EDIÇÃO / 585
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Férias, verão e muita diversão

A criançada aproveitou mais uma temporada do Fim de Semana
Legal. Confira a farra dessa meninada linda e cheia de alto-astral.

Editorial

Presidente Executivo
Josean Iatauro
Diretor Administrativo
Antônio Carlos Dantas

E 2018 VAI COMEÇAR DE VERDADE...
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O último bloco já passou e é hora de retornar às atividades com
todo gás e disposição. Crianças nas salas de aulas; cidade se recuperando de tanta festa e de uma chuva pesada; esperança de ver a
violência urbana sob controle com a ação do governo federal, enfim,
vida que segue!
Aqui, no condomínio, independentemente do clima festivo, do Carnaval, os trabalhos seguem em ritmo acelerado. Obras em andamento,
novos projetos sendo implantados e a administração pensando no
bem viver de toda a sua comunidade.
A Revista traz ainda a alegria e o encontro das famílias para brincar
e se divertir. Atividades no fim de semana com a garotada, feijoada
carnavalesca, baile infantil, enfim, agenda cheia, como você poderá
conferir nas reportagens.
No mais, fazer de 2018 o ano de mudanças, transformação e bem
melhor para todo mundo.
Abraços,
Equipe NIPA
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UMA BOA
EDUCAÇÃO
REALIZA
SONHOS,
TRANSFORMA
A VIDA.
COLÉGIO
SANTA MARCELINA

MAIS INFORMAÇÕES
Ligue 2492-2124
ou acesse marcelinas.com.br
Estrada do Açude, 250
Alto da Boa Vista - RJ

NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS: NATAL DOS FUNCIONÁRIOS
Contribuição dos moradores:					R$ 23.589,00
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Aporte do condomínio:						R$ 10.000,00
Subtotal:							R$ 33.589,00
Cesta de Natal/brindes sorteados: 				

R$ 10.806,00

Festa de confraternização:					R$ 9.687,00
Subtotal:							R$ 20,493,00
Saldo distribuído para 98 funcionários:

		R$ 13.096,00

A equipe de funcionários agradece a sua contribuição!

PROJETOS EM ANDAMENTO
NO CONDOMÍNIO
01. Parque Aquático: contratação do gestor da obra (dez/2017);
elucidações do projeto de arquitetura (jan/2018); contratação
de empresa de instalações (jan-fev/2018 - Fama); contratação de
empresa de piscina (jan-fev/2018
- Hibritec); contratação de empresa de obra civil (fev-mar/2018);
execução da obra (abr-out/2018);
compra e montagem do mobiliário (jun-ago/2018); inauguração
(01/11/2018).

02. Bosque (16 trechos): início
das obras (jan/2018); término
das obras (setembro/2018).
Manutenção corretiva: limpeza
e conservação, recuperação da
irrigação, do poço e da cisterna.
Execução das obras: eliminação
das plantas invasoras, plantio
de novas espécies, instalação
de chafariz e drenagem da área
de alagamento.

03. Refeitório dos funcionários:
início (fevereiro/2018); término
(março/2018); fechamento das
claraboias; separação das salas
de refeição e de descanso; impermeabilização do telhado.
04. Salão de Pilates: locatário definido (Studio Renata Duarte); início
das obras (fevereiro/2018); término
das obras (março/2018); compra e
instalação de equipamentos pelo
studio (março-abril/2018); início das
atividades (01/05/2018).

05. Salão de Beleza: locatário
definido (H. H. Alves Arruda
Cabeleireiros); obras de reparo/
manutenção (fevereiro/2018);
início de atividades (01/03/2018).
Principais melhorias: reparo nas
infiltrações internas e telhado, e
entrada para PNE.

APRENDA INGLÊS COM

REALIDADE
VIRTUAL

06. Brinquedoteca: início previsto para abril/2018.
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FAZER SÓ INGLÊS FICOU
ANTIGO. FAÇA CULTURA.
Barra - Parque das Rosas
Av. das Américas 3.443
2439-1012 / 2439-1020

Barra - Abelardo Bueno
Estr. Coronel Pedro Corrêa 1.449
Esquina com Av. Abelardo Bueno
2441-0292 / 2441-3453

Recreio dos Bandeirantes
Av. das Américas 16.511
2490-5484 / 2490-5436

www.culturainglesa.net

A

Câmara Comunitária da
Barra da Tijuca convidou
diversas associações de
moradores para uma reunião na
sede da CCBT com o secretário
de Ordem Pública (Seop), coronel Paulo César Amêndola, no
dia 23 de janeiro. A comunidade
compareceu em massa, mas o
secretário, na última hora, desmarcou o compromisso.
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Mesmo com a ausência do secretário, a reunião foi mantida e
estavam presentes: Hugo Cavalcanti (AMACANOA - Associação
de Moradores da Estrada das
Canoas); Alexandra Menescal
(representante da AMAB - Associação de Moradores e Amigos
de Botafogo); José Britz (AMASCO - Associação de Moradores
e Amigos de São Conrado);
Delair Dumbrosck (presidente
da Câmara Comunitária); Maria
Amélia Loureiro (AMAIPANEMA
- Associação de Moradores e
Amigos de Ipanema); Maria
Lucia Mascarenhas (coordenadora da Associação Itanhangá

DESORDEM GERAL
Leste e diretora da Câmara
Comunitária da Barra); Luiz
Igrejas (presidente da AMAR –
Associação dos Moradores e
Amigos do Tijucamar e Jardim
Oceânico); Fernando Amorim
(representante comercial da Orla
Rio); George Khoe (representante da ABM - Associação Bosque
Marapendi); João Carlos Lameirinha (presidente da AMALINDA
- Associação de Moradores e
Amigos do Jardim Barra Linda);
Vanda Maria Machado (membro
do Conselho Comunitário de
Segurança); Cátia da Rocha
(representante da AMORES –
Associação dos Amigos e Moradores da Restinga); Nelson de
Paula (representante da AMOR
– Associação de Moradores
do Recreio); Fernando Neves

(administrador do Condado de
Cascais); Fernando Milanez
(diretor da ASCIJA - Associação
Amigos Cidade Jardim); Andréa
Costa (coordenadora de atendimento e relacionamento da
ASSAPE - Associação Amigos
da Península); Josean Iatauro
(presidente executivo do Nova
Ipanema); Cleo Pagliosa (presidente da AMARosas - Associação de Moradores do Parque
das Rosas) e Luiz Edmundo de
Andrade (membro do Colegiado
do NIPA).
A maior reclamação é quanto
ao aumento da população de
rua, camelôs e flanelinhas. A
desordem urbana está instalada. “O que mais preocupa é a
passagem subterrânea que fica
em frente ao condomínio e que

leva até ao BarraShopping. Com
o passar do tempo, só aumenta
o número de vendedores ambulantes, panfletagem e pesquisas
de opinião naquela região”,
comentou, o presidente executivo do Nova Ipanema, Josean
Iatauro, que ainda acrescentou:
“uma reunião como esta é
muito importante e estritamente
necessária para exigir ações
do poder público, principalmente no que diz respeito ao
condomínio Nova Ipanema. A
passagem subterrânea para o
BarraShopping, por exemplo,
não tem fiscalização, não há um
combate aos vendedores ambulantes e à panfletagem. Recentemente, soubemos que existe
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a possibilidade de colocarem
um ponto de mototáxi. Investimos naquele espaço há 30
anos, mais precisamente meio
milhão de reais por ano, com
equipe de vigilância e limpeza. Não adianta contribuirmos
para manter a ordem e não
vermos o poder público fazendo a parte dele. O IPTU só
aumenta. Não podem aumentar a arrecadação do município
e não ter a contrapartida, que
é o serviço que o município
deveria prestar à população.
Em todo o Rio sentimos uma
sensação de abandono”.

“O que mais preocupa é a passagem subterrânea que fica em
frente ao condomínio e que leva
até ao BarraShopping. Com o
passar do tempo, só aumenta o
número de vendedores ambulantes,
panfletagem e pesquisas de opinião naquela região.”

OS MORADORES DOS CONDOMÍNIOS ABAIXO
TÊM BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS E PODEM ESTUDAR
COM ATÉ 65% DE DESCONTO DURANTE TODO O CURSO.
CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA MATRÍCULAS
VIA ENEM, TRANSFERÊNCIA E VESTIBULAR REALIZADAS
EM MARÇO DE 2018.
ABM:
Aloha
Atlantys
Barra D’Oro
Barra Golden
Barra Marina
Barra Inn
Barra One
Barra Sol
Casa Blanca
Costabella
Estrela do Mar
Itapoã-Jatiúca

Lake Buena Vista
Lyon
Marbella
Mar de Prata
Paradiso
Porto Seguro
Royal Barra
Sanches
Santorini
Sol de Marapendi
Via Barra
Via Cancun
Villa Di Genova

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA

BARRA BONITA:
Conde do Recreio
Jardim do Alto
La Vista
Pablo Picasso
Summer Club
Sunset
PARQUE DAS ROSAS:
California Park
Four Seasons
Liberty Place
Rosa da Barra
Rosa do Sol
Varandas da Barra

SIM,
UMA DAS MELHORES
UNIVERSIDADES
PRIVADAS DO BRASIL,
SEGUNDO O MEC,
FICA AQUI NA BARRA
E TEM CONVÊNIO
COM O SEU
CONDOMÍNIO.

PENÍNSULA:
Aquarela
Excellence
Quintas da
Península
Saint Barth
Saint Martin
Via Bella
OUTROS:
Barramares
Jd. Oceânico
Nova Ipanema
Rio2

ENEM E VESTIBULAR

DIA 17/3
INSCRIÇÕES ABERTAS

* Desconto válido para os condomínios listados apenas para novas matrículas realizadas em março.

•CAMPUS BARRA MARAPENDI,
INSPIRADO NAS UNIVERSIDADES
AMERICANAS
•91% DE MESTRES E DOUTORES
NO CORPO DOCENTE
•83% DOS NOSSOS
FORMANDOS ESTÃO
EMPREGADOS EM ATÉ 6 MESES
(PESQUISA DELOITTE/ILUMNO)

•ALTA QUALIDADE
COM CUSTO ACESSÍVEL

2574 8888
AV. GENERAL FELICÍSSIMO CARDOSO, 500
BARRA DA TIJUCA

PARABÉNS AOS
aniversariantes
NOVEMBRO E DEZEMB
RO/2017 E JANEIRO/2
018
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02/11 		

BENTO GOMES NETO 			

CLUBE

03/11 		

PAULO HUGO DA CUNHA 			

ENFERMARIA

04/11		

GILMAR TORRES MENDES 			

JARDINAGEM

04/11 		

LEONARDO DOS SANTOS TOME 		

MANUTENÇÃO

09/11 		

RODNEY JOAQUIM SIQUEIRA DIAS 		

ADMINISTRAÇÃO

16/11 		

CASSIA MARIA S. DE ALMEIDA (AFASTADO)

CLUBE

CM

16/11 		

NAYANA RIGAUD DE SOUZA 		

CLUBE

MY

27/11 		

HUGO RONALDO O. GOULART (AFASTADO)

LIMPEZA URBANA

CY

30/11 		

BRUNO AMORIM DE SOUZA 			

LIMPEZA URBANA

CMY

C

M

01/12 		DIRCEU CARDOSO				CLUBE
07/12 		

INGLISON OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 		

LIMPEZA URBANA

09/12 		

MARCIA PEREIRA CORREA 			

ADMINISTRAÇÃO

09/12 		

VERA LUCIA DE S. AUGUSTINHO (AFASTADO)

CLUBE

09/12 		

JESSICA BRITO DA SILVA 			

CLUBE

14/12 		

FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA		

MANUTENÇÃO

15/12 		

MARIA DAS NEVES LIMA VAZ 			

ENFERMARIA

22/12 		

ANTONIO RICARDO NOVAES DOS SANTOS

MANUTENÇÃO

26/12 		

RODRIGO DA SILVA PEREIRA 			

JARDINAGEM

29/12 		

JOSÉ CARLOS ISIDORO DA SILVA 		

LIMPEZA URBANA

09/01 		

SHEILA CRISTINA ROCHA DA SILVA 		

ENFERMARIA

10/01 		

FANIANO DE ALMEIDA PAIVA 			

LIMPEZA URBANA

15/01 		

JOSEILTON DA COSTA SOARES 		

LIMPEZA URBANA

18/01 		

AILTON ROBERT SILVA SANTOS 		

LIMPEZA URBANA

19/01 		

SANDRA DA SILVA BARBOSA 			

PORTARIA

22/01

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DA SILVA 		

MANUTENÇÃO

31/01 		

GILMAX RODRIGUES DE OLIVEIRA 		

CLUBE

Y

K

SOLUÇÕES BASEADAS NAS

CRECI - J2725 / ABADI – E0906

NECESSIDADES DO SEU CONDOMÍNIO

PASTA DIGITAL

CONDOLOG

SISTEMA BCF NET

APP BCF NET

INOVADOR
PRÁTICO
TRANSPARENTE

APLICATIVO BCF NET

2509-9002
99208-8188

bcfadm.com.br
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BOM DEMAIS

E

m mais uma edição do projeto Fim de Semana Legal,
as crianças se divertiram no
quintal de casa. O clima era de
festa e a meninada aproveitou as
atividades, que tiveram um diferencial dessa vez: brincadeiras olímpicas. Sob o comando do professor

Alex Mota e equipe, esta edição
contou com corrida, salto, pulo
e arremesso. “Nossa recreação
é feita por professores formados
em Educação Física. Tudo foi
planejado para trabalhar as partes
cognitiva, corporal e muscular das
crianças. Como o calor está forte,

nada melhor do que encerrar a
manhã de atividades na piscina”,
ressaltou o professor Alex.
E para repor a energia gasta com
tanta brincadeira, as crianças se
deliciaram com muito sorvete!
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Fabiana Souto (Cellini), os filhos, Julia (4 anos) e
Leonardo (6 anos), e os sobrinhos, Letícia (3 anos) e
Miguel (4 anos), aproveitaram o dia: “propostas como
essa animam o condomínio e fazem com que os moradores interajam mais”.

Já Daniel Nusman e Maria Cândida (Rodin), pais de
Ciça (4 anos) e Ike (6 anos), classificaram a programação como maravilhosa. “Tinha que ter o ano todo. Seria
ótimo”, admitiu Maria.
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Alexandre Miana e Paula Mortinho
(Henri Laurens) são pais de Sofia (3
anos) e Matheus (1 ano) e contaram:
“são atividades como essas que dão
mais praticidade para quem mora
aqui. Dessa forma, não precisamos ir
longe para buscar diversão”.

Manuela Castro (Rua Kobe) levou o
filho, José (3 anos), para participar das
atividades. Mãe e filho brincaram muito
na piscina.

Debora Pedroni e Eduardo Mathis (Henri Laurens), ainda com um bebê de colo, Henrique
(1 ano e 4 meses), se mostraram satisfeitos
com a oportunidade de curtir o dia com o
pequeno. “Para nós, vale muito! Ele aproveita
mais a piscina e se diverte, pois tem bastante
criança à sua volta”, apontou Debora.

SAINT JOHN: ENSINO QUE
INOVA E TRANSFORMA.
CONHEçA AS NOVIdAdES E MATRICUlE-SE Já!
SAINT JOHN ENGlISH TOTAl:
• Carga horária ampliada no
horário regular + Inglês opcional
extracurricular
• Certificações de Cambridge
• Disciplinas eletivas bilíngues

ATIVIdAdES dIVERSIFICAdAS:
• Ioga e Meditação
• Internet das Coisas,
Programação e Robótica
• Atividades Esportivas e
de Expressão Corporal
• Gastronomia e Educação
Nutricional

HORáRIO AMPlIAdO
• Estudo Orientado
• Resolução dos deveres
de casa
• Organização da agenda
semanal

Inglês desde a Educação Infantil

Tel.: 3325-3288
saintjohn.g12.br

Parque
das Rosas

FEIJOADA, SAMBA E MUITA ANIMAÇÃO

C
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amiseta customizada, adereços na cabeça e muito batuque ao som do grupo Demorô
Carioca. A tradicional Feijoada de Carnaval animou o sábado do Nova Ipanema e
colocou todo mundo para sambar, até mesmo aqueles que estavam na piscina. Quem
participou do evento não só sambou e se divertiu, mas também pôde se deleitar com uma
deliciosa feijoada.
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Helena Lucarelli (Marino Marini) comemorou seu
aniversário na Feijoada de Carnaval com o seu marido
Miguel Lucarelli e o casal de amigos Pedro Gartner e
Halina Gartner (Cellini).

“O mais legal dessa festa é a confraternização”, disse
Inácio. Já Laís elogiou muito a organização da festa.
Essa turma muito animada vem todo ano curtir a feijoada. Na foto: Arialdo Holanda (Bernardelli), Laís Costa e
Inácio costa (Bellini)

“É um programa que não podemos perder. É muita
alegria, muitos sorrisos, boa comida, bons amigos, e o
melhor é que é no quintal de casa”, disse Marivone. Na
foto: Marivone Boaventura Bittencourt (Cellini), Eliana
Paes Borges (Cellini), Ruth LudKevitch (Bernardelli) e
Armando LudKevitch (Bernardelli).

Todo ano, Genir Rosse, o marido Luiz Mário Rosses
(Rodin), a filha Rosana Petro (Henri Laurens) e o neto
Ricardo Petro (15 anos) marcam presença na
festa. “Nós adoramos a feijoada, e é sempre
muito divertido”, comentou Genir.

Experience our educational way
Ensino Bilíngue da Educação Infantil ao Ensino Médio,
e trilíngue a partir do 6º ano.
Colégio católico com formação de excelência e valores que
conduzem o aluno a uma trajetória de sucesso.

PROCESSO DE ADMISSÃO ABERTO.

Agende sua visita

(21) 3485-1050 / 3139-1650
Rua Dom Rosalvo Costa Rêgo, 146 – Itanhangá – Rio de Janeiro – RJ
riodejaneiro@colegioeverest.com.br / www.colegioeverest.com.br
ColegioInternacionalEverestRJ /

@colegioeverestrj
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Essa família é muito unida e muito animada, estão em
todos os eventos e claro que não poderiam deixar de
ir à feijoada. Na foto: Hugo Abreu, Simone Figueiredo
(Bernardelli), Thiago Cavalcante e Elba Figueiredo.

Carlos, Renata Trevia (Bellini) e a filhota Laura
(1 ano) participaram da feijoada. Eles levaram
também os pais George e Rosangela Santos para
festejar. Almoço em família cheio de muita alegria!

O diretor administrativo Antonio Carlos Dantas, sua
esposa Sueli (Rodin), e o amigo Helvécio Guerreiro
(Marino Marini) curtiram a Feijoada de Carnaval.

A italiana Lorela Marquesine (Henri Laurens) e
Sandra Porto (Rodin) caíram no samba com o
grupo Demorô Carioca.

Barbara Pacara, funcionária da secretaria, arrasou no
chocalho. Ela toca na bateria da Império Serrano.

O presidente Josean Iatauro, sua esposa Tânia Regina e Claudio Maffei (Bernini) prestigiaram o evento.

Aimede Guerreiro (Bernini) e Anamaria Guerreiro (Giacometti) capricharam na produção para curtir o sambinha.

Janaina da Silva (Henri Laurens) contou que, ano
passado, ficou observando da piscina e adorou o
clima da festa. Então, este ano, resolveu participar.
Com ela na foto: a amiga Lia Cristina (Kobe).

Família e amigos, todo mundo junto e misturado se
divertindo na Feijoada de Carnaval. Na foto: Jorge
André (Bernardelli), Jaqueline Tortenelli (Bernardelli),
Liliane Ferreira, Eduardo Ferreira, Dimas Pires, Nayara
Pires e Rafaela Sutil.

Ao som do cavaquinho e do tamborim, as
amigas Renata Nunes (Henri Laurens) e Luciana
Caula sambaram e pularam até a última música.

Marivone, Sandra e Helga.

Josean Iatauro.
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CONFETE, SERPENTINA E MUITA ALEGRIA!
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O

Carnaval é uma época boa para brincar, pular e dançar muito. Mas quando a folia é
em família fica melhor ainda, e foi pensando nisso que realizamos o Baile Infantil no
Salão Social no dia 11. A diversão começou às 16h com uma oficina de criação de
adereços para incrementar as fantasias, equipe de animação, muito confete e serpentina.
Com muitas fantasias criativas, não podia faltar desfile e concurso. A criançada deu um
show de animação durante todo o Baile, mas arrasaram mesmo na passarela. Os pais
agitaram as torcidas, curtiram muito a festa e elogiaram a iniciativa reforçando pontos como
segurança e conforto.

Bruno sempre participa das festas com os filhos e eles
gostam muito, no bailinho não foi diferente. As crianças
se esbaldaram e o pai adorou: “é muito bom poder
participar desse tipo de evento com a segurança que
o condomínio oferece”.

Juliana Thomaz mora no NIPA há 30 anos e, claro, não ia perder mais um Baile de Carnaval. A
festa em família foi completa ao lado do marido
Flávio, os filhos João Victor (5 anos) e Giovanna
(9 anos), o irmão André com a esposa Michelle e
o pequeno Miguel, de 1 aninho.

Neide Andrade, moradora do Bernini, adorou curtir o
Carnaval em família e, principalmente, em segurança.
Na foto com Neide: a filha Maria Eliza, o genro Marcelo
e as netas Gabi (7 anos) e Laura (6 anos).

Os irmãos André (5 anos), José Felipe (4 anos)
e Arthur (3 anos) gostaram tanto do Baile que
pediram um registro do momento, mas não pararam um segundo, nem para a foto!

Para Débora Petroni, moradora do Henri Laurens, a festa foi dupla, pois ela aproveitou a ocasião para comemorar também seu aniversário
com a família e os amigos. Na foto: Débora com
o filho Henrique, Andreia e Luna com os gêmeos
Mainá e Lorenzo.
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A moradora do Marino Marini, Lilian Dalla’acqua se
divertiu tanto quanto os filhos! Na foto, Lilian estava
com a amiga Vanessa Bezerra e os filhos da amiga,
Pedro (3 anos) e Giovane (5 anos), e rindo do próprio
filho, Arthur (5 anos). Ele não quis sair na foto, mas
teve sua participação fazendo todos rirem enquanto
fazia caretas por trás da câmera fotográfica.

A família da Juliana é grande e animada, e é claro que não ia perder o Baile, que, para ela, é o
lugar ideal para curtirem juntos! Na foto: Altino e
Iva, Joaquim, Juliana e Matheus (3 anos), Eleni,
Vanda com Eduardo (1 ano) e Rodrigo.

Isabela Avena é moradora do Henri Laurens e conta
que, trazendo a neta Maria Clara (3 anos) para o Baile,
se sente revivendo o passado. “Meus 3 filhos cresceram
aqui, mas, na época deles, não havia esse tipo de evento. Hoje, quando participo com ela, parece que estou
revivendo a minha história com meus filhos”, disse.

Marcelle Rangel e o marido Leonardo sempre
comparecem aos eventos do condomínio e
desta vez não foi diferente. Afinal, a filha, Luisa
(5 anos) adora se fantasiar e jogar muito confete
para o alto!

Mônica Bellot, moradora do Rodin, levou a mãe Nazareth e a sobrinha Rafaela (5 anos) para aproveitar o Baile.
“Rafaela é de Santo Antônio de Pádua, no interior. Para
mim, está sendo ótimo aproveitar com ela aqui, em um
ambiente seguro e sem a necessidade do deslocamento”, contou.
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Para Luiz Fernando, eventos como esse são ótimos
para promover a socialização, além de ser muito bom
para as crianças se divertirem em segurança. Difícil
mesmo foi conseguir parar os pequenos Cristopher (2
anos) e Aysha (4 anos) para tirar essa foto!

Renata Puppin conta que viu no Baile do NIPA a
opção perfeita para se divertir com tranquilidade
ao lado da pequena Luisa, de apenas 2 aninhos!

As gêmeas Rafaela e Sofia (2 anos) se esbaldaram no
Baile e a mamãe Renata Quintas aproveitou todos os
momentos ao lado das pequenas. “É uma ótima opção
para crianças, principalmente crianças pequenas
como elas”, disse.

Maria Cândida, moradora do Rodin, entrou no
clima junto com a pequena Ciça (4 anos) e se
fantasiou também: “eu amo essas iniciativas do
condomínio e o Baile está ótimo. Eu e ela estamos nos divertindo muito”.
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Leticia Leal e o marido Rafael contam que haviam participado do Baile no ano anterior com o filho Guilherme
(1 ano), mas ele era muito pequeno e não aproveitou
o suficiente. “Este ano ele já está caracterizado e brincando bastante”, disse a mãe.

Priscilla Chimento mora no Henri Laurens, viu
nos informativos que haveria o Baile e já preparou a fantasia do Kauã (7 anos) para a folia. “É
ótimo participar de eventos assim aqui, principalmente no Carnaval, que fugimos do tumulto e as
crianças conseguem se divertir em segurança, o
que proporciona a nós, pais, muita tranquilidade
também”, informou.

Os participantes do desfile
de fantasias.
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Desfile de fantasias.

Antônio, vencedor do concurso de fantasias, estava vestido de robô.

Ciça (4 anos), de Moana no desfile de fantasias.

Oficina de adereços.

QUER GANHAR DINHEIRO EXTRA COMIGO?
VEJA QUEM JÁ GANHOU R$ 5.000,00 HÁ 1 SEMANA.
VOCÊ me conheceu em alguma TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA.
Afinal, tenho 30 anos em CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, seja RESIDENCIAL, COMERCIAL e na
ÁREA INDUSTRIAL (GALPÕES).
HOJE, mais do que nunca, o que conta é o dinheiro. O custo de vida está subindo todo
mês. Temos que aumentar os ganhos de alguma maneira.

VOCÊ PODE GANHAR MAIS: “INDICANDO-ME A AMIGOS E PARENTES,
EM CONSULTORIAS IMOBILIÁRIAS”.
EXPERIMENTE! Se eu estiver errado, tudo que você perderá, serão alguns minutos conversando
comigo. E SE EU ESTIVER CERTO?

“Ligue-me e o ajudarei a aumentar sua renda!”

JE FIGUEIREDO | (21) 99982-2231
jeduardofigueiredo@globo.com
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GARANTA O SEU
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