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Editorial

O mês de outubro foi rico, divertido e repleto 
de novidades no condomínio. Crianças de 

todas as idades se esbaldaram com mais uma 
festa do Dia das Crianças promovida pela Ad-
ministração. Um dia inteiro de muitas brinca-
deiras e diversão. 

E a véspera não foi muito diferente. A novida-
de deste ano foi o acampamento. Meninos e 
meninas puderam viver uma grande aventura, 
dormindo em barracas, acampados no bosque 
e experimentando a independência: música, 
fogueira, jogos, muita pizza e alegria fizeram a 
diversão de todos.

O esporte também esteve em alta: campeona-
to de tênis e festival infantil. A Administração 
tem caprichado e movimentado os fins de 
semana dos moradores.

Também houve a primeira reunião do Coral. 
Logo mais, esse grupo vai soltar a voz em alto 
e bom tom. 

Em breve, novos eventos e mais festas para as 
famílias: vem aí o Natal, com toda a sua magia 
e surpresas para a garotada.

Confira. Participe. A Administração trabalha 
também para proporcionar lazer de qualidade e 
encontros fraternos para todos.

 

Abraços,
Equipe NIPA

Josean Iatauro
Presidente-Executivo
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É para você  
e por você

12/13 - 2ª edição do primeiro acampa-
mento “Circle of Fire”.

14 - Natal dos funcionários no Clube

do BMDES. 

19 - Jantar de fim de ano do condomínio 
Nova Ipanema.

20 - Chegada do Papai Noel.

Tempo de celebrar  
e agradecer

Aproveite o Natal para presentear aquele 
que está com você o ano todo. Colabore 
com a festa dos funcionários. A equipe 
NIPA agradece e deseja boas festas para 
todos. 



Lambe-Lambe

Nesta edição,  apresentamos as fotos registradas pela profes-
sora Ligia Maria Mauro, moradora do Cellini, casada, mãe de 3 
filhos e avó de 5 netos, que captou a força e também a beleza 
das árvores do condomínio.

Ela capturou o belo alvorecer visto da janela do seu aparta-
mento. Confira.

O olhar de quem mora aqui

Os dias estão contados para os antigos fotógrafos lambe-lambe, aqueles profissionais ambulantes que 
estiveram sempre presentes em lugares públicos, como praças, parques e jardins. É mais uma profis-

são que está acabando, por isso resolvemos fazer uma homenagem singela: Lambe-lambe é o título dessa 
seção da nossa Revista. O que acha de publicar aquela foto de um espaço comum da comunidade? Fotos 
da natureza, fauna ou flora local? 

Lançamos aqui o desafio, mostre o seu melhor clique! Envie para a redação a sua foto, com 300 dpi de 
resolução, com o seu nome e um pouco sobre você. Há quanto tempo reside no Nova Ipanema, a sua 
profissão e o que mais gosta daqui. Informando quer conhecer o seu olhar. Participe.
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Fotografando

Envie as fotos para novaipanema@novaipanema.com.br  
e conte um pouco sobre você.

ETIOS HB X, 1.3, FLEX, 16V, 5P, MEC., 2015/2016, à vista R$ 39.990,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: 
CDC, pessoa física, com entrada de R$ 23.994,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 490,17. Taxa de juros prefixada de 0,00% ao mês, 
equivalente a 0,00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 524,15. Primeira parcela com vencimento 

para 3 de janeiro de 2016. Custo Efetivo Total (CET) de 6,33% ao ano. Valor total a prazo de R$ 41.640,12. Crédito sujeito a análise e aprovação. ETIOS X SEDAN, 1.5, FLEX, 16V, 4P, MEC., ano/modelo, 2015/2016, 
à vista R$ 44.990,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 26.994,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 547,43. Taxa 
de juros prefixada de 0,00% ao mês, equivalente a 0,00% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 585,38. Valor Total a ser financiado de R$ 19.707,62 (IOF + Registro de contrato base 
Estado RJ no valor de R$ 51,24 e Cesta de Serviços no valor de R$ 525,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela 
com vencimento para 3 de janeiro de 2016. Custo Efetivo Total (CET) de 5,84% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 46.701,48. COROLLA GLI, AUT, UPPER, 2015/2016, à vista a partir de R$ 79.490,00. Na cor branco 
pérola, há um acréscimo de R$ 950,00. Disponibilidade: 1 prata e 1 azul. Avaliação do veículo usado por 90% da Tabela FIPE somente na compra de ETIOS 0km pelo preço público sugerido da Toyota. Veículos usados 
não contemplados/excluídos (táxi, carros importados, veículos comerciais ou modificados) e atendendo às seguintes condições: veículos com ano de fabricação a partir de 2013 até 2015, com no máximo 12.000km 
rodados por ano (considerando-se a média da quilometragem atual do veículo), com todas as revisões feitas em concessionária, sujeito a avaliação física e aprovado por empresa homologada de vistoria contratada 
pela concessionária. Os comandos do veículo deverão estar em pleno funcionamento, sem qualquer dano ou avaria. Pneus e rodas: todos os pneus devem ser da mesma marca, além de estar em boa condição. 
Marcas aceitas para troca por Etios: somente da marca Toyota.Financiamento com o Banco Toyota mediante análise e aprovação de crédito pelo mesmo, modalidade CDC (Crédito Direto Consumidor), pessoa física, 
prestações fixas com vencimento da primeira para 30 dias. Registro de contrato base Estado RJ de R$ 25,62, Cesta de Serviços de R$ 525,00, Tarifa de Confecção de Cadastro de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado 
e nas parcelas. ERC Banco Toyota (Equipe de Relacionamento com o Cliente) 0800 016 4155ou envie um e-mail para erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo ERC): 0800 
772 5877. Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes. Promoção válida até 30/11/2015 para veículos de estoque. Fotos meramente ilustrativas. Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação. 

Av. das Américas, 2.251 – em frente ao supermercado Extra 
Barra da Tijuca 3736-4000

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.
www.kurumaveiculos.com.br

ETIOS Hatch e Sedan X EM ATÉ

60% DE ENTRADA 36x
PAGAMOS ATÉ 90% DA TABELA FIPE* 

NA AVALIAÇÃO DO SEU USADO. 1ª PARCELA EM      
JANEIRO DE 2016

COROLLA automático 2016

R$ 79.490a partir de

K U R U M Á  A P R E S E N T A :
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Crônica

Gente de casa
ESTA SEÇÃO TRAZ O PONTO DE VISTA DE UM MORADOR OU UM OLHAR SOBRE ALGO QUE CHA-
MA A ATENÇÃO NO CONDOMÍNIO. NESTA EDIÇÃO, VOCÊ VAI PODER SE DELICIAR COM A LEVEZA 
DE UM BEIJA-FLOR. 

MORADOR DO GIACOMETTI, MÁRIO SÉRGIO DE PAIVA FONTES, MEMBRO DO COLEGIADO E DA 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMA, REGISTROU O FLAGRANTE DA PEQUENA AVE E TRANSFOR-
MOU-O EM UM BELO TEXTO. ACOMPANHE:

98

BEIJA-FLOR
Por: Mário Sérgio de Paiva Fontes 
fontesms@mundivox.com.br

Um certo dia, ao inspecionar as obras do Ed. 
Giacometti, do qual eu era síndico, deparei-

-me com aquela pequenina ave ágil, inquieta e 
multicolorida.

Era um beija-flor, voando sem parar em todas as 
direções, desenhando no ar uma admirável co-
reografia. Voava sobre minha cabeça como se 
estivesse me convidando a acompanhá-lo. Parecia 
gostar de exibir sua agilidade e beleza.

Passada a surpresa inicial, fiquei observando 
aquele míssil alado pousar em um arbusto do 
nosso jardim.

Ao me aproximar, vi aquele diminuto pássaro, de 
cerca de 6 cm de comprimento (metade do seu ta-
manho correspondia ao bico e a cauda), acomodar-
-se em seu ninho.

O que teria trazido o beija-flor até aquele local? 
Talvez tenha sido atraído pelas plantas e flores de 

nossos jardins, e fez um grande esforço para construir 
ali seu reduto.

O local me parecia vulnerável, por ser visível e alvo 
da curiosidade dos pedestres que por ali transita-
vam, bem como alvo de seus predadores naturais, 
os gatos.

Mas lá estava o gracioso bichinho, perfeitamente acli-
matado em seu confortável ninho, chocando seu único 
ovo. Parecia não temer nada ao seu redor.

E a nossa ilustre visitante, a partir dali e durante os 
próximos dias, recebeu, de nossa parte, um tratamen-
to VIP.

Os empregados foram avisados de sua presença, e por 
realizarmos obras no local, foi mais fácil mantermos o 
ninho longe da curiosidade das pessoas, em decorrên-
cia dos cavaletes e telas de proteção ali instaladas.

Pelo menos, durante aquele período de dias que se 
sucederam, pudemos assegurar, naquele pedaço de 
jardim, o equilíbrio entre a vida das plantas, da beija-
-flor e dos homens.

Fomos recompensados ao vermos, no final da 4ª se-
mana, o filhote bater as asas, dominar o voo e deixar 
o ninho devidamente acompanhado de sua mãe.

Para os leitores não acharem que é “conversa de pes-
cador”, o que realmente não sou, identifiquei a amiga 
e o local em uma foto.

O ninho era uma verdadeira obra de arte: esculpido 
com grama, folhas, pétalas e musgo, fixado por um 
fio viscoso, deixando tudo muito firme.

Ao acabar de redigir este texto, ligo a televisão no 
jornal das 23 horas, que noticia a brutalidade dos 
homens nas mais diversas formas, muitas delas numa 
dimensão que o mundo ainda não se deu conta; a na-
tureza retribuindo com intempéries os maus-tratos que 
damos ao meio ambiente diariamente, e por aí vai.

Os apresentadores pareciam meros relatores trans-
mitindo notícias pasteurizadas, e eu diante da teli-
nha, anestesiado.

Felizmente, descobri que a beija-flor tocou mais do 
que a brutalidade do cotidiano, onde a eliminação da 
vida faz parte do trivial.

E fui dormir, com a imagem da nossa visitante beija-
-flor, com suas penas brilhantes como diamantes e 
que pareciam mudar de cor a cada movimento.

Era uma imagem doce e multicolorida.

BARRA DA TIJUCA 
Av. das Américas, 7707, Bl. 1, Lj. 107 - Shop. Millennium 

(21) 3563-4000 
TIJUCA 

Rua Conde de Bonfim, 297, Lj. C e D 
 (21) 2234-6000

Cortinas sob medida e prontas | Persianas | Capas sob medida e prontas  
Papéis de parede | Tecidos para estofamento | Almofadas e mantas | Tapetes
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Qual a solução?

Um dos grandes problemas 
atuais da Barra da Tiju-

ca é a poluição do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá. As 
lagoas, que outrora foram es-
paços de lazer onde se podia 
nadar, pescar e navegar, hoje 
se encontram em uma enor-
me degradação, com diversos 
dejetos lançados nas águas, 
além dos problemas de despe-
jo inadequado de esgoto dos 
condomínios, que já aconte-
cem há décadas. Esse descaso 
em cuidar da bacia hidrográ-
fica do sistema lagunar trou-
xe problemas graves para as 
lagoas, como o assoreamen-
to, a diminuição do espelho 
d’água e o comprometimento 
do meio ambiente.

Pensando em solucionar esse 
problema, e trazer mais qua-
lidade de vida para os mo-
radores da região, a Câmara 
Comunitária da Barra da Ti-
juca, junto a diversos órgãos 
políticos e associações de mo-
radores, vem batendo forte na 
necessidade da limpeza e dra-
gagem desse complexo. Desta 
maneira, foi apresentado, no 
dia 26/10, o Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA) e o Rela-

tório de Impacto Ambiental 
(RIMA) das obras de melho-
rias do Complexo Lagunar 
de Jacarepaguá. Estiveram 
presentes na reunião repre-
sentantes da Comissão Esta-
dual de Controle Ambiental 
(CECA), do Instituto Estadual 
do Ambiente (INEA), além 
de representantes da empre-
sa Masterplan, responsável 
pela assessoria ambiental do 
projeto.  À mesa: Marcos Sa-
les (Masterplan), Thatiana 
Pacheco (Masterplan), Cathe-
rine Hallot (Masterplan), o 
Subsecretário de Segurança 
Hídrica e Saneamento, Anto-
nio da Hora, o Presidente da 
mesa, Maurício Couto, Ana 
Cláudia Campos (CECA) e An-
selmo Frederico (INEA).

O projeto apresentado trouxe 
a execução de obras de dra-
gagem de cerca de 5.000.000 
m³ no Complexo Lagunar 
de Jacarepaguá; a utilização 
temporária de três áreas de 

bota-espera às margens das 
lagoas da Tijuca, Jacarepaguá 
e Marapendi; a utilização de 
cavas identificadas nas la-
goas da Tijuca e Jacarepaguá 
para a disposição do mate-
rial dragado; e a execução de 
obras de prolongamento do 
molhe existente no Canal da 
Joatinga. Assim que esse pro-
cesso acontecer, serão visíveis 
os avanços na região, como a 
melhoria na renovação das 
águas, assim como a qualida-
de de vida aquática das lago-
as, trazendo de volta a ativi-
dade pesqueira revitalizada, 
o lazer e os esportes aquáticos, 
além dos transportes aquavi-
ários, reduzindo o trânsito nas 
ruas da cidade, e, entre outros 
inúmeros benefícios.

Presente na reunião, o Se-
cretário de Estado do Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro, 
André Correia, falou sobre o 
projeto: “é preciso deixar claro 
como acontecerá o projeto. Ele 

não diz respeito ao tratamen-
to de esgoto e consequente-
mente à qualidade da água 
de forma direta. Esse projeto 
é sobre a revitalização da hi-
drodinâmica. Costumo dizer 
que, se tivéssemos o esgoto 
local já devidamente tratado, 
esse projeto seria o suficiente 
para resolvermos esse proble-
ma, porém já demos um passo 
muito grande hoje”. Repre-
sentando o Nova Ipanema, o 
Diretor Administrativo, Antô-
nio Carlos Dantas, esteve pre-
sente na reunião e falou so-
bre a sua expectativa: “achei 
muito interessante o que foi 
proposto. Agora, devemos tor-
cer para que tudo isso saia do 
papel e seja de fato realizado”.

NIPA 
EM 

AÇÃO

RETRATO DA DEGRADAÇÃO.  
FOTO DO BIÓLOGO MARIO MOSCATELLI

· Aluguel de ônibus;
· Aluguel de microônibus;
· Viagens nacionais;
· Viagens internacionais;
· Turismo receptivo;
· Excursões;
· Contratos com empresas.

Tel/Fax.: (21) 3194-3000
www.reitur.com.br · comercial@reitur.com.br
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Vamos festejar!
Setembro se despede com festa no Nova Ipanema. Neste mês, 19 dos 98 funcionários que incorpo-

ram a equipe do condomínio completaram mais uma primavera. E é claro que essa data não podia 
passar em branco. 

No dia 28 de setembro, eles celebraram, ao lado do Presidente-Executivo, Josean Iatauro, e do Diretor 
Administrativo, Antônio Carlos Dantas, mais um ano de vida. Antigos, ou recém-chegados, os funcioná-
rios aplaudem a iniciativa da Administração.

E nesta terceira festa, foram comemorados 19 aniversários: Keyla Silva Pereira, Ivalda dos Santos So-
ares, Paloma Souza Melo, Rosi Andreina Oliveira Silva, Jessica Bezerra Sabino Mello, Paulo Gomes da 
Silva, Francisca Eliane Lopes de Farias, Vera Maria Pereira de Andrade, Gabriel de Franca Cancela, Ni-
valdo Moreira da Silva, Leandro Faria Leite, Vanda de Moraes Fagundes, José Marcos da Silva, Ronaldo 
Tenri de Castro, Dirceu Barbosa de Oliveira, Júlio Cesar Amaral Botelho, Fábio Ribeiro do Nascimento, 
Maria Gorete dos Santos e Diana de Araujo Dias.

Aniversariantes
13

1. Diana de Araujo Dias (Admi-
nistração), Vera Maria Pereira de 
Andrade (Clube), Vanda de Mo-
raes Fagundes (Clube), Francisca 
Eliane Lopes de Faria (Portaria),  
Keyla Silva Pereira (Portaria), 
Ivalda dos Santos Soares (Clube) 
e Jessica Bezerra Sabino Mello 
(Administração). 

2. Marcos Izidoro da Silva (Encar-
regado de Manutenção) não era

aniversariante, mas fez questão de 
parabenizar a Administração pela 
realização da festa. “Esse tipo de 
gesto fortalece o grupo e faz com 
que cada um sinta-se valorizado, 
por isso essa celebração só veio 
agregar à nossa equipe”, ressalta. 

3. Dirceu Barbosa de Oliveira 
(Manutenção), Gabriel de Franca 
Cancela (Administração), Fábio 
Ribeiro do Nascimento (Limpeza 

Urbana), Ronaldo Tenri de Castro 
(Ônibus), Paulo Gomes da Silva 
(Administração), José Marcos 
da Silva (Manutenção), Nivaldo 
Moreira da Silva (Jardinagem), e 
Júlio Cesar Amaral Botelho (Jar-
dinagem) e Leandro Faria Leite 
(Limpeza Urbana).

1

Aniversariantes

Aniversariantes de outubro
Já no dia 26 de outubro, o condomínio celebrou o aniversário de Paulo Sérgio Batista Ramos (Clube),  
Alex Sandro de Aguiar Medeiros (Manutenção), Acácio Macedo Gomes (Jardinagem), Lizete da Conceição 
Teles (Jardinagem), Patrícia Francisca de Oliveira (Clube), Marco Aurélio Barreto (Manutenção), Diogo Luiz 
Labre (Clube) e Eric da Silva Fonte (Clube). 

13

2 3
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Rolando amor
Outubro não foi só o mês das crianças no con-

domínio Nova Ipanema, o esporte também teve 
o seu espaço. Três grandes eventos de tênis mo-
vimentaram crianças e adultos em partidas eletri-
zantes: “Torneio BarraShopping - New York City 
Center - Nova Ipanema de Tênis”, “Rolando Amor” e 
“Festival de Tênis Infantil”. 

Em clima de solidariedade, os moradores, que 
adoram bater uma bolinha e não trocam a raquete 
por nada, tiveram um ótimo encontro: o “Rolando 
Amor”, projeto que tem como objetivo unir os fãs do 
esporte em prol de uma causa nobre. 

A partir de rodadas realizadas em diversas cidades 
do Estado, Rosangela Galliett, professora de tênis, 
arrecada brinquedos para doar às instituições caren-
tes. Ela mesma seleciona as que recebem o material 
arrecadado. 

“Mais do que competir, o que vale é a ação solidária 
que o torneio proporciona. Moradores de diversas 
idades e níveis de aprendizado diferentes partici-
param e apoiaram a causa. Para receber a doação 
arrecadada, aqui do Nova Ipanema, selecionei uma 
instituição, a Creche Municipal Tia Márcia, em São 
Pedro da Aldeia”, explica Rosangela. 

Nesta rodada, as equipes disputaram partidas de um 
set, com quatro games. Divididos em duplas, sorte-
adas aleatoriamente a cada jogo, os competidores 
suaram a camisa.

Esporte

“Mais do que competir, o que vale é 
a ação solidária que o torneio pro-

porciona. Moradores de diversas ida-
des e níveis de aprendizado diferen-
tes participaram e apoiaram a causa. 

Para receber a doação arrecadada, 
aqui do Nova Ipanema, selecionei 

uma instituição, a Creche Municipal 
Tia Márcia, em São Pedro da Aldeia”

“



{
{

“Esta é uma iniciativa que todos 
devemos apoiar e participar”, 
elogia Adelino Henriques Ferreira 
(Bernardelli).

Rosangela Galliett, idealizadora do “Ro-
lando Amor”. Flavio Cassillatti (Bernini) 

treina uma vez por semana e 
é amante do esporte: “achei 
a ideia excelente, sem contar 
que essa é uma ótima oportu-
nidade para que nós possamos 
nos analisar tecnicamente”.

{
Leonardo Dayrell (Giacometti) pra-
tica tênis há aproximadamente 20 
anos. “Eu apoio e incentivo muito 
esse tipo de torneio que não busca 
vencedores e possui uma finalidade 
social”, conta.

{
 “A atitude da Rosangela é muito louvável, 
poucas pessoas têm coragem de fazer o que ela 
faz. No que depender de mim, estarei sempre 
presente”, comenta comenta José Martins Maia 
(Bernardelli).

{
Enoch Lima (Marino Marini) mora há 38 anos no condomí-
nio e já foi praticante assíduo de tênis. Hoje em dia, treina 
duas vezes por semana apenas por diversão. “Tênis é o meu 
esporte preferido, sempre pratico quando posso. Desta vez 
não joguei, mas vim prestigiar os participantes”, explica. 

No dia 10 de outubro, os moradores do 
Nova Ipanema participaram da segunda 
edição do evento no condomínio. A pri-
meira foi em maio de 2015. O sucesso foi 
tão grande que, o Coordenador de Tênis, 
Paulo Vilardo, não pensou duas vezes 
em trazer de volta o torneio e, desta vez, 
pra ficar. “Nossa ideia é torná-lo fixo no 
calendário de eventos do condomínio. Os 
moradores apoiaram a iniciativa. Quando 
nos unimos para ajudar o próximo, tudo 
dá certo”, ressalta Paulo.  

{ {
{

Mesmo em minoria, as mulheres 
também fizeram bonito e na soma 
de games levaram a melhor. Sueli 
Abramo (Bernardelli) teve a melhor 
pontuação. “Este tipo de evento pro-
porciona uma renovação de tenistas 
aqui no condomínio. Uma oportuni-
dade única de nos unirmos em prol 
do esporte e de uma causa social. 
Com certeza estarei nas quadras na 
próxima edição”, destaca. 

Esporte
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A casa do tênis 
  na Barra

Como já virou tradição no Nova Ipanema, foi realizada a 13ª edição do “Torneio de Tênis BarraShop-
ping - New York City Center”. Em 2015, tivemos 182 jogadores inscritos, apresentando excelentes 

níveis de jogo. Os atletas foram divididos em sete categorias: Masters A, Profissionais Masculino e Femi-
nino, Masculino C (até 49 anos), Masculino C (acima de 50), Masculino B e Masculino A.

O professor Reinaldo Vazquez, organizador do torneio, ficou muito satisfeito com a alta performance 
apresentada, principalmente nas partidas decisivas. “Este foi um torneio feito para a comunidade. A cada 
ano fica mais competitivo e se torna uma referência na região, destacando o nome do Nova Ipanema. 
Queremos abrir espaço para quem ‘bate uma bolinha’ ocasionalmente, mas também para quem já leva 
um pouco mais a sério, tanto que temos a categoria Profissionais agora. Tem lugar para todo mundo”, 
destacou Reinaldo, que já chegou a participar das edições anteriores.

Entre os destaques deste ano, uma moradora representou muito bem o condomínio: Tania Iatauro, 
esposa do Presidente-Executivo do Colegiado da ACNI, Josean Iatauro. Finalista da categoria Feminino, 
por muito pouco ela não faturou o título, mas estava muito contente pela participação e por ver o Nova 
Ipanema receber um evento tão bem realizado.

“Para mim, é uma satisfação muito grande. O tênis é um esporte maravilhoso, que eu pratico há muitos 
anos. Traz um bem-estar imenso, uma energia fantástica. Eventos como esse são muito importantes de 
se ver aqui no Nova Ipanema. Espero que as próximas edições tenham ainda mais condôminos partici-
pando”, afirmou.

Vencedores
Categoria Feminina: 
Mariana Ribeiro/Marta Freitas

Categoria Masculina: 
C até 49 anos: José Pierotti/
Marceu Pierotti 
C acima de 50 anos: Luis  
Coutinho/Jarbas Lopes 
B : Sancler Santos/Adelcio Pena 
A : Arcelino Motta/ 
Justino Ferreira 
Masters A: Diego Chaves/ 
Jonathas Gomes 
Profissional: Guilherme Serra/
Diogo Soares

19
Esporte

Todos os finalistas receberam medalhas de participação.

Josean Iatauro com as finalistas, Tania Iatauro, Ivonete Muller,  
Mariana Ribeiro e Marta Freitas.

18 19
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Tênis Infantil
E o esporte continua agitando a comunidade. Agora é a hora da turma miúda dar um show no “Festival 

de Tênis Infantil”.

“Nossa ideia é voltar com a escolinha para as crianças de até 12 anos aqui no condomínio, montar 
treinos e torneios para que eles possam se desenvolver no esporte. Quando apresentei a ideia do festi-
val para ver o feedback dos moradores, o Coordenador de Esportes, André Cassilatti, não pensou duas 
vezes e me deu carta-branca para a realização do evento”, destaca Reinaldo Vazquez, professor. 

Ulissir de Jesus Almeida Neves, professor de tênis há 27 anos, comentou: “o objetivo do festival é 
passar uma noção de tênis para aqueles que nunca pegaram na raquete. Sem falar que essa é uma 
atividade que trabalha a coordenação motora e que só tem a acrescentar ao desenvolvimento físico 
e mental dos pequenos”.

Esporte

{
{

{

{

{

Ao todo, 12 crianças com até 12 anos 
participaram dos jogos. À beira da 
quadra, os pais aplaudiram o desem-
penho dos filhos. “Essa é uma opor-
tunidade para que as crianças façam 
novos amigos e vivenciem o esporte. 
É muito bom vê-las empolgadas com 
algo tão saudável e construtivo”, afir-
ma Raul Simas (Cellini), pai de Pedro 
(10 anos) e Carolina (12 anos). 

Participantes do “Festival de Tênis Infantil” ao lado dos professores, Ulissir de Jesus e 
Reinaldo Vazquez.

Marcelo Albuquerque e Glaucia 
(Bellini) são pais da habilidosa Mar-
cela (8 anos). “Ela gosta de jogar e 
se empenha em aprender cada vez 
mais”, afirma a mãe. 

Os argentinos Pablo Gimenez e 
Daniela (Auguste Rodin) são pais 
de Tomas (4 anos) e Lucia (7 anos) e 
estavam atentos a cada passo que 
os filhos davam na quadra. “Esse é o 
primeiro contato deles com o tênis, 
então eles ainda vão conhecer o es-
porte e se adaptar ao uso da raque-
te”, conta Daniela.

Família toda reunida para assistir as 
campeãs Amanda (11 anos) e Carolina 
Lima (11 anos). As duas são primas e 
estavam muito entusiasmadas com a 
oportunidade de jogar tênis juntas. El-
vira Lima, mãe de Amanda, e Rodrigo 
Lima (Marino Marini), pai de Carolina, 
incentivam a participação das filhas.
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No tom certo

Sim, quem canta seus males espanta. O jargão 
popular foi comprovado no primeiro ensaio 

oficial do Coral Nova Ipanema. Com 55 inscri-
tos e o salão de eventos lotado, este “dia 1” 
do grupo musical mostrou talentos escondidos, 
organizou cada tipo de voz e deixou claro que a 
melodia segue no tom certo.

Idealizador do Coral, Fernando Guimarães ressal-
tou que, além de explorar a parte musical, a inte-
gração social foi um fator importante para iniciar 
o projeto. Estamos introduzindo um projeto no 
condomínio chamado ‘O Prazer em Conviver’. A 
infraestrutura e os serviços são de primeira, tudo 
funciona bem, mas queremos que as pessoas se 
integrem ainda mais. Portanto, nada melhor que a 
música para fazer isso.”, completou.

O Coral do condomínio já funciona e o primeiro ensaio define 
o grupo vocal dos moradores

Coral
22

Fernando revelou que a procura dos moradores 
superou todas as expectativas. Organizando seu 
quarto coral, o morador do Nova Ipanema se diz 
impressionado: “de todas as vezes, essa é a situ-
ação que encontrei mais inscritos. A repercussão 
está incrível, espero que outros moradores também 
se motivem”.

Responsável por reger o Coral, o respeitado ma-
estro Eduardo Morelenbaum explicou que não há 
restrição para ser um coralista. Mestre em música 
e com diversos corais no currículo, “Edu” como 
gosta de ser chamado, avisou que a voz melhora 
com os treinos e o principal é saber ouvir: “no Co-
ral, a união faz a força. É essencial escutar e entrar 
no tom único”.

Neste primeiro ensaio, cada mo-
rador foi escutado para saber em 
qual grupo se encaixaria. Mulheres, 
sopranos ou contraltos, e homens, 
tenores ou barítonos. O maestro ain-
da disse que cantar em grupo, além 
da integração social, é uma grande 
terapia. “As pessoas costumam 
dizer que saem mais leves e isso 
acontece porque cantar massageia 
os órgãos do corpo e libera endor-
fina. Além disso, é um exercício 
de memória, coordenação motora, 
respiração e cultura”, completa.

Também presente neste dia de fes-
ta, o Presidente-Executivo, Josean 
Iatauro, reiterou as palavras de Fer-
nando. De acordo com ele, a ideia 
é voltar com o dinamismo sócio-es-
portivo do Nova Ipanema. “A gente 
acredita que essa medida faz as 
pessoas se sentirem bem e mostra a 
qualidade do nosso condomínio para 
toda a comunidade”, destaca.

Apesar da timidez de alguns mora-
dores, Josean destacou o engaja-
mento de muitos e ressaltou que a 
tendência é que cresça a quantidade 
de inscritos. “Gostaria de convidar a 
todos, não dói (risos), é uma ativi-
dade legal e no começo as músicas 
serão fáceis para a aprendizagem. 
Participem, porque não há nada 
melhor do que fazer novos amigos”, 
comenta o Presidente.

{

{

Josean Iatauro, Fernando Guimarães e o maestro Eduardo Morelenbaum.

Os ensaios acontecem toda quinta-
feira, às 20h, para exercícios de voz, 
afinação do Coral e muita diversão. 
Moradores de todas as idades podem 
participar. Quem souber tocar instru-
mentos está convidado a participar da 
banda do Coral. A iniciativa é gratuita.
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Atriz e produtora de eventos, Marianna Rattes 
gosta de apreciar a arte. A moradora do Giaco-
metti (contralto) comenta o bem que a música 
faz: “é ótima para interagir e gera felicidade”. 
Para ela, no Coral, é essencial saber qual o seu 
tipo de voz para entrar no tom e aprender as 
técnicas certas.{

{

{

Luis Felipe entrou para o grupo dos tenores. O morador do 
Marino Marini conta que pretende levar a sério os ensaios e 
educar cada vez mais a sua voz.

Josean Iatauro, André Cassilati, Fernando Guimarães, Antonio Carlos Dantas 
e Raul Simas.

{
No grupo das sopranos, Geneir Rosses (August 
Rodin) conta que a vida toda fez parte de co-
rais e que está muito feliz em participar desta 
oportunidade no próprio condomínio. “Achei 
muito bacana a iniciativa. Cantar faz bem para 
a mente, movimenta e reproduz uma energia 
saudável. Saímos leve dos ensaios, é algo bas-
tante positivo”, explica.

25

Estamos introduzindo 
um projeto no con-

domínio chamado ‘O 
Prazer em Conviver’. 
A infraestrutura e os 

serviços são de primei-
ra, tudo funciona bem, 
mas queremos que as 

pessoas se integrem 
ainda mais. Portanto, 

nada melhor que a mú-
sica para fazer isso.”

“

Fernando Guimarães



26 27

No quintal de casa
Que criança não sonha em acampar, dormir com os ami-

gos fora de casa, embaixo de uma árvore, vivendo uma 
grande aventura? E o que era apenas uma vontade, se concre-
tizou. Pela primeira vez, na véspera do Dia das Crianças, a 
meninada pode embarcar nessa grande folia.

No acampamento, pra lá de divertido, teve caça ao tesouro, 
marshmallow na fogueira, histórias, filme e muita merenda; 
a turminha se esbaldou. Batizado de “Circle of Fire”, o even-
to foi organizado pela equipe de André Cassilatti, Diretor de 
Esportes do condomínio.  

Ao todo, 50 crianças participaram dessa aventura. Além de 
muitas brincadeiras, meninos e meninas puderam exercer a 
cooperação, experimentar a autonomia, e conhecer os seus 
limites, reconhecendo a importância dos direitos e deveres. 

“O resultado foi acima do esperado. Inscrevemos cinquenta 
crianças, mas ainda tivemos fila de espera. Isso mostra que 
os moradores apoiaram a nossa iniciativa. Foi muito bacana 
ver como as crianças gostaram e se esbaldaram nessa noite 
pra lá de divertida. Com certeza teremos outras edições do 
evento”, conta André. 

O evento já foi uma preparação para festa que veio logo em 
seguida.

Acampamento

{

{

O pai, Flavio Thomaz (Giacometti), e a dinda, 
Marcia Pinto, de Giovanna (7 anos) se surpre-
enderam com a organização do evento. “Toda 
a estrutura foi muito bem explorada. Sem falar 
que, na minha opinião, o Rio de Janeiro possui 
poucos lugares como o Nova Ipanema, com 
muito espaço e natureza a serem desfrutados”, 
conta Flavio.

Julita de Oliveira (Cellini) ajuda a criar a neta, Maria Elis (9 anos), e não pensou duas 
vezes em inscrevê-la na atividade. “Os pais e eu apoiamos a participação dela nesse 
tipo de entretenimento. Aliás, o espaço que temos aqui é mais do que apropriado 
para momentos de interação como esse”, explica.
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{
Diferente de alguns pais, Roberta Greco 
(Bernardelli) não ficou para acompanhar 
o filho, Gabriel (8 anos), no acampamento. 
Para ela, essa noite era dele e por isso 
resolveu deixá-lo à vontade. “Ele ficou sem 
dormir, somente esperando esse acam-
pamento. Achei ótima essa empolgação, 
porque assim ele deixa um pouco o video-
game de lado e se dedica a uma atividade 
lúdica, ao ar livre”, comenta.

{
Rubens Pozzi (Henri Laurens) 
e a esposa, Patrícia, ao lado do 
filho, Lucas (8 anos), brincam: 
“é a primeira vez que ele dorme 
em uma barraca. A experiência 
nova, com certeza, foi muito 
boa”. 

{
Milene Sant’Anna (Henri Laurens) fez questão de se juntar aos filhos, Fer-
nando (8 anos) e Juliana (11 anos), nessa aventura. “Era um sonho do meu 
filho participar de um acampamento, e hoje ele realizou esse sonho. Com 
certeza esse dia vai marcar a vida deles”, diz. 

28
Dia das Crianças

E no dia seguinte...
A turminha do acampamento se juntou a muitas outras crianças para festejar o Dia das Crianças.  

O bosque virou uma arena de muitas brincadeiras e grandes diversões: brinquedos, decoração e 
barraquinhas com muita comida estavam entre as principais atrações. 

Famílias inteiras celebraram a data com os seus pequenos e bastante gente voltou a ser criança nova-
mente.

A Administração do Nova Ipanema disponibilizou uma equipe de animadores que não deixou ninguém 
parado. Durante o evento, rolou ainda oficina de desenho e muitas brincadeiras. E para animar ainda 
mais a festa, nada melhor do que personagens infantis. Este ano, os convidados especiais foram os 
Minions, que pintaram o sete junto com a meninada. Na apresentação, muita dança, música e é claro 
uma paradinha para tirar fotos com os personagens.

29
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{

Se uma imagem vale mais do que mil palavras, 
o que dizer desta foto? Nenhuma legenda é 
capaz de transmitir a alegria do pequeno Ga-
briel (3 anos) em participar de mais um evento 
no Nova Ipanema ao lado da mamãe Caroline 
Vilela Galveiro (Giacometti).

{

{ {

Boa parte da infância de Aline Costa (Henri Laurens) 
foi brincando no Nova Ipanema. Para ela, é uma alegria 
muito grande ver o filho, Bernardo (3 anos), se divertindo 
no condomínio. 

Carlos Eduardo Lopes dos Santos, sua esposa, Priscila da 
Silva Santos (Henri Laurens), e sua filha, Isabella (1 ano e 
7 meses), pelo segundo ano consecutivo, participam do 
Dia das Crianças no condomínio. “Acho muito bacana esse 
tipo de iniciativa, pois integra mais os moradores”, afirma 
Carlos Eduardo.  

Daniel Cardoso (Henri Laurens) era só alegria 
com a filha, Júlia (2 anos e 5 meses): “ela é bem 
ativa e gosta bastante de uma bagunça”.

{

{

{ {

Corredor do sabor. 

Alexandre Gomes Miana (Henri Laurens), sua esposa, Paula Bacellar 
Moitinho, e sua filha, Sofia (1 ano e 3 meses), estavam entre os mais 
animados. Os três curtiram juntos todas as atrações ao som de músicas 
infantis. 

Rafael (3 anos) curtiu a festa vestido 
de Superman ao lado da mãe, Mônica 
Bittencourt (Bernini). “Ele está muito 
animado, canta todas as músicas que 
tocam. Eventos como esse marcam a 
vida das crianças”, conta. 

Júlia (9 anos) é filha de Elaine Aristóteles Moreira (Rua Kobe), profes-
sora. “Ela é minha única filha e eu fico atenta a cada passo seu. Mora-
mos aqui há 3 anos e meio, e marcamos presença em todos os eventos. 
Aliás, eles são ótimos para que a minha filha faça novas amizades e 
esteja em contato com crianças da idade dela”, explica. 

30
Acampamento



333232

{

{

{

{

Juliano Balbi (Henri Laurens) cresceu no Nova 
Ipanema. Agora, Beatriz (2 anos), sua filha, tem a 
mesma oportunidade: “pra mim, esse momento é 
único, pois posso proporcionar pra ela um cresci-
mento saudável em um lugar tão especial pra mim”.

Reinaldo Magdaleno (Rodin) e a filha, Renata, aprovei-
taram ao máximo a companhia da pequena Olivia (1 
ano e 2 meses). “Além dela, tenho outros quatro netos 
e acho incrível participar do crescimento deles, ainda 
mais em uma data tão especial quanto essa. Moro 
aqui há 20 anos, e vê-los desfrutando desse espaço 
é muito emocionante. Ainda mais em uma data tão 
especial, quando também voltamos a ser crianças e 
brincamos bastante”, destaca Reinaldo.

Juliana Araújo (Giacometti) levou toda a família 
para curtir o feriado no condomínio. Ao lado do 
filho, Guilherme (7 anos), da irmã, Jordana, e dos 
sobrinhos, Pedro (1 ano) e Nicole (4 anos), ela se 
esbaldou na festa. 

Guilherme (7 anos) não parou quieto e brincou bas-
tante no pula-pula.

Patrocinadora oficial do “1º Acampamento 
Circle of Fire”, a Toyota expôs seus carros de 

maior nome, como Hilux Sw5 e Corolla, para que 
os moradores do Nova Ipanema pudessem co-
nhecer a fundo os carros da marca e até experi-
mentar alguns desses luxuosos veículos fazendo 
um test-drive. 

A iniciativa surgiu da parceria entre o condomínio 
e a Toyota, como uma troca de favores entre as 
duas partes, como conta o Diretor Administrativo, 
Antonio Carlos Dantas: “a gente conseguiu fazer 
com que a Toyota arcasse com boa parte das 
despesas do acampamento que estamos realizando 
para o Dia das Crianças. Em troca disso, demos um 

Patrocínio

Parceria de sucesso

{

{

Susane Barreto (Henri Laurens) apoiou a realização 
do evento dentro do condomínio: “achei ótima a ideia, 
pois assim temos a oportunidade de conhecer novos 
carros e de trocar o automóvel da família sem ir muito 
longe. Para esse test-drive de hoje, eu escolhi o RAV4, 
pois me chamou a atenção por ser grande e por ter 
uma direção eletroassistida, que ajuda bastante na 
hora de estacionar”. Marcus Nobrega e Nilson Gomes, moradores  

do Bernini.

espaço para que eles pudessem mostrar os seus 
carros, fazendo os testes com os moradores e 
trazendo algumas facilidades exclusivas de paga-
mento para quem mora no Nova Ipanema”. 

Os veículos ficaram expostos, durante todo o dia 
anterior ao acampamento e no dia do evento, para 
quem quisesse experimentar e conhecer os auto-
móveis, como fizeram os moradores do Bernini, 
Marcus Nobrega e Nilson Gomes, que estavam 
pensando em trocar de carro. “Eu tenho um carro 
antigo, mas com pouca quilometragem, assim 
como o da minha esposa. Então, eu quero ver se 
troco os dois por um, pois não usamos muito eles 
e talvez seja mais econômico ter apenas um”, 
explicou Nilson. Já Marcus contou que possui um 
carro Toyota e elogiou a marca: “tenho um carro 
da Toyota há muito tempo e gosto muito dele, 
nunca me deu nenhum grande problema”.



Atendimento personalizado • avaliação • aluguel
compra/venda • administração. 
Encomende-me.  

Desde R$ 1.600.000,00 à R$ 2.640.000,00.
Disponho: em cada prédio, excelentes oportunidades, 
desocupados, originais e reformados – ex. 4 quartos.
Melhor Condomínio Club da Barra.
Atendo finais de semana.

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

Membro fundador 027 da BIB/RIO - Bolsa de Imóveis da Barra, Recreio e Jacarepaguá.
A página do Condomínio Nova 

Ipanema no Facebook está 
bombando. Com quase duas mil 
curtidas, o espaço on-line é mais 
um ponto de encontro para os mo-
radores e também um local para 
promover informação. Avisos são 
postados, fotos são compartilha-
das e ainda há registros do que 
acontece aqui, nas áreas comuns 
do condomínio.
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Participe também. 
www.facebook.com/NovaIpanemaOficial.

Curtir Você
Eu vou 
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