservado;
•	Profissionais	
especializados;	

•	Atividade	física	
adequada	a	sua	idade;

•	Preparação	física	para	
concurso	público;	

•	Monitoramento	
constante do seu 
treinamento;	

•	Recondicionamento	
físico para atletas  
e não atletas.

INFORMATIVOINFORMATIVO
INFORMATIVOINFORMATIVO

INFORMATIVOAnuncie 
Aqui!

novoleblon@agenciatrato.com.br

3798-5505

NOVO LEBLON
INFORMATIVO

Carros com 4 portas  
e ar-condicionado

Faturamos para empresas
Passeios • Shows • Eventos 

• Translados • Viagens

Locadora de veículos

Tels.: 21 3123-0810 | 9989-6380 |  
7840-7233 id: 83*54249

24hs

DISK ÁGUA
DistribuiDora LtDa

Bebida em geral

3183-0649 | 3183-8698 | 3472-2793 
7734-5849 | ID: 125*71245

Entrega em domicílio
www.mercadodoprodutor.com.br

CNPJ: 12.359.990/0001-38


