INFORMANDO
SÃO JOÃO

A festa caipira mais esperada
pelos moradores foi um sucesso.
Brincadeiras, comidas típicas,
quadrilha e a alegria contagiante
dos participantes. Confira.
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REGISTRO DAS FESTAS DO NIPA

A

Páscoa já passou, o Dia das Mães também e o São João chegou, mas fica aqui o registro das festas que reuniram
as famílias em calorosas confraternizações. Confira.

Páscoa
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01. Depois que a pintura na mãozinha da Giovana
acabou, a menina de 2 anos e 6 meses fez questão de
mostrar o resultado para os papais, Kátia e Gustavo
Brum, moradores do Bernardelli.
02. Moradora do Bellini, Margarida Rita curtiu a Páscoa
com a filha, também Margarida (6 anos). Com elas, a amiga Cristina Boock, do Giacometti, e a filha Alice (5 anos).
03. Maria Cândida e Daniel Nusman, do Rodin, levaram
os pimpolhos Ike (5 anos) e Ciça (3 anos) no evento,
que se divertiram a valer com as brincadeiras e músicas que rolaram.
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04. Pela imagem dá para ver o tamanho da felicidade
de Enzo (2 anos) comendo chocolate. Para o orgulho
dos papais corujas, Cintia e Alexandre Shinio, moradores do Marino Marini.
05. Este simpático coelhinho é o José Felipe (4 anos).
O papai José Gustavo, que passou a infância comemorando muitas Páscoas na Rua Kobe, acompanhou
o filho e a esposa, Mônica, na festa.
06. Moradores do Giacometti, Germana Oliveira e o
marido Luiz Eduardo aproveitaram a festa de Páscoa
com José Eduardo (8 meses), que não queria largar o
colo da coelhinha da recreação de jeito nenhum.
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PRADO

06

MAIS DE 10 TÍPICOS SABORES
PARA VOCÊ ESCOLHER!

BARRA SHOPPING NÍVEL AMÉRICAS

mrcheneybarrashopping
mrcheney_barrashopping
www.mrcheney.com.br

EXPERIMENTE TAMBÉM
OS SABORES ESPECIAIS
DA ESTAÇÃO...
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07. Maria Emília, ou simplesmente Mila para os mais chegados, mora há
7 anos na Rua Pintor Oswaldo Teixeira, e se divertiu na Páscoa com Carla
Jardim e Emanuele Tatiane.
08. Cheia de charme para a câmera, Carolina (4 anos) brincou bastante ao
lado da mamãe, Nathalie Raz, moradora do Giacometti.
09. Marcelo Brasil mora no Bernini desde criança, quando tinha a idade
do filho Roberto, o Beto (5 anos). A mamãe Wallerry curtiu muito o dia
com a dupla.
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10. A felicidade estava estampada nos sorrisos da família Fontes. O casal Mario Sergio e Francisca levou a turma toda para a festa: a filha Juliana, o genro
Flavio Thomaz, o filho João Victor (4 anos), a filha Giovana (9 anos), além da
amiguinha Joana Nazário, da mesma idade. Moradores do Giacometti há 36
anos, os Fontes traduzem bem a alegria de morar no Nova Ipanema.
11. Além dos papais Alexandre Miana e Paula Bacellar Moitinho, moradores
do Henri Laurens, Matheus (1 ano) e Sofia (2 anos) tiveram a companhia do
vovô Paulo Cesar e sua esposa Yone Beraldo.
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12. Família reunida! Michelle Ingouville, que sempre morou no Henri Laurens, teve a companhia dos irmãos: Laura, com o filho Tomás, e Matias,
com a filha Júlia.
13. Fernanda Paes, que mora há dez anos na Rua Kobe, se divertiu com os
filhos, Guilherme (2 anos) e Rafaela (7 anos).
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Mães

“H

oje é um dia tão especial, tão singular. Um dia de celebração, de
alegria, de gratidão pelo dom da maternidade: aquelas que geraram
seus filhos e deram à luz. Aquelas que têm filhos espirituais e rezam
por eles. Hoje, também é um dia de saudade, de emoção. Nós lembramos daquelas que não estão mais fisicamente entre nós, mas sim na
glória do Pai. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, por todas as
mamães que já estão no céu, na presença Dele”, com estas cândidas e
singelas palavras, o padre Marcelo Araújo deu início à Santa Missa de
Dia das Mães no Nova Ipanema. Um momento de fé, emoção e muito
amor, reunindo diversas famílias de moradores no bosque.
O cantor Alysson, com sua belíssima voz e sensibilidade, deixou a data
ainda mais especial com suas encantadoras canções. “Cristo, que o
meu pecado não me afaste do Teu amor. E que, se de novo me perder,
encontre a Ti, meu Pastor”, dizia um dos louvores. Durante toda a
cerimônia, foram vários momentos de reflexão e, principalmente, agradecimento. O Coral do Nova Ipanema também marcou presença, sob a
batuta do maestro Eduardo Morelenbaum.
No fim, de maneira emocionante, todos cantaram juntos a “Nossa Senhora”, enquanto o padre Marcelo jogava pétalas de rosa. Uma homenagem e tanto para todas as mães, que merecem o nosso amor e carinho
por tudo que fazem e já fizeram por nós.
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01. A mamãe Flávia Dantas, do Rodin, passou a infância
inteira no Nova Ipanema. Hoje é o Matheus (4 anos) que
a acompanha sempre para rever seus pais e relembrar
doces momentos.
02. Três gerações compartilhando a data com muito
amor: Inez Campos, moradora há quase 40 anos do
Bellini, a filha Bia e a netinha Letícia (3 anos).
03. Com apenas 8 meses, Maite curtiu seu primeiro
Dia das Mães ao lado de Renata. Com elas estavam as
avós corujas, Ana Maria e Nadia, que mora há 36 anos
no Cellini.
04. A mamãe Paula Nazario esteve com o marido João
Carlos Lopes e a filha Raquel (6 anos) na missa. Eles
sempre visitam a mãe de João Carlos no Henri Laurens,
onde ela mora há quatro décadas.
05. Tatiana Diaz mora há 7 anos no Henri Laurens, mesma idade da filha mais velha, Júlia. Além disso, a caçula
Luisa tem 2 aninhos.
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06. Carolina Grumbach mora no NIPA há poucos meses
com a filha Antônia (3 anos), mas já percebeu o ambiente familiar e cheio de harmonia.
07. A mamãe Maria Cândida participou da cerimônia ao
lado do marido Daniel Nusman e dos filhos Ike (6 anos)
e Ciça (3 anos). Eles moram no Rodin há 4 anos.
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Essa é apenas uma das funções do profissional. Ele
participa de todo o processo, desde a compra dos
produtos, passando pela estocagem da cerveja, até
todos os outros processos para que ela esteja no
padrão de qualidade para servir”, explica.

e cervejas...

Em busca da
cerveja perfeita
“Garantir a melhor experiência possível para o cliente
e sempre indicar a melhor cerveja dentro do que o
cliente gosta”, essa é a função do sommelier da loja
Mestre-Cervejeiro.com no Recreio dos Bandeirantes,
Christian Kistmann.
“Nós conversamos com o cliente antes de indicar a cerveja ideal. Procuramos saber os gostos, para assim, podermos escolher o estilo de cerveja que mais se aproxime ao
paladar do cliente.

Christian, que trabalha com inúmeros rótulos dentro
da Mestre-Cervejeiro.com, explica qual o estilo que
mais faz sucesso no Brasil: “no meio das cervejas
artesanais, o estilo IPA o que tem sido mais consumido. Ela é mais amarga e ideal para o calorbrasileiro.
Na realidade, as pessoas que querem se aventurar
no mundo das cervejas sempre começam com as
Weiss, que são mais leves, com aroma de banana e
cravo, mais doces. Já o segundo passo é partir para
as mais amargas como as IPAs”.
Para essa edição, Christian apresentou uma cerveja brasileira no estilo American Pale Ale que possui
20% de aveia, além de três grãos e três lúpulos, a
Copacabana: “hoje, no Brasil nós já temos grandes
produtores espalhados pelo país, principalmente
em Minas e São Paulo. Agora, o Rio vem ganhando cada vez mais força nas cervejas artesanais,
por isso escolhi essa cerveja totalmente carioca.
A cerveja tem aveia, que dá um dulçor suave com
leves notas de nozes, o caráter do malte é bem
balanceado com os lúpulos americanos, trazendo
notas de frutas tropicais no aroma e o final é cítrico
e cremoso”.

LOJA DO RECREIO: Rua Fernando Leite Mendes, 101
Terça a domingo - a partir das 15h
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JUBILEU DE PRATA | CCBT
Exposição

U

m mês de festa para celebrar os 25 anos da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Para iniciar
o mês de festividades, a CCBT organizou um encontro ecumênico e um concurso de desenhos com
diversas escolas da região, que tiveram seus desenhos

analisados e pontuados. O evento premiou 18 alunos
das escolas Santo Agostinho, Saint John, Everest,
Frederico Trotta e Escola Parque.
“A importância do evento hoje é primeiramente agradecer a Deus por esses 25 anos de sucesso, trabalho

Segurança é coisa séria.

Amoedo. Especialista em Aquecedores há 45 anos.

Na hora de escolher seu aquecedor fale com quem mais entende
do assunto. Nossos consultores estão à sua disposição para indicar
o melhor equipamento de acordo com suas necessidades, além de
contar com o melhor serviço de assistência técnica especializada
em aquecedores do Rio de Janeiro.

Marque uma visita e solicite um
orçamento sem compromisso.

(21) 2199-1212
assistencia.rec@amoedo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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junto com a comunidade e pedir para que tenhamos
saúde e perseverança para trabalhar mais 25 anos que
estarão chegando”, afirma Delair Dumbrosck, Presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca.
Membro do colegiado e representante do Nova
Ipanema dentro do CCBT, Luiz Edmundo falou
sobre a importância da Câmara: “esse é um marco
muito importante, não só na história da Câmara
Comunitária da Barra da Tijuca, mas, eu diria, até

arriscando um pouco, na própria história da cidade,
nesse último quarto de século. A Câmara já mostrou
ser um instrumento muito forte de encaminhamento
de demandas da sociedade civil e de equacionamento dos problemas junto aos nossos governantes, nas
esferas federais, estaduais e municipais. Então, eu
diria que a CCBT é um instrumento consolidado já
com uma extensa folha corrida de serviços prestados
à comunidade, e hoje é indispensável um mecanismo
como esse da Câmara”.

Manekineko Casashopping
Av. Ayrton Senna, 2.150 - entre os blocos F e H | 2431-6935 | 2431-6974 | 2429-8033

PEÇA TAMBÉM
NO DELIVERY!

30%

Os pratos mais vendidos com

de desconto.

NOVO 65 ITENS
RODÍZIO À SUA ESCOLHA!!!
SÃO MAIS DE

manekineko.com.br

ALMOÇO

69,90

R$

JANTAR

79,90

R$

SEGUNDA À QUINTA

ALMOÇO
E JANTAR

89,90

R$

SEXTAS, SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS

twitter.com/manekinekosushi | facebook.com/restaurantemanekineko | instagram.com/restaurantemanekineko

OBS.: MÁXIMO DE 20 SASHIMIS POR PESSOA | TODOS OS INTEGRANTES DA MESA DEVEM OPTAR PELO MESMO TIPO DE RODÍZIO | NÃO CUMULATIVO COM OUTRAS PROMOÇÕES E/OU DESCONTOS | NÃO É POSSÍVEL
RESGATAR ESTE RODÍZIO COM A PONTUAÇÃO DO MANEKINEKO CLUBE
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Coral

T

ambém em comemoração ao jubileu da Câmara
Comunitária da Barra da Tijuca, um encontro de
corais muito especial foi realizado no dia 10 de
junho, na Cidade das Artes. E coube ao Coral do
Nova Ipanema uma das apresentações mais bonitas
da noite.
Sob a batuta do maestro Eduardo Morelenbaum,
nosso jovem coral não deixou nada a desejar diante
de outros mais experientes, como o da própria
CCBT. No repertório, “Maracangalha” (Dorival

Caymmi), “Se todos fossem iguais a você” (Tom Jobim
e Vinícius de Moraes), Dona Nobis Pacem (Mary Lynn
Lightfoot) e “Na cadência do samba” (Ataulfo Alves e
Paulo Gesta).
Debaixo de muitos aplausos, o Coral do Nova Ipanema
mostrou novamente seu imenso potencial com muita
alegria, cadência e gingado que não se viu igual na Cidade das Artes.
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Livro

O

Nova Ipanema sempre foi presente
desde o começo da criação da
Câmara Comunitária da Barra da
Tijuca. Com isso, o condomínio, que é
um dos mais clássicos do bairro, esteve
presente no marco histórico da Câmara
durante o lançamento do livro “Câmara
Comunitária 25 anos - A história de uma
sociedade organizada”. O evento contou
com homenagens a diversas autoridades
e moradores importantes da região da
Barra da Tijuca.

“Além do representante do Nova Ipanema dentro da CCBT, Luiz Edmundo e
do atual Presidente Executivo do NIPA e
Diretor da CCBT Josean Iatauro (ausente
da cerimônia por motivos de saúde), Mário Szheer também foi um representante
do condomínio a receber homenagem
da CCBT: “o Nova Ipanema está desde
o início na Câmara e participou esse
tempo todo com o Delair Dumbrovsck,
que à frente da Câmara vem trabalhando
muito. Tudo aquilo que se conseguiu na
Barra tem a ajuda da Câmara Comunitária. São 25 anos de muito trabalho e fico
emocionado ao receber o prêmio. Estou
bastante agradecido, pois é um trabalho
que gostamos de fazer. Ter esse reconhecimento é muito bom”.
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MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR

O

dia 31 de agosto de 1977 tem um significado muito especial na vida do morador Carlos de Araújo
Resende. Há quarenta anos, ele trocou o bairro de
Laranjeiras pelo Nova Ipanema, se tornando o primeiro morador do então recém-lançado Marino Marini.
Eram outros tempos.
“A Avenida das Américas era mão e contramão, uma
pista única. Havia um areal em volta. Não tinha iluminação de jeito nenhum. Você entrava no túnel e não
via nada, era terrível”, conta o Sr. Carlos. De lá para
cá, a Barra da Tijuca passou por diversas mudanças e
avanços. O que não muda de jeito nenhum é o refúgio e a paz que se encontra no NIPA.
“Encontramos tudo aqui, nossos amigos moram aqui.
Quando vamos a um restaurante, há vários aqui
perto, podemos ir caminhando. É um lugar muito
privilegiado. A gente sai muito pouco hoje em dia”,
afirma, orgulhoso. O “a gente” que acompanha o Sr.
Carlos é a encantadora esposa Helga, com quem é
casado há 51 anos.

Desse romance entre eles nasceram 2 filhos (Carla e
Carlos Frederico, o Kiko) e 4 netos (Diogo, Gustavo,
Thiago e Luiza). As “crianças” já estão bem grandinhas e cuidando de suas vidas. Fazem faculdade
e moram fora. Um dos netos, inclusive, estava se
formando no dia da nossa entrevista. Há milhares de
quilômetros dali, nos Estados Unidos.
O Sr. Carlos conversa quase todos os dias com a
filha, que mora em Singapura. Nada de ligações internacionais não. Antenado com a modernidade, ele usa
aquele famoso bate-papo virtual para manter contato
com a sua família. O filho Kiko e a nora moram no
Rodin, o que facilita as coisas. Mas quem disse que
ele para?
“Pratico natação quatro vezes por semana – terça,
quarta, quinta e sexta. Segunda não abre, e sábado
e domingo eu encontro o pessoal do tênis para jogar
conversa fora e beber”, explica, sorridente. A turma
também se junta uma vez por ano para pescar em
lugares como Pantanal e Amazonas. “Há mais de 20
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anos, a gente faz isso”, diz, orgulhoso, o estatístico
aposentado, que trabalhou por três décadas na IBM.
Dona Helga não fica para trás. Ela faz hidro e pilates
regularmente. Cuida do bem-estar e da vaidade com
uma notável gentileza. Além disso, se reúne com um
grupo de senhoras, que costuram para comunidades
carentes. É como dizem: ao lado de um grande homem, está uma grande mulher. Felizes pela história
que construíram, tendo o Nova Ipanema como cenário principal, ela e o Sr. Carlos representam uma parte
muito querida de nossa grandiosa família.

Escondidinho
de Carne Seca

“ENCONTRAMOS TUDO AQUI, NOSSOS AMIGOS
MORAM AQUI. QUANDO VAMOS A UM RESTAURANTE, HÁ VÁRIOS AQUI PERTO, PODEMOS IR
CAMINHANDO. É UM LUGAR MUITO PRIVILEGIADO. A GENTE SAI MUITO POUCO HOJE EM
DIA”, AFIRMA, ORGULHOSO. O “A GENTE” QUE
ACOMPANHA O SR. CARLOS É A ENCANTADORA ESPOSA HELGA, COM QUEM É CASADO HÁ
51 ANOS.

Quindim

Sopa de Mandioquinha
com Frango

+300 Opções
Massas, Carnes,
Aves, Peixes e
Muito Mais
10% de Desconto
Utilize o código promocional IF10DEEP

www. deepfreeze.com.br - Televendas - 3478.3000 | 3529.3001 |

99059.0901 | Entregas Gratuitas - Rua Hélios Seelinger, 100C - Barra da Tijuca - Condomínio Condado de Cascais
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Arraiá

NOVA IPANEMA

V

iva São João! A tradição tomou conta do Nova Ipanema e mais uma vez o Arraiá incendiou o
coração dos moradores e convidados presentes no dia 24 de junho. A celebração reuniu famílias inteiras. Elas entraram no ritmo do forró e sertanejo com direito a comidas típicas, brincadeiras e muito sotaque caipira.
Êta festança boa! O arrasta-pé foi até uma hora da manhã.
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01. Bruno Pires e Patrícia (Bellini) levaram os filhos,
Diogo (6 anos), Pedro (3 anos) e Joana (1 ano) para
o Arraiá. “Eu adoro o evento, todos os anos marco
presença com a minha família. O momento fica ainda
mais especial quando reencontro os amigos de infância”, ressaltou Bruno.
02. Já Adriana Bittencourt (Auguste Rodin) levou sua
filha, Giselle (6 anos), para curtir o evento ao lado das
amiguinhas, Isabella (6 anos), Alice (6 anos) e Eduarda
(7 anos). “Pena que é só um dia. Nós achamos tudomaravilhoso”, admitiu Adriana. Na foto, ela posou ao
lado das amiguinhas da filha e de suas respectivas
mamães e da convidada, Cintia Barlem.
03. A sapeca Alice (3 anos) se pendurou de ponta-cabeça para tirar uma foto com a mãe, Adriana Maia
Matos (Bernini). “São dias assim que dão a oportunidade de confraternizar com outros moradores. O clima
fica bem agradável, descontraído e alegre. Demos
sorte que o tempo ajudou”, comentou Adriana.

01

02

04. As crianças se esbaldaram, e uma delas foi MariaClara (2 anos). Ao lado dos pais, Paulo Baldrini e
Fabiana Abbadi (Marino Marini), ela curtiu bastante.
“Sempre participamos. Ano passado a Maria ainda era
bebê a não entendia muito. Esse ano nós 3 aproveitamos bastante”, destacou Paulo.
05. Fernando Cerqueira e Helena (Henri Laurens) desfrutaram da programação na companhia dos amigos
Gilmar e Rose Monzato. “Há 40 anos participamos!
Não perdemos uma. Esse também é o momento de
receber os amigos”, falou Helena.
06. A cantora Marina Elali (Bernardelli) é uma das
que espera pela festa desde o início do ano: “essa é a
minha preferida. Eu sou neta de Zé Dantas e ele foi um
dos principais parceiros de Luiz Gonzaga. Com a forte
ligação que tenho com a música nordestina, não tem
como não gostar de São João. Sem contar que adoro
as comidas típicas”.
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08
07. Vestido de Woody, de Toy Story, Guilherme (4 anos),
brincou muito. A avó, Zilda Chaves de Oliveira Schemiko
(Rua Pintor Oswaldo Teixeira), posou com o menino para
a foto.
08. Leonardo Lara (Rua Kobe), membro do Colegiado, recebeu os amigos no evento: “foi uma noite maravilhosa”.
09. A equipe do Nova Ipanema suou a camisa.
10. Luiza (1 ano) é filha de Patrícia Nakajima e Rafael
(Marino Marini), e pela primeira vez participou do Arraiá
do Nova Ipanema. “Moro aqui desde pequena e sempre

frequentei os eventos do condomínio. Agora chegou a
vez da minha filha desfrutar também. Pra mim, é maravilhoso aproveitar o evento com ela”, contou Patrícia.
11. André Mendes (Auguste Rodin) e os filhos, Guilherme
(4 anos) e Vincenzo (3 anos), eram pura alegria: “é mais
que uma obrigação nossa participar. Aqui brincamos,
revemos os amigos e curtimos bastante”.
12. Na foto, o Diretor Administrativo Antônio Carlos
Dantas e o Presidente Executivo Josean Iatauro. “Apesar
da apreensão com o tempo, tivemos uma festa linda.
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O evento é tradicional na agenda do condomínio. Este
ano tivemos 30 barracas com os mais variados tipos de
comida típica. Nosso intuito é proporcionar, para moradores e ex-moradores, um clima de confraternização
e reencontro. Ficamos muito satisfeitos, o Arraíá 2017
superou todas as expectativas e já foi um esquenta para
a nossa festa de 40 anos”, explicou Josean.
13. Já Gilberto Moura (Bernini), também membro do Colegiado, posou com o neto, Enrico (1 ano) e disse: “não
perdemos nenhuma programação”.

ANUNCIE AQUI!

3471-6799

(21) 2491-0271

|

97575-9971

Barra Square Shopping Center
Av. das Américas, 3555 - bl.01 - sala 214
(em cima do BOB´S)

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

Membro fundador 027 da BIB/RIO - Bolsa de Imóveis da Barra, Recreio e Jacarepaguá.

COMBO 1
ESPECIALIDADES

1 PIZZA MÉDIA
+ 1 REFRI 600ML

REPASSO CONTRATO DE CELEBRAÇÃO
DE FESTA COM DESCONTO IMPORTANTE
Evento já contratado em salão com vista deslumbrante para um mínimo de 150 convidados,
incluindo belíssima decoração, música com dj,
bebidas, coquetel de entrada e jantar (menu a ser
definido), café/chá, licores, recepcionistas
e estacionamento.
Data do evento a combinar.
desconto em torno de 30%
dos preços vigentes.
Informações adicionais
pelo e-mail:
jose@jpmconsultancy.com
(morador do bellini).
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Ut aut eosapidis exere reptatur aut rem ipis min
conserum iunt.

Eribus dipsam, everaep rovidusciur? Sinctur, volupta
consend electi incimus non ente sim faciaest, ut veria
nimaximint que excepel lorumquam faccus que netur
audaeriant eat odio. Cuptat.

Faccabo. Iti derumqui od quo qui inctatu rionsecto
de nimetum vel illeni corum quas re es et faciam lataecupta quunt excesse omnimi, ipis earum eaquiam,
ipsam quosam eatquid utem rectur? Nusda aspiendia
ne porrum verchic iatatem harum debit iditae occus
volupicimodi cus eos doluptibus molupti orernat urepraera sim nost, que volupta spellaut que ne omnihita
pelitias sero volutatque odit res dolumqui odiorepra
necaborum consequi ommo dolore doles pernat ad
qui nullaut quid que inum qui dolecum facidem odistius etur? Nus nihil iur audanducid untiae liquis alis
estibus et pa
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