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CONDOMÍNIO NOVA IPANEMA • AGOSTO/SETEMBRO

Arraiá NIPA

Bandeirolas, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e a presença do
morador que aproveitou o arrasta-pé. Confira a festança.

NAVEGUE
NA ALTA
VELOCIDADE
DA FIBRA.
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BANDA LARGA A PARTIR DE

50 MEGA
MODEM WI-FI
POR
APENAS

R$

64

,90
/MÊS

PRA CLIENTES COM FIXO DA OI.

LIGUE 0800 080 8000.
Oferta não cumulativa, válida para adesão para os primeiros 5 mil clientes no período de 19/05/2018 a 19/06/2018, para clientes Oi Fixo. Assinatura do Oi Fixo não inclusa. O cliente que optar pela mensalidade sem Fidelização e solicitar
o cancelamento do serviço deverá pagar as parcelas reﬆantes referente a taxa de habilitação ou adesão/migração à oferta no valor de R$ 499,00 ,a ser cobrada proporcionalmente ao período que faltar para completar 12 (doze) meses.
Oferta sujeita à viabilidade técnica e análise de crédito. O serviço de internet pode ser contratado individualmente sem o Fixo, porém sem os benefícios exclusivos dessa oferta. As velocidades anunciadas de acesso e tráfego pela
internet são as máximas nominais, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. Para mais informações, consulte a viabilidade técnica e o regulamento da oferta em oi.com.br/ﬁbra.
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Editorial
PAI É TUDO IGUAL, SÓ MUDA
O ENDEREÇO
Pág. 4

Igualzinho, “tin tin por tin tin” (como diria João Gilberto), quando o assunto é amor pelos seus filhos, dedicação constante e
muita amizade. E totalmente diferente se o contexto é relacionamento. Aquela figura distante do início do século passado
cedeu lugar ao paizão, que participa, que troca fralda, que conversa, compartilha, diz que ama, que vai a shows, que conversa sobre namorados e namoradas, que fala tudo abertamente...
Na maioria dos lares brasileiros já é assim. E essa nova forma de
relacionamento ajuda a construir crianças e adolescentes mais felizes e
saudáveis. Companheiros de jornada.
Fato é que, amor de pai e filho também é álbum de fotografia, afeto de
vida, amor de verdade. Mas não é preciso uma data no calendário comercial para nos lembrar desse amor. Por outro lado, celebrar a existência desse homem que nos conduz desde o berço é um privilégio. E ele
merece. Assim, aproveitamos o mês de agosto, homenageamos todos
os pais e em especial os moradores do condomínio, representados aqui
pelo Sr. Marcelo Guerra, amigo e herói dos seus pequenos.

Feliz Dia dos Pais!
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Marcelo Guerra (Bernini) com os filhos Max (6 anos), Eva e Maia (4 anos).

O QUE VOCÊ QUER
para o futuro?

A
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Administração do condomínio quer saber quais são
as suas preferências enquanto morador. Para isso, contratou uma empresa de pesquisa
carioca, a Mediator. O objetivo é
entender quais principais expectativas em relação ao entretenimento e lazer, e assim direcionar
ações que possam proporcionar
mais bem-estar e qualidade de
vida no Nova Ipanema.
Vale informar que a sua participação é fundamental e
indispensável para esse estudo.
Suas observações são confidenciais e serão utilizadas somente
para essa finalidade, segundo
estabelece o código de ética da

ABEP, que rege as empresas de
pesquisa de marketing no Brasil.
Com o intuito de gerar um maior
entendimento sobre a pesquisa,
entrevistamos a Diretora Andrea
Freire, responsável por esse
trabalho: “temos o objetivo de
promover uma melhor integração
social, alinhando as expectativas
dos moradores com a oferta do
condomínio. As perguntas são
todas relacionadas às atividades
de lazer, esportivas, eventos,
culturais e espaços específicos.
Consideramos não só satisfação,
mas também a frequência e a
sugestão. Na realidade, basicamente, queremos saber o que a
pessoa gosta, o que mais usufrui
e se está faltando algo para viver
aqui de forma completa”.

Para conseguir bons resultados,
a metodologia utilizada precisou
ser realizada de forma dupla.
“Essa busca tem caráter de
complementaridade. Realizamos
primeiramente uma pesquisa
qualitativa, uma discursão com
um grupo de moradores, onde
pudemos montar o questionário
utilizado na quantitativa. Já na
segunda etapa, vamos trabalhar
com uma amostragem de 300
moradores, a partir de 14 anos
de idade”, explicou.
Quando se tem um público diversificado como no NIPA, chegar à
excelência para o bem-estar de
todos se torna mais complexo.
Porém, a administração, que é
parceira dos moradores, está
se empenhando para continuar
trilhando o caminho correto. Ainda
não é possível definir o que a pesquisa indicará e o que será viável
implementar. O que sabemos é
que cada sugestão é importante
para proporcionar qualidade de
vida à família Nova Ipanema.

Pág. 7

Após contribuir com a pesquisa, Ana Luiza (Bernini) comentou: “não tenho nada para reclamar do Nova Ipanema, pois é
muito boa a vivência aqui. Concordo que um trabalho como esse é necessário para registrar a opinião do morador, só acho
que a pesquisa poderia ser mais curta ou, melhor ainda, ser entregue em cada residência”.
Na foto com Ana Luiza, os amigos Guilherme Menezes e Camile Sorrentino. (A reportagem foi realizada no dia do Aarraiá).

ANIVERSARIANTES
Maio, junho e julho

Pág. 8

05/mai Izaura Rosa Nascimento de Freitas

Limpeza Urbana

06/mai Antonio Carlos Dantas

Diretor Administrativo

09/mai

Verônica A. dos Santos Jesus

ADM/Secretaria

11/mai

Antonio Carlos Alves dos Santos

Clube/Tênis

17/mai

Jhonatan Lima da Silva Moura

ADM/Almoxarifado

18/mai Luís Claudio de Oliveira Sardinha

Jardinagem

25/mai Ana Maria Pereira

Limpeza Urbana

25/mai Valmiro Neves Siqueira

Manutenção

25/mai Tânia Maria dos Santos

Clube

05/jun

Celso Deliberal

Administração

05/jun

José Herculano Vieira

Jardinagem

13/jun

Brenda Barreto dos Santos

Portaria

14/jun

Bárbara Cristina Pacara Nazareth

ADM/Secretaria

06/jul

Sthephany Christiny de Oliveira Cosenza

Administração

07/jul

Veronildo Gomes da Silva

Jardinagem

09/jul

Edilson Pereira da Silva

Limpeza Urbana

17/jul

Claudio de Jesus Cordeiro

Administração

27/jul

Ana Célia da Silva

Clube

29/jul

Carlos Roberto Frutuoso

Limpeza Urbana

29/jul

Thalia Gonçalves Matias

Portaria

CRONOGRAMA - OBRAS DO PARQUE AQUÁTICO
DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Contratação do Gestor
Dúvidas do Projeto de Arquitetura
Contratação de empresa de instalações*
Contratação da Empresa da Piscina**
Obra Civil - Contratação da Empresa
Obra Civil, Instalações, Tubulações,
Ipermeabilização, etc. - Execução
Compra e montagem do mobiliário
*elétrica, esgoto e água
**hifráulica,
elétrica da piscina
CRONOGRAMA

FINANCEIRO - OBRAS DO PARQUE AQUÁTICO

MÊS

RECEITAS

DESPESAS

SALDO

AC. 2017

390.098

13.200

376.898

JAN - 2018

125.573

-

502.472

FEV - 2018

127.237

20.750

608.959

MAR - 2018

131.782

22.754

717.987

ABR - 2018

132.026

29.110

820.903

MAI - 2018

134.078

29.050

925.931

JUN - 2018

128.392

151.082

903.241

Acumulado

1.169.186

265.946

903.241

INADIMPLÊNCIA = 1.7%
O PARQUE AQUÁTICO SERÁ ENTREGUE EM NOVEMBRO.

19.628

Pág. 10

PARA CUIDAR

da beleza

T

er um espaço para cuidar
da beleza no Nova Ipanema
já é tradição. Por mais
de 20 anos, diversas redes
passaram pelo condomínio para
atender os moradores. Em fevereiro deste ano, Fernando Pavão,
ex-proprietário do Fernando
Coiffeur, passou a administração
para Heloísa Arruda, que mudou
o nome para Helo Studio de
Beleza. “Esse salão existe há
5 anos. Com a atualização, eu
continuo trabalhando aqui e
coordenando tudo, agora somente como gerente”, explicou
Fernando.
Um dos diferenciais do espaço é
a fidelização dos clientes com os
funcionários de anos. “Existe uma
rotatividade de pessoas, mas a
maioria dos clientes são fiéis. Nós
temos profissionais que estão

aqui desde a época da primeira
rede, atendendo as mesmas
pessoas, ou seja, há quase 20
anos. Fizemos questão de manter
as funcionárias antigas. Com
esse serviço de anos, acabamos
criando vínculos de amizade
com os moradores do NIPA que
frequentam o salão”, contou.
Na área da beleza, inovar é essencial para quem deseja atrair
clientes. Seja pela comodidade
do ambiente, pela localização do
estabelecimento ou por serviços
diferenciados, os salões precisam investir no aperfeiçoamento
dos negócios. Mais do que o
corte de cabelo ou uma unha decorada e sobrancelha definida,
é preciso pensar no bem-estar
do cliente desde o momento de
entrada no salão.

Por isso, em uma recente obra,
o Helo Studio de Beleza passou
por uma intensa transformação,
sendo que uma rampa para
melhor acesso foi também
construída. “Os moradores do
Nova Ipanema já estão com mais
idade, então, para atendê-los
com excelência, abordamos uma
medida para facilitar a entrada
no salão. A rampa foi construída
para continuarmos atendendo
essas pessoas que têm dificuldades em subir escadas”, informou.
Os serviços oferecidos são
tratamentos para o cabelo,
cortes femininos e masculinos,
manicure, pedicure, depilação e
podologia. A qualidade é garantida por quem ama o que faz e o
preço é adequado ao mercado.
Tudo com conforto e segurança
tradicionais do Nova Ipanema.
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O SEGREDO

do sabor
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C

omodidade e praticidade
são cada vez mais levadas em consideração.
Pensando nesses quesitos
desde 2016, quando assumiu a
operação do NIPA Restaurante
Deli, a equipe de sócios Cláudia
Regina, Raí Damasco e Yan Accarino desenvolveu o Monte Seu
Prato, serviço no qual os clientes
escolhem as guarnições e acompanhamentos de acordo com seu
gosto. A reportagem da Revista
Informando foi conferir quais são
os pratos que saem mais e o que
os moradores têm opinado sobre
o serviço.
“Nosso desafio, ao assumir a
operação do restaurante, foi
construir uma imagem mais positiva do estabelecimento.
A princípio, quando chegamos,
os clientes, mesmo sabendo
da nova equipe, ainda vinham
receosos. Aos poucos, fomos
conquistando as pessoas. Mudamos completamente o cardápio,
o atendimento e trouxemos fun-

cionários experientes no ramo. A
ideia do Monte seu Prato atraiu
bastante os moradores, pois nem
sempre a refeição já pronta deixa
todos felizes. Cada um tem um
paladar diferenciado, por isso,
nada melhor do que cada um
montar o prato de acordo com
seu gosto. O que mais sai é
picanha, arroz maluco, farofa e
batata frita”, afirma Raí Damasco,
sócio.
E quando o assunto é diversão,
quem não gosta de comer
ouvindo uma boa música, na
companhia de amigos e familiares? A programação é eclética
e, mensalmente, são criados
eventos em diferentes estilos,
tudo para agradar o morador.
Rodizio de pizzas, Dia dos Pais e
Garçons Cantores estão entre as
próximas atrações.
Colocar em pleno funcionamento
um restaurante como esse não
é nada fácil. Raí explica que as
pressões são muitas e qualquer
deslize pode ser fatal: “trabalhamos para entregar pratos per-

feitos e agradar nossos clientes
em tudo. Para os festeiros de
plantão temos um espaço com
duas churrasqueiras cobertas
e o salão de festas, ambientes
com grande capacidade de acolhimento. Em caso de aniversário
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ou comemorações, uma parte
do restaurante é fechada para
o morador”.
Aberto de terça a domingo, das
12h às 23h, o NIPA Restaurante
Deli, por enquanto, opera na
Boate NIPA, só até as obras
do Parque Aquático serem
finalizadas. A previsão é que
até novembro deste ano eles
estejam realocados novamente
no clube, em frente à piscina.

FUTEBOL:

UM VERDADEIRO ENCONTRO
DE GERAÇÕES

O

futebol vai muito além da
escola. Aqui, bater uma
bola é regra entre muitos
Pág. 14
moradores. Desta forma, uma vez
por ano, os peladeiros de plantão
promovem um campeonato
que não tem apenas grandes
partidas, mas confraternização e
encontro de amigos.
A edição deste ano aconteceu
em dois fins de semana. E o
sucesso das edições anteriores
se repetiu. Nem mesmo a eliminação do Brasil na Copa do
Mundo foi capaz de desanimar
essa turma.
Inspirados nas seleções de Portugal, França, Alemanha e Brasil,
foram montados 4 times com 12
jogadores cada um. Os grupos su-

aram a camisa e fizeram um belo
campeonato. A final foi eletrizante
e deu o título ao time de Portugal,
que ganhou de 4x0 da Alemanha.
André Cassilatti, Coordenador
de Esportes do condomínio e
organizador do torneio, salientou:
“essa turma se reúne todos os
fins de semana para bater uma
bolinha e encontrar os amigos. E
para quem acha que o fator idade exclui alguém da brincadeira,
se engana. Temos times com
jogador de 14 anos de idade, e
outros de 75. Isso só mostra que,
por meio do esporte, acontece
um verdadeiro encontro de gerações no condomínio. Eu comecei
a jogar nos fins de semana com
16 anos junto com pais de amigos meus. Hoje, muito dos meus

E HÁ SEMPRE ESPAÇO PARA MAIS
UM! QUEM TIVER O INTERESSE EM
PARTICIPAR, O COORDENADOR
EXPLICA QUE É SÓ CHEGAR: “AS
PELADAS DE SÁBADO E DOMINGO
SÃO ABERTAS AOS MORADORES
E AMIGOS DE MORADORES. AOS
SÁBADOS, O MELHOR HORÁRIO É
ANTES DAS 7H30, PARA COLOCAR
O NOME NA LISTA, QUE É PROGRAMADA POR ORDEM DE CHEGADA. E
AOS DOMINGOS, ÀS 8H É UM BOM
HORÁRIO PRA CHEGAR”.

amigos jogam com filhos ou
sobrinhos. Parece que atrapalha,
mas isso não acontece. Todos
se respeitam, desde os mais
velhos, até os mais novos”.
Cada equipe teve seu patrocinador: Brasil - Marcio Bitencourt
Sports; Portugal - Claudio
Frazão/Método Naipe; Alemanha
- Gustavo/Saúde e Ortopedia;
França - Edu Brandi/Brandi. A
AZ Office Express patrocinou os
jogos com as bolas e os troféus.

UM NOVO CONCEITO
EM SALÃO DE BELEZA

NOSSO TIME DE ESPECIALISTAS
COMPROMETIDOS COM A QUALIDADE
QUE VOCÊ MERECE

L

azer, conforto, segurança
e muito mais opções para
as famílias do condomínio.
Caso aprovado pela comunidade, o clube passará por um
upgrade e se tornará, em breve,
um belo Parque Aquático. O
projeto está pronto, inovador e
muito mais atrativo. É lazer de
qualidade no quintal de casa, e
também valorizará o seu patrimônio. “Acreditamos que esta última
Pág. 16 seja mais uma razão suficientemente forte para recomendarmos
a execução deste projeto, o qual,
em última análise, contribuirá
para atrair para o Nova Ipanema
potenciais investidores que
buscam viver bem e com segurança. Embora o projeto – que foi
pensado pela Administração do
NIPA, a Comissão de Patrimônio
e GT Reforma do Parque Aquático –, já tenha sido aprovado pelo
Colegiado, a ideia ainda passará
por aprovação dos moradores
em assembleia”, explica Josean
Iatauro.
Quem responde pelo projeto
original do condomínio é o
escritório dos arquitetos Musa.
Eles são responsáveis desde a
origem à construção e implantação de Nova Ipanema. “Naquela

VAMOS REPAGINAR O
parque aquático?

época, o empreendimento foi
um avanço no ramo imobiliário
do Rio de Janeiro, não só pelo
inusitado modelo de condomínio,
integrando diversas facilidades,
segurança e serviços ao morador, mas também pela qualidade, beleza e conforto das suas
instalações”, confessa Josean
Iatauro, Presidente Executivo,
que ainda acrescentou: “apesar
dos seus 40 anos de existência,
o condomínio vem mantendo e
aperfeiçoando as suas características iniciais, em um esforço
de todas as suas administrações
em continuar oferecendo a melhor qualidade de vida possível
aos condôminos”.
Uma das áreas mais frequentadas do Nova Ipanema, o
Parque Aquático, permanece
basicamente com as suas características e equipamentos iniciais,
apesar da evolução técnica de
materiais que houve neste período. “Por isso, dentro do plano

de revitalização do condomínio
aprovado em AGO, pensamos
em implantar um novo projeto,
trazendo melhorias para o espaço, mais conforto e comodidade
para os moradores”, explica
Josean.
Vale destacar que, se for aprovado em assembleia, o projeto
será executado no inverno do
ano que vem, e, para isso, o
espaço será isolado. Entre as
mudanças necessárias estão a
remoção do revestimento atual
e a nova impermeabilização das
3 piscinas; a substituição de
toda a tubulação, filtros bombas
e instalação elétrica atuais;
manutenção das raias atuais na
piscina maior (largura/marcações no fundo); revisão dos
equipamentos de aquecimento e
reparos, se necessário; a substituição das pedras São Tomé
por porcelanato antiderrapante
em todo o entorno da piscina; a
substituição dos guarda-corpos
por vidro e/ou alvenaria e a reforma dos banheiros da pérgola,
com substituição de louças,
pisos e lavatórios.
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O FUTEBOL DO PSG
no Nova Ipanema

“B

ola na trave não altera o
placar. Bola na área sem
ninguém pra cabecear.
Bola na rede pra fazer o gol.
Quem não sonhou em ser um
Pág. 18 jogador de futebol?”, é a canção
do Skank que retrata muito bem
o sonho de muitos meninos, o de
se tornar um grande craque de
times famosos. E aqui no condomínio não é diferente.

Com apenas 2 meses de
funcionamento, a escolinha de
futebol do Paris Saint-Germain
é sucesso entre os moradores.
O interesse pelo clube no Brasil
cresceu, principalmente nos últimos meses, devido à influência
do ídolo infantil Neymar, que
recentemente passou a atuar no
time francês. “Já tinha um tempo
que estávamos sem escolinha

de futebol no Nova Ipanema. O
fato da marca estar em alta foi o
que fez a gente procurar o PSG
para instalar um polo aqui e está
visivelmente dando certo. Os
moradores aprovaram, o que fez
a procura ser grande”, afirmou
André Cassilatti, Coordenador
de Esporte do NIPA.
As aulas são divididas em duas
categorias: Sub-7 e Sub-11. Os

alunos passam por um treinamento com metodologia
enviada diretamente da França. “A escolinha utiliza
o ensino estipulado pelo clube, a mesma usada em
suas categorias de base. O objetivo é desenvolver
aptidões técnicas, táticas e mentais dentro de uma
academia de excelência, além de trabalhar aspectos
disciplinares, comportamentais e sociais do esporte, visando à boa conduta. Há um planejamento
semanal, que é adaptado conforme o rendimento
da turma. A gente analisa a técnica com intuito de
identificar o erro e levar à excelência”, ressaltou o
professor Guilherme Ribeiro.
Atualmente com 18 alunos, ainda há vagas para
meninos e meninas de 5 a 12 anos de idade, que
se interessem pelo esporte. Vale ressaltar que o
objetivo principal não é formar atletas profissionais,
mas proporcionar a todos os praticantes de futebol
da escolinha um desenvolvimento de qualidade com
profissionais capacitados pela filosofia de jogo do
PSG. As aulas acontecem as terças e quintas, das
18h15 às 19h30.

O meio-campo Eduardo Moura (Bernardelli), de 11
anos, sempre gostou do PSG e comentou: “quando
soube que teria a escolinha aqui no condomínio, fiquei
muito feliz de ter a oportunidade de participar de uma
excelente escola perto de casa. Corri para pedir ao
meu pai que me inscrevesse, e desde então não faltei
a nenhuma aula”.
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Para Luís Felipe (8 anos), morador do Marino Marini,
essa foi a oportunidade de continuar praticando seu
esporte preferido: “meu horário no colégio passou a
ser integral, então não tinha mais como estar em uma
escolinha de futebol. Para a minha felicidade, surgiu
aqui e eu consegui conciliar ambos”.

“Comecei a gostar de futebol por influência dos meus
amigos. Então, quis aprender a prática, que é a parte mais
legal da aula, onde fazemos exercícios direcionados”, disse
Arthur de Matos Delayti (Henri Laurens), de 11 anos.
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Aos 11 anos, Gabriel Greco de Medeiros (Rodin) se
inspira no goleiro Júlio César: “eu também fico no gol,
sonho em ser um jogador profissional tão bom quanto
ele. Gosto muito de futebol e me dedico para melhorar
a cada dia”.

“Comecei a jogar com 6 anos em outros lugares, mas
foi aqui que tive a oportunidade de me divertir com
os meus amigos”, afirmou Juan Siddartha Hemida (12
anos), morador da Rua Pot.

TORNEIO DE TÊNIS
NOVA IPANEMA/BARRASHOPPING
18, 19, 25 e 26 de agosto - a partir das 8h

Valor da inscrição: R$ 90,00 (por dupla)
As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto na Secretaria, aberta
de segunda a sexta, das 8h às 17h30, e sábados, das 8h às 14h, ou com o
professor Reinaldo Vazquez (9 8107-0107).
Participe!

CREMERJ - 52.99759-9 | Diretor Médico - Marilia Lanna CREMERJ - 52.59447-5
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SA I BA M A I S!

E S PEC I A L I DA D E S
•
•
•
•

OFTA L MOPE DI ATR I A
GL AUCOMA
CIR URGIA R E F RATI VA
ESTRA BIS M O

•
•
•
•

CATA RATA
CÓ R N E A
R ET I N A
E O U T RAS

a t e n d e m o s o s p r i n c i p a i s co nv ê n i o s !
C E N T R A L D E R E L A C I O N A M E N TO
21 4 0 6 3 . 8 1 4 4

/lanna.oftalmologia

21 9 9 8 6 9 . 4 4 7 7

@lanna.oftalmologia

w w w. c l i n i c a l a n n a . c o m . b r

30

%

D E D E S C O N TO *
PA R A M O R A D O R E S

BARRA DA TIJUC A
Bar raS h o pping | C ent ro Médico II | Expansão
Av. das Am ér icas 4 . 6 6 6 | sala 3 3 7 C | 2º andar
R io de J aneiro

* D e s t a q u e e a p r e s e n t e e s t e a n ú n c i o n a c l í n i c a e va l i d e s e u d e s c o n to

Atividades
HORÁRIOS
ATIVIDADES
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SEG

TER

QUA

Funcional
(quadra areia)
R$ 150,00

Prof. Flávio
6h30 às
7h30

Prof. Flávio
6h30 às
7h30

Judô
(sala ginástica)
R$ 120,00

Prof.
Guilherme
9h às 10h
17h às 19h

Prof.
Guilherme
9h às 10h
17h às 19h

Taekwondo
(sala ginástica)
R$ 100,00

Prof. Thiago
20h10 às
21h20

Prof. Thiago
20h10 às
21h20

Voleibol misto
Prof. Rafael
(quadra externa) 19h às
R$ 130,00
20h30

Prof. Rafael
19h às
20h30

Tênis
(quadras 2 e 3)
RS 150 a R$
290
Natação
(piscina grande)
R$ 125,00

Prof. Ulissir
12h30 às
18h

QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

Prof.
Reinaldo
7h às
12h30

Prof.
Reinaldo
7h às
12h30

Prof.
Mônica
15h30 às
20h40

Prof. Mônica Prof.
Mônica
15h30 às
20h40
15h30 às
20h40

Prof.
Ulissir
12h30 às
18h

Ioga
(sala ginástica)
R$ 92,00

Prof.Aida

Hidroginástica
(piscina grande)
R$ 125,00

Prof.
Sheila

Academia
(ao lado da
padaria)
R$ 170,00
Pilates (sala
pilates)
Escolinha de
Futebol PSG
R$ 250,00
Futevôlei
(quadra areia)

6h00 às
22h

Prof.Aida
9:15/10:15-

Prof.Carlos
8h30/9h20
9h30/10h20

6h às 22h 6h às 22h

Prof.Sheila Prof.
Carlos

6h às 22h

6h às
22h

8h às 14h

9h às 13h
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7h às
21h/22h

7h às
21h/22h

7:00 às
21:00/22:00

18h15 às
19h30

7h às
21h/22h

7h às
21h/22h

18h15 às
19h30

18h às 22h

18h às
22h

Vôlei de praia
(quadra areia)

18h às
22h

18h às
22h

Futebol
19h às 22h
(campo
sintético)
Coral
(Salão Social)
RS 50,00

Acima de Acima de
50 anos
35 anos

Misto

Futebol 7h/11h
crianças geral

7h/11h geral

19h às 21h

Salão de
beleza
(ao lado
academia)

Fechado

7h às 20h 7h às 20h

7h às 20h

7h às
20h

7h às 20h

Fechado

Barbeiro
Fernando
(entrando no
clube)

Fechado

10h às
19h

10h às19h

10h às
19h

10h às
19h

Fechado

10h às 19h

Esportes do NIPA

Eventos reservados

Eventos sociais

Serviços do NIPA

Alegria, alegria...
O forró já começou
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A

Festa Julina do Nova Ipanema teve direito a tudo o que manda a tradição: comidas
típicas, música boa, brincadeiras para crianças e adultos, quadrilha e correio do amor.
Os moradores se divertiram a noite toda no arrasta-pé.
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Alice (5 anos) e Francisco
(3 anos), filhos de Gabriela e Igor Goulenko (Marino
Marini), foram a caráter
para a Festa Julina. “Nós
amamos essa festa. Eu
venho desde criança e
agora trago meus filhos
para se divertirem também”, disse Gabriela.
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Os amigos César Matos (Bernini) e Leonardo
Rangel (Henri Laurens) colocaram a conversa em dia. “Sem dúvidas, esses momentos
são importantes para os moradores”, concordaram. Também na foto: Antônio Pedro (8
anos), Marcelle e Luiza (5 anos).

Nadia Matos (Bernardelli) reuniu a família para confraternizar e contou:
“chegamos aqui cedo para aproveitar ao máximo. Como sempre, está
tudo ótimo, com um ambiente organizado e acolhedor”.

Integrante do Colegiado, Manoel Raymundo (Giacometti) elogiou a organização do evento e ainda posou com a esposa Pricila Pereira e a sobrinha
Beatriz Ramos para a foto.

Essa é a primeira festa julina que Murilo (6
meses) participa, ao lado da mamãe Marcela e da avó coruja Vera Maffei (Bernini),
que comentou: “todo ano é muito divertido,
mas este está sendo mais especial por ter
meu neto conosco”.
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“Está sendo uma noite maravilhosa, com comida saborosa
e encontros com vizinhos que não conseguimos conversar
todos os dias”, declarou Alexandre Cardozo (Bernardelli),
esposo da Suely Uchiyama, pai da Barbara e amigo da
Vania Valle, moradora do Marino Marini.

Klebler e Edilene Salles (Bernardelli) são mineiros
e moram há 3 anos no NIPA. “Desde que nos mudamos, gostamos de prestigiar todos os eventos
que acontecem aqui”, comentaram.

Janaina da Silva (Henri
Laurens) recebeu os amigos Paulo e Neusi Labre
para a celebração e disse:
“nos surpreendemos com
a decoração, pois está de
muito bom gosto e linda.
Já tiramos várias fotos para
registrar o momento”.
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Juliana Miranda (Rodin) juntou a família e as
amigas para a foto: Laura (9 anos), Julia (7 anos),
Chiara (6 anos) e as gêmeas Ana e Cecília (6
meses), que estavam no colo de Juliana Miranda
e Fabiane Leite.

Acompanhada do namorado Felipe Araújo e da irmã Carolina
(14 anos), Evelyn de Araújo (Marino Marini) revelou estar satisfeita com toda estrutura da Festa Julina: “grandes eventos
poderiam acontecer mais vezes ao ano”.

“Podemos notar que este ano está mais vazio
por ser restrito a moradores. Mesmo com um
prazo mais curto para realizar essa festa, os
organizadores estão de parabéns pela excelente
qualidade”, elogiaram Fabrizio Raimondi e Gisele
Barreto (Bernardelli).

Leonardo Teixeira, passou no Nova Ipanema acompanhado da
família para visitar a irmã Maria Cândida (Cellini) e aproveitar
o evento: “está tudo muito bem feito e estamos nos divertindo
bastante”. Com Leonardo na foto: Natacha Teixeira, Thomas (12
anos), Enzo (10 anos) e Pietra (1 ano e 6 meses).

Entre as comidas, o que mais agradou a
Max (6 anos), Eva e Maia (4 anos), filhos
de Marcelo Guerra (Bernini), foi a saborosa fatia de pizza. “As crianças fazem
questão de participar. É uma comemoração bastante segura e eles podem ficar à
vontade”, contou o papai.
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“Há mais de 30 anos sou moradora
do Nova Ipanema, e a festa já é um
momento tradicional para nós. Este ano
pude notar que a segurança diferenciada é muito melhor”, afirmou Rose
Becker (Bernini).

Barbara (11 anos) se divertiu bastante
na recreação feita para as crianças.
Entre uma brincadeira e outra, ela
sorriu ao lado da mãe Francisca Xavier
(Bernini) e da irmã Thamires Santos.

“Com a restrição na
entrada da festa, conseguimos identificar os
moradores com facilidade e também percorrer
por cada barraca sem
esbarrar em ninguém”,
destacou Fabiana Souto
Maior (Cellini), na foto
com o marido Daniel
Pires e a filha Julia
(4 anos).

Danielle Chaves (Marino Marini) teve a companhia do filho Fernando (12
anos) e da amiga Roberta Braga (Rodin). “Estamos sempre presentes
nas comemorações, é bom poder ter esse momento para relaxar com
os amigos”, contou ela.

Conexão NIPA
As redes sociais do condomínio Nova Ipanema estão
bombando. Somadas, elas têm quase cinco mil seguidores e se tornaram um verdadeiro ponto de encontro
para os moradores e também um local para promover
informação. Avisos são postados, fotos são compartilhadas e ainda há registros do que acontece aqui, nas áreas
comuns do condomínio. Acesse o nosso site e confira as
novidades:
NovaIpanemaOficial
@novaipanema

nipa

www.novaipanema.com.br

E que tal também deixar a vida de alguém mais completa?
Doe leite e achocolatado para as crianças do Instituto Bola Pra Frente.
Ponto de coleta nos concierges do CasaShopping.

casashopping.com

