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O Dia das Mães foi marcado por 
oração e muita beleza.
A música emocionou as famílias e 
conquistou o público.
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SEMPRE  
PARA  
VOCÊ

A Revista Informando, em sua 
edição 575, traz um pouco 
mais da vida em comunidade. 

Histórias de quem vive aqui há 
muito tempo, celebração, alegria, 
encontros e até ensinamentos.

O Dia das Mães reuniu gerações 
e famílias inteiras em um ato reli-
gioso, com direito a cantoria e um 
belo café da manhã. 

E se o tema é festa, vem mais por 
aí. O famoso Arraiá NIPA aconte-

cerá em grande estilo. Uma festa 
tradicional e que o morador adora. 

Na outra ponta, aprender e cola-
borar com o lugar onde vivemos 
é prazer e também obrigação. 
Separar o lixo para reciclagem é 
bom pra gente e para o planeta. Na 
reportagem, saiba como colaborar.

Na seção “Cantos e Encantos”, 
mais uma viagem no tempo. Desta 
vez, o tema é a paixão nacional, e 

também local: “pimba na gorduchi-
nha”.

E para fechar a edição, criatividade, 
mercado de trabalho e um belo 
texto para reflexão. 

Grande abraço e boa leitura! 

A Administração
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A página do condomínio Nova Ipanema no Fa-
cebook está bombando. Com quase duas mil 

curtidas, o espaço on-line é mais um ponto de 
encontro para os moradores e também um local 
para promover informação. Avisos são posta-
dos, fotos são compartilhadas e ainda há regis-
tros do que acontece aqui, nas áreas comuns 
do condomínio.

Participe também. 
www.facebook.com/NovaIpanemaOficial.

Curtir Você
Eu vou 
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interno, tais como a celebração “Aniversariantes do 
Mês”. Também foi apresentado um vídeo com as 
principais realizações sociais e esportivas durante o 
exercício.

Depois da explanação do Diretor Executivo, hora da vo-
tação para a aprovação das contas passadas e a defini-
ção do novo orçamento: tudo aprovado sem ressalvas.

Ao final foram apresentadas as cotas condominiais e 
a reunião foi aberta para que os moradores presentes 
pudessem questionar qualquer assunto que fosse de 
seu interesse. Sem perguntas, a AGO foi encerrada 
com total aprovação dos associados.

AGO

AAssembleia Geral Ordinária foi realizada no 
final de março para a aprovação orçamentária 
referente ao início de abril de 2015 até março de 

2016, e o novo orçamento referente a abril deste ano 
até março de 2017. Foram apresentadas também as 
realizações da Administração durante o ano passado 
e o que há de planejamento para este ano. A Assem-
bleia foi aberta a todos os moradores e conselheiros 
do condomínio.

À frente da reunião estiveram Carlos Roberto de 
Castro, como Presidente da Assembleia; Arnaldo 

Souto Maior, Presidente do Colegiado da ACNI; Jo-
sean Iatauro, Presidente Executivo da ACNI; e Anto-
nio Carlos Dantas, Secretario da Assembleia. Carlos 
Roberto de Castro abriu a Assembleia e convidou 
o Presidente Executivo, Josean Iatauro, para apre-
sentar os resultados das contas e dos investimentos 
realizados, bem como a criação da nova portaria, 
aperfeiçoando os procedimentos de segurança do 
condomínio e ainda os bons resultados do projeto 
de redução de energia, a revisão dos valores da 
cesta básica e outras ações para melhorar o clima 
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XV FÓRUM
de segurança Desmobilização da  

antiga área da ETE
Prezados condôminos,

Por decisão da Secretaria do Meio Ambiente 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, a área onde 
funcionava a antiga estação de tratamento de 
esgoto (ETE) do condomínio foi transformada 
em parque e passou a fazer parte do complexo 
PNM (Parque Natural de Marapendi).

O condomínio foi notificado sobre a mudança 
e intimado a proceder a adequação da área 
para atender às necessidades requeridas por um 
parque natural, tais como: demolição de todos 
os galpões que funcionavam como depósitos 
de materiais e de separação de lixo reciclável, 
eliminação de plantas exóticas, recomposição da 
vegetação nativa da área e também a desconti-
nuação do processo de picotagem do lixo verde 
recolhido e transformado em compostagem.

Esta exigência está sendo feita igualmente a 
outros usuários, condomínios e outros que se 
utilizam da orla da Lagoa de Marapendi e, no 
caso do Nova Ipanema, o condomínio continu-
ará cooperando com o município, na qualidade 
de “guardião” daquele espaço, no sentido de 
evitar invasões e/ou utilizações indevidas, cujo 
modelo de operação está sendo discutido com 
o poder público.

Por fim, comunicamos que todas as implica-
ções desta desmobilização estão sendo devi-
damente administradas e ações estão sendo 
implementadas, visando minimizar ao máximo 
os seus impactos, quer seja no aspecto econô-
mico ou na continuidade das operações que 
sejam indispensáveis ao bom funcionamento 
do condomínio.

Atenciosamente,

A Administração

OHotel Windsor Barra foi palco, no dia 18 de maio, 
do XV Fórum de Segurança. A Associação Comu-
nitária Bairro Seguro (ACBS) apresentou o novo 

sistema de monitoramento para a região, por meio de 
uma central de controle capaz de interligar as prin-
cipais câmeras de segurança e identificar os pontos 
frágeis, compartilhando as informações estratégicas 
com o poder público. 

O evento contou com a presença de diversas au-
toridades, entre elas o Secretário de Segurança do 
Estado, José Mariano Beltrame; os delegados Marcus 
Vinicius Braga (16ª DP) e Carolina Salomão (42ª DP); 
o Chefe da Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso; o 
Secretário Executivo do Estado, Pedro Paulo Carva-
lho; o Presidente da Câmara Comunitária da Barra, 

Delair Dumbrosk; o Presidente da Barra Alerta, Kle-
ber Machado; o Presidente da AMAR, Luiz Igrejas; e 
o Subprefeito, Marcio Valente.

Representando a Administração do Nova Ipanema, 
Josean Iatauro e Antônio Carlos Dantas acompanha-
ram atentamente as questões discutidas e a assinatura 
do convênio, que deve ajudar a identificar o desloca-
mento das manchas criminais, como são chamadas as 
áreas com maior concentração de ocorrências.

“Esperamos que essas novas ações nos ajudem a 
controlar a criminalidade na região. Temos uma 
preocupação com a chegada do BRT em frente ao 
NIPA, no sentido de haver um fluxo de pessoas 
ainda maior e demandar mais segurança”, afirmou 
Josean, após o evento.

 

COMUNICADO
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Ahistória de Nova Ipanema está atrelada ao cres-
cimento e desenvolvimento da Barra da Tijuca, 
e mantém uma relação de parceria com o poder 

público, principalmente com a Subprefeitura da Barra 
da Tijuca.  Mais uma vez, um Subprefeito se despede 
da Barra. Alex Costa deixa o cargo e se lança em 
novos projetos. Há dois anos à frente da entidade, 
procurou manter um canal aberto com o condomínio, 
ouvindo nossas necessidades, atendendo a maioria de 
nossas solicitações, sanando os problemas possíveis 
e direcionando os casos mais complexos aos níveis 
responsáveis pelas decisões, como no caso das esta-
ções do BRT. Alex fez questão de fazer uma última 
visita à Administração e se reuniu com o Presidente 
Executivo, Josean Iatauro, o Diretor Administrativo, 
Antônio Carlos Dantas, e os membros do Colegiado, 
José Carlos Maffei, Arnaldo de Souto Maior e Lincoln 
Carvalho.

No encontro descontraído, Alex fez um balanço geral 
sobre os trabalhos realizados em sua gestão, recolheu 
alguns pedidos feitos pela Administração e esclareceu 

algumas dúvidas, sempre se colocando à disposição 
para auxiliar o condomínio, mesmo fora da Subprefei-
tura. “É preciso estar perto e não se distanciar dos pro-
blemas da população. A gente tem que estar sempre 
integrado, ouvindo as questões, junto da comunidade, 
identificando os problemas e acionando a Prefeitura e 
os demais órgãos para colaborar com o bom funciona-
mento dos moradores do Nova Ipanema, tanto na área 
externa como interna”, salientou Alex.

A parceria entre o condomínio e a Subprefeitura foi 
sempre muito profissional e o Alex procurou enca-
minhar nossas demandas aos diversos setores da 
Prefeitura. A Administração agradeceu a visita do Sub-
prefeito e, para não passar em branco, aproveitou para 
direcionar algumas demandas, tais como a atuação da 
ordem pública na Av. Prefeito Dulcídio  Cardoso e en-
torno do Terminal Alvorada, a solução para o proble-
ma de segurança nas estações do BRT e o cruzamento 
em nível próximo ao condomínio, os quais Alex ficou 
de encaminhar ao órgão responsável.

FELIZ ANIVERSÁRIO

Na foto, os funcionários aniversariantes de abril ao lado do Presidente Executivo, que também aniversaria em 
abril, Josean Iatauro, e do Diretor Administrativo, Antônio Carlos Dantas.

PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

10

Nesta edição, trazemos os nossos colabores aniversariantes dos meses de março e abril, são eles: Luiz Fausti-
no da Silva Filho, Marco Izidora de Paiva, Abraão Faustino da Silva, Eliane Rodrigues Eleuterio, Luan Silva 
Gomes, Rosimar Maria da Silva, Jorge Luiz Gabiy da Silva, Jorge Antonio Santiago da Silva, Luciano de 

Paula Silva Ribeiro, Paulo Cesar Herculano e Josean Iatauro.

 

REPASSO CONTRATO DE CELEBRAÇÃO 
DE FESTA COM DESCONTO IMPORTANTE
Evento já contratado em salão com vista deslum-
brante 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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É HORA DE CUIDARMOS 
do nosso lixo

Uma prática simples e altamente importante para 
o mundo em que vivemos é a reciclagem. Os 
benefícios são inúmeros: preservação dos recursos 

naturais e do ecossistema, economia de energia, 
redução de emissões tóxicas e, consequentemente, 
do efeito estufa, consciência cidadã, entre outros. Por 
isso, no Nova Ipanema há um esforço para que todos 
nós saibamos direcionar o lixo e possamos fazer a 
nossa parte. 

Basta termos em mente que cada coisa deve ficar 
no seu lugar, separados do lixo orgânico. Plástico, 
papel, vidro e metais devem ser colocados em saco-
las transparentes, para facilitarem o recolhimento, 
principalmente nas casas. Além disso, há uma quinta 
categoria, o chamado “lixo verde”, que compreende 
as folhas e plantas. Quanto mais melhorarmos a qua-
lidade da reciclagem, mais ajudaremos o condomínio 
e a nós mesmos. 

Com a desmobilização da área da antiga ETE, per-

demos o espaço que tínhamos para fazer a separação 
do lixo reciclável, antes de o mesmo ser enviado para 
a empresa responsável por sua transformação. Com 
isso, tivemos que rever o nosso processo. 

Agora, precisamos da parceria de todos os moradores, 
tantos dos prédios como das casas, para aperfeiço-
armos nosso processo e evitar retrabalho. Assim, da 
mesma forma que fazemos com os prédios, pode-
remos encaminhar esse material diretamente para a 
empresa responsável. 

“Se cada uma das 108 casas seguir os exemplos dos 
prédios e melhorar a qualidade do processo de reci-
clagem, os benefícios serão cada vez maiores e me-
lhores para todos os moradores. Quando separamos 
os materiais e fazemos a reciclagem, estamos dando 
uma enorme contribuição para o planeta”, explicou o 
Presidente Executivo, Josean Iatauro.

“Já a retirada do entulho continua sendo uma res-
ponsabilidade do morador. Contamos com os bons 

exemplos e a consciência de todos para o bem coleti-
vo”, complementou o Diretor-Administrativo Antônio 
Carlos Dantas.

DE OLHO NOS DIAS DA COLETA DE LIXO!
O cronograma para a retirada do lixo no Nova Ipane-
ma é o seguinte:

2ª, 4ª, e 6ª – Lixo reciclável dos prédios e lixo verde 
das ruas.

3ª, 5ª, e sábado – Lixo orgânico pela Comlurb.

3ª, e 5ª – Lixo reciclável das casas.

Programa de Reciclagem  
completa 18 anos
Em 1998 surgia no condomínio um projeto engajado, 
adotando medidas com o propósito de dar aos mo-
radores uma melhor qualidade de vida. O Programa 
de Reciclagem Nova Ipanema é baseado no respeito 
ao meio ambiente, coletando material que, de outra 
forma, seria encaminhando para o lixo, impactando 
nas condições ambientais. Ele tem atuado de forma 
prática e eficiente para um melhor aproveitamento do 
nosso material reciclável.

Um dos idealizadores do programa, Mario Sergio de 
Paiva Fontes, é administrador formado e atua como 

membro do Colegiado da ACNI. Para ele, é impor-
tante destacar o caráter socioambiental do projeto: 
“Graças ao processo, há a reversão em cestas básicas, 
que são distribuídas aos moradores cadastrados no 
programa e empregados envolvidos com a recicla-
gem. A gente também reutiliza livros, tanto que mon-
tamos uma biblioteca, que conta com um acervo de 
aproximadamente 1.800 títulos”, afirmou o morador 
do Giacometti.

De acordo com Mario Sergio, uma das dificuldades 
enfrentadas é o baixo número de adesão ao Programa 
de Reciclagem por parte de moradores e empregados 
das casas. “Este baixo índice de adesão, hoje refletido 
em 15%, contrasta com os prédios, onde o percentual 
é de aproximadamente 80%”, explicou. Precisamos 
chegar em 100% em ambos. Colabore.

Mario Sergio de Paiva Fontes

12
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Ofutebol, paixão nacional, é também o mais popular e 
o mais querido esporte do condomínio. São muitas 
histórias, muitos craques, campeonatos para todas as 

tribos, enfim, no Nova Ipanema se bate um bolão!

Gerações que começaram a jogar bola aqui, hoje jogam 
com os seus netos. São quase 40 anos de grandes lances. 
E quem conta um pouco dessa história futebolística pra 
você é Carlinhos Barril, professor de futebol, que viu 
muito craque crescer aqui. “Estou aqui desde o início, em 
1978. A escolinha de futebol surgiu logo depois da inau-
guração do condomínio”, relembra com carinho.

“Tínhamos um grupo maravilhoso, onde jogamos por 
anos e anos. Hoje, esses mesmos jogadores são pais de 
alunos que tivemos aqui. Chegamos a ter até 130 alunos 
participando das aulas. Viajamos mais de 20 vezes para 
os Estados Unidos para participar de diversos torneios. 

Futebol: paixão local

Cantos e Encantos
ESTA É A NOVA SEÇÃO QUE VAI MOSTRAR UM POUCO DA HISTÓRIA E ALGUNS ESPAÇOS DO CONDOMÍNIO. COMEÇAMOS 
COM O COMPLEXO DE TÊNIS. NA SEQUÊNCIA, FUTEBOL, PORRINHÓDROMO, BOCHA, FUTEVÔLEI, PARQUE AQUÁTICO, 
BOSQUE, SALA DE JOGOS, BIBLIOTECA, ACADEMIA ETC.

MUITAS VEZES, O MORADOR SABE DA EXISTÊNCIA, MAS NÃO CONHECE DETALHADAMENTE CADA ESPAÇO. APROVEITE, 
DESCUBRA E DÊ A SUA OPINIÃO.

Além disso, fomos para Argentina e Venezuela para parti-
ciparmos de campeonatos”, conta. 

A escola fez sucesso e ao longo de sua existência somou 
inúmeros títulos e troféus, esses que o professor conta 
com orgulho: “ao longo de nossa história, conseguimos 
muitos troféus. Agora, não temos mais lugar para guardá-
-los (risos)”.

“Estamos retomando agora o projeto da escola. O Nova 
Ipanema passou por um período onde a geração que 
jogava começou a envelhecer, então, agora, os filhos 
dessa geração começam a ter a idade para entrar no fu-
tebol, por isso escolhemos esse momento para retornar”, 
explica.

Agora, no começo, a escola estará aberta para as crianças 
de 5 a 13 anos. 

Segunda: Pelada dos funcionários

Terça: Pelada dos veteranos

Quarta: Pelada dos acima dos 30

Quinta: Pelada aberta (preferencial acima dos 30)

FDS: Pelada para todos

FUTEBOL NIPA
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01. Carlinhos Barril, professor de futebol conta um 
pouco mais sobre a história da escolinha: “ao longo de 
nossa história, conseguimos muitos troféus. Agora, não 
temos mais lugar para guardá-los (risos). Tenho caixas e 
mais caixas fechadas de troféus, além dos que consegui-
mos expor pela Administração e outros cantos. Conse-
guimos ser os recordistas de troféus na Barra, com 412 
conquistados pela nossa escolinha.”

02. Tal pai, tal filho. Com muitas partidas disputadas, 
José Maria Gomes Júnior passou para o filho Bruno 
Pegorin a paixão pelo futebol. Hoje, os rubro-negros 
jogam juntos, para orgulho do pai: “é maravilhoso estar 
em campo com ele, trocar passes, participar da sua 

André Cassilatti, Rodrigo Masset, Claudio Frazão e Haroldinho.

03

conhece cada um dos famosos “atalhos” do campo.

• Para o tricolor André Cassilatti, que deu os primeiros 
chutes no condomínio, é interessante observar o congra-
çamento que o esporte proporciona: “a turma do futebol 
sempre foi muito participativa aqui no Nova Ipanema. 
Mesmo antes do campo sintético, que existe há três 
anos. Eu jogo a pelada de quarta há mais de vinte anos. 
E é muito bacana ver esse encontro de gerações, com 
pais e filhos jogando juntos”. 

• Antenado nas redes sociais, Rodrigo Masset cuida da 
divulgação das peladas em uma página no Facebook. 
Ele também elogia a evolução feita no Nova Ipanema, 
que investiu em um placar eletrônico e grama sinté-
tica para melhorar a experiência dos moradores. “A 

evolução”. O rapaz de 16 anos também elogia: “é muito 
bom, a melhor coisa do mundo!”. Na hora que a bola 
rola, se estiverem jogando em times diferentes, não 
tem essa de aliviar. Mas ambos saem satisfeitos.

03. Aos 75 anos bem vividos Ari Spainer é o mais 
experiente do grupo. Joga às terças com a turma dos 
veteranos e encara os mais novos nos finais de semana. 
Disposição não falta para Ari. “É uma satisfação imensa 
poder participar com a rapaziada. Eu jogo com alegria, 
e o ambiente ajuda muito. Nunca imaginei que estaria 
até hoje jogando bola, mas isso me deixa muito feliz”, 
destaca o vascaíno, que é muito respeitado por todos e 

vantagem do sintético é que antes, se chovesse no dia 
anterior, já não teria pelada, porque ficaria impraticável. 
Agora, a gente pode ficar tranquilo, porque sabe que vai 
ter jogo, não importa o tempo”, explica.

• Claudio Frazão, morador, Conselheiro e jogador nas 
horas vagas citou a origem do Estádio José Luiz Aroma-
tis, onde acontecem as peladas. Foi uma justa homena-
gem a um morador que marcou época no Nova Ipane-
ma. “Havia um senhor, chamado Lula, que foi Diretor da 
rádio Tupi e uma figura lendária aqui. Ele aparecia em 
todos os jogos: manhã, tarde e noite. Descia e sentava 
com as perninhas cruzadas, exatamente ali onde está a 
placa. E ficava assistindo aos jogos, fumando o cigarri-

17
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Projetos
Legalizações
Design de interiores
Estruturas metálicas
Obras
Reformas

ESTRADA DOS BANDEIRANTES, N° 7000, BLOCO B, SALA 242 - CURICICA/ RJ
(21) 3435-4950 • (21) 3079-6042

Fazemos seu orçamento sem nenhum custo!
Descrição de todas as composições de serviço devidamente 
quantificadas e multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários
definindo o custo provável da construção
PEÇA AGORA MESMO O SEU!

FAZENDO A SUA OBRA, 
PROJETO BÁSICO OU EXECUTIVO, 
SEM CUSTO.

www.galdinocavalcanti.com.br

nho dele (risos). Era um dos maiores incentivadores da 
pelada, uma figura muito querida por mais de 20, 30 
anos”, conta.

• Se estiver faltando alguém para completar a pelada, 
chama o Haroldinho. Além de bater ponto toda segunda-

-feira no jogo entre os funcionários, o simpático caseiro 
piauiense participa das outras sempre que pode. “A 
pelada de segunda é mais brigada, o pessoal joga sério 
mesmo”, afirma ele, que joga na linha, no gol, ou onde 
precisar. E ainda arruma fôlego para ir pedalando até sua 
casa, no Rio das Pedras.
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Como comenta o escritor Do-
menico De Masi, ao longo da 
história da humanidade, talvez 
seja a criatividade o maior fenô-
meno que os homens se valem 
para combater todos os óbices da 
vida, como a fome, a ignorância, 
a dor, a morte, a solidão e os 
defeitos físicos do corpo.

Contra este caos da vida, os 
homens conduzem em sua exis-
tência um grande sentimento de 
inquietação, na certeza de que ou 
evoluímos ou padeceremos pela 
suprema certeza de que estamos 
diante de um gradual cenário de 
obsolescência.

A criatividade e a busca da verdade

ESTE É UM ESPAÇO PARA QUE VOCÊ POSSA EXPRESSAR A SUA OPINIÃO SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA COMU-
NIDADE; OU SEJA, É UM ESPAÇO DO MORADOR. NESTA EDIÇÃO, FERNANDO GUIMARÃES, MORADOR DO CELLINI E 
INTEGRANTE DA COMISSÃO EDITORIAL, APRESENTA MAIS UM BELO TEXTO SOBRE O MERCADO DE TRABALHO E A 
VIDA. ASSIM COMO NA ÚLTIMA EDIÇÃO, VÊ-SE QUE SÃO TEMAS PARA A REFLEXÃO.

A criatividade é a busca da VER-
DADE, a emblemática perfeição da 
criação. Além disso, nos conduz, 
por outro lado, à necessidade de 
pensarmos sobre os perigos que 
estas descobertas podem nos tra-
zer, como a morte e a destruição 
do próprio ser humano (vide as 
armas de destruição nuclear).

Recordo-me que meu professor 
de filosofia dizia que se a busca da 
VERDADE não for acompanhada 
do desenvolvimento espiritual, o 
ser humano estará construindo sua 
própria destruição.

Sem dúvida, basta um olhar atento 
à história evolutiva do homem, 
para nos convencer que a criativi-
dade nos tirou das sóbrias caver-
nas para um mundo de evolução 
tecnológica sem precedentes, seja 
pela natureza das descobertas e 
invenções, seja pela velocidade de 
suas atualizações.

Estas evoluções, fruto da criativida-
de humana aconteceram em uma 
escalada de tempo microcósmica, 
em razão de toda evolução do 
homem, da mesma maneira que 
uma geração de procedimentos 
médicos evolui em uma velocidade 

Gente de casa
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Experiência dentro e fora de campo 
Futebol do Nova Ipanema reúne semanalmente peladeiros com mais de 
50 anos e com fôlego de garotos. 

Por Hamiltom Couto

Nova Ipanema, reúne todas as terças-feiras um 
grupo de veteranos da bola. Criada em setembro 
de 1998 por moradores do condomínio e amigos 

(lembro aqui que, sem nossos convidados dificilmen-
te formaríamos peladas no Nova Ipanema e isso vale 
para todas as peladas daqui do condomínio), todos 
hoje maiores de 50 anos, a “Confraria do Velho Ami-
go” continua com toda força. 

A ‘’Pelada de veterano do Nova Ipanema’’, como é 
popularmente conhecida, reúne diversão, esporte e 
preparo físico no mesmo campo. Atualmente com 
cerca de 40 participantes, a confraria conta com, 
pelo menos, 25 jogadores todas as terças. Eles 
chegam por volta das 18h30 e só voltam para a casa 
depois das 23h. 

Antes e durante os intervalos dos jogos - cada um 
com dois tempos de 20 minutos -, os jogadores se 
reúnem no porrinhódromo para uma conversa, um 
joguinho de sueca, uma cervejinha e o tradicional 
pastel da Eliane. Em algumas ocasiões, o churrasco é 
o prato do dia. E isso vai até 22h, e continua!

Após os jogos e depois de 22h, o grupo se reúne no 
bar da piscina para tomar um chopinho e comentar os 
lances das partidas, com direito a lamentos e gozações.

É importante que todos os moradores acima de 50 
anos saibam que não se trata de um grupo fechado, 

pois há espaço para todos que queiram jogar futebol, 
rir e se divertir (e também discutir) às terças-feiras à 
noite. Tudo sem sair de casa e com pouca chance de 
se contundir. Nossa pelada é light (venha participar, 
nosso futebol não tem craque). Isto é um convite!

O futebol veterano também tem algumas regras bási-
cas, começando pela idade dos participantes. Atletas 
com menos de 50 anos não entram. Em contrapar-
tida, não existe idade máxima. No início, tivemos 
jogadores com menos idade, mas agora só há cin-
quentões. A média de idade do grupo é de 63 anos.

O jogo tem goleiros e juiz contratados, sendo que 
os goleiros trabalham no condomínio. Já o juiz faz 
parte da FERJ. Quanto às regras, o grupo estabeleceu 
algumas diferentes das tradicionais peladas. Para dar 
início à partida, por exemplo, os jogadores são esco-
lhidos por sorteio. O uniforme também é obrigatório. 
Criado pelo próprio grupo, os jogadores vestem um 
colete dupla face. 

Os moradores do condomínio, com mais de 50 anos 
que queiram participar do futebol dos veteranos, 
devem aparecer no porrinhódromo ás terças-feiras e 
colocar seus nomes na súmula. Aceitamos também o 
ingressos de convidados, a critério da Comissão, que 
deverão ser apresentados por moradores participantes. 
Neste caso, procure o nosso amigo Gebara, que é o 
responsável por essas inclusões. 



20

A MELHOR OPÇÃO PARA 
o trânsito da Barra

ACâmara Comunitária da Barra da Tijuca, por 
meio do Presidente Delair Dumbrosk, formulou 
uma proposta para solucionar o problema de 

cruzamento entre a Avenida Felicíssimo Cardoso e a 
Avenida das Américas. A proposta original, de rebai-
xamento da pista central da Avenida das Américas, 
é mais complexa e traria sérios impactos ao trânsito 
da região, além do custo elevado. A alternativa criada 
oferece um custo bem menor e execução mais sim-
ples.

“A nossa proposta já está nas mãos da Prefeitura há 
quase um ano. Há um compromisso para que ela seja 
atendida, mas é necessário que as ações comecem 
desde já”, declarou Dumbrosk. Ele também deu mais 
detalhes sobre o projeto: “trata-se de um elevado 
sustentado por sapatas de cimento e tubulações me-
tálicas, elevando a pista central da Avenida das Amé-
ricas entre o BarraShopping e o Centro Empresarial. 
Ficaria bonito e agradável de ver.  
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O custo da nossa proposta, que encomendamos de 
profissionais de Curitiba, deverá ficar entre ¼ e 1/5 
do que seria gasto com o rebaixamento da pista cen-
tral”.

Com a proximidade das eleições, o Presidente da 
Câmara Comunitária afirma que vai chamar para 
conversar todos os candidatos a Prefeito, uma vez 
que o atual, Eduardo Paes, está ciente do projeto e 
declarou ter gostado muito, garante Dumbrosk, mas 
não o levou para frente, deixando provavelmente para 
quem sucedê-lo. “Nós vamos chamar aqui na Câmara 
todos os candidatos que vão concorrer à Prefeitura, 
no dia 3 de outubro. E nessa conversa que teremos 
com eles, falaremos desse elevado. Não só aqui, mas 
também próximo ao quilômetro 1, na altura do Bon 
Marché, que teria um rebaixamento, mas precisará de 
outra solução. São dois pontos bastante importantes”, 
informou.

· 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

espantosa – tanto que, recentemente, encontrei com 
um cirurgião amigo que me operou com uma comple-
xa técnica e em um arco de 15 anos. Ele me informou 
que, hoje em dia, a técnica se resume numa interven-
ção laparoscópica, sem incisão e pós-operatório de 
poucos dias.

Estes fenômenos trazem para as escalas empresarial 
e pessoal um pensar diverso, que postula uma visão 
mais criativa das características pessoais, em busca 
de novas lideranças e mais do que somente uma 
avaliação dos conhecimentos, formação e experiên-
cias anteriores.

Mesmo nas gestões vitoriosas e tradicionais, como 
no agir de seus profissionais, a obsolescência se 
traduz no maior perigo para a sobrevivência destes 
empreendimentos de sucesso e para profissionais de 
sucesso de hoje.

A criatividade é a marca de hoje no mundo contem-
porâneo e também a insatisfação com a forma de 
proceder, a característica dos profissionais destinados 
ao sucesso, ou seja, mudar, trocar, aperfeiçoar, ino-
var, rever e atualizar.

Como sentenciava a antropóloga Margaret Mead: “O 
que sabemos hoje é o método mais obsoleto de fa-
zer as coisas”. Este sim deve ser o sinal para todos, 
mesmo porque a empresa está em constante muta-
ção e em 1 ano, o profissional, que não experimen-
tou uma mudança em seu pensamento e na forma 
de agir, estará inegavelmente fora do novo contexto 
e assim se tornará ultrapassado, onde a demissão o 
espreita sorrateiramente.
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Fonte: Projeto desenvolvido pela Lubomir  Ficinski Dunin Arquitetura e Planejamento Urbano e cedido para veiculação na  
Revista Informando pela Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, na pessoa de seu Presidente.
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Delair Dumbrosk, Presidente da CCBT.

“TRATA-SE DE UM ELEVADO SUSTENTADO POR SAPATAS DE CIMEN-
TO E TUBULAÇÕES METÁLICAS, ELEVANDO A PISTA CENTRAL DA 
AVENIDA DAS AMÉRICAS ENTRE O BARRASHOPPING E O CENTRO 
EMPRESARIAL. FICARIA BONITO E AGRADÁVEL DE VER. O CUSTO 
DA NOSSA PROPOSTA, QUE ENCOMENDAMOS DE PROFISSIONAIS 
DE CURITIBA, DEVERÁ FICAR ENTRE ¼ E 1/5 DO QUE SERIA GASTO 
COM O REBAIXAMENTO DA PISTA CENTRAL.”

ELEVADO AVENIDA DAS AMÉRICAS.



ES~~Dia das

Muita alegria, celebração e mais um encontro da família Nova Ipanema. As protagonistas do mês de 
maio, as mães, foram homenageadas com um evento regado a muita emoção. No dia 8 de maio, 
aconteceu no condomínio a tradicional missa para comemorar o dia delas.

Durante o ato religioso, o padre Marcelo Araújo, pároco da Nossa Senhora da Vitória exaltou o dom 
materno e a importância dos filhos retribuírem tamanha dedicação. “Confesso que, hoje, um dos meus 
maiores prazeres é cuidar da minha mãe de 85 anos. Nós seremos sempre suas criancinhas, mas não 
devemos esquecer que vai chegar o momento que caberá a nós cuidarmos delas, e nada melhor do que 
fazer isso com muito amor e carinho”, enfatizou.

Um momento especial da celebração marcou os moradores. Depois de sua fala, Padre Marcelo chamou 
todas as mães presentes para se aproximarem do altar. Ele presenteou cada uma delas com um cartão que 
trazia a seguinte mensagem: “Ser mãe é o melhor presente. Desejamos a todas as mães um dia muito espe-
cial, cheio de amor e carinho. Que o bom Deus nos permita apreciar toda a pureza e imensidão do amor 
maternal”. Logo em seguida, elas foram contempladas com uma chuva de pétalas de rosas vermelhas.

No final da missa, o público presente ainda pôde desfrutar da segunda apresentação do Coral de Nova 
Ipanema, que interpretou a Ave Maria, regida pelo maestro Eduardo Morelenbaum. O Coral foi entusias-
ticamente aplaudido e o dia de festividades foi encerrado com um belo café da manha.
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02 03
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01. O casal Ricardo Pereira e Anita (Giacometti) reuniu 
toda a família para comemorar o Dia das Mães. Ao 
lado dos filhos, Rogério Pereira e Ana, da nora, Daniele, 
do genro, Vinicius Vilas Boas, e dos netos, Eduardo (7 
anos), Manuela (3 anos) e Beatriz (1 ano), eles partici-
param do ato religioso. “Moramos há 31 anos no Nova 
Ipanema e, para nós, é tradição participar da missa 
dedicada às mães”, confessou Anita.

02. A integrante do Coral Geneir Rosses (Auguste Rodin) 
era só alegria ao lado do marido, Luiz Mario, e da filha, 

Rosana. “A cada ano o condomínio se supera. Só tenho 
elogios e parabéns para a Administração pelo belíssimo 
trabalho. Sem contar que estou mega contente pela 
segunda apresentação do Coral, que foi bem-sucedida”, 
afirmou Geneir.

03. Ivani Pereira da Costa Fernandes e a filha, Marta 
(Marino Marini), acreditam que o evento das mães é um 
dos mais encantadores realizados no condomínio. “É um 
momento muito especial, em que cada morador celebra 
com muita emoção”, enfatizou Ivani.

Fatos e fotos Fatos e fotos
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04. Vera Maffei (Bernini), a filha, Carla, o genro, Philippe, 
e o neto, Dante (9 meses), marcaram presença no evento 
e posaram pra foto logo após a missa. “Vivo aqui há mais 
de 30 anos, e datas como essa marcam um verdadeiro 
encontro de gerações. Sem contar que não há nada mais 
prazeroso do que comemorar duplamente esse dia, porque 
quem é avó, como eu, é mãe duas vezes”, destacou Vera.

05. Manuel Vilela (Giacometti), a filha, Tatiana, e a neta, 
Manuela (1 ano e 2 meses), falaram do prazer de criar 
raízes no condomínio. “O que me deixa muito feliz é 
acompanhar o crescimento de uma nova geração no con-
domínio. Agora são os nossos netos que têm a oportuni-
dade de desfrutar desse paraíso que é o Nova Ipanema”, 
explicou Manuel.

06. Sueli Dantas (Auguste Rodin), a filha, Flavia Dantas, e 
o neto, Matheus (3 anos), apoiam iniciativas que promo-
vem a integração dos moradores, e uma delas é a missa 
das mães, que eles prestigiam ano a ano. “É muito gra-
tificante poder vivenciar essa celebração ao lado não só 
da nossa família, mas também da família Nova Ipanema”, 
falou Sueli.

07. Siyla Dornelles e a filha, Renata (Auguste Rodin), eram 
só emoção. As duas contaram como é maravilhoso esta-
rem juntas em um dia como esse. “É muito especial estar 
com a minha filha. Aliás, a união e a confraternização 
entre mães e filhos é o que vale”, comentou Siyla.
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Padre Marcelo Araújo, pároco da Nossa Senho-
ra da Vitória exaltou o dom materno e a impor-

tância dos filhos retribuírem  
tamanha dedicação.
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Juntos e misturados
28

Eles estão sempre juntos, torcem um pelo outro e vibram a cada braçada ou jogada. Mãe e filhos praticam 
esportes e se divertem juntos. A saúde vem sempre em primeiro lugar. Acompanhe.

01
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01. Adriana Gramm (Bernini), atenta a cada 
braçada do filho, Guido (5 anos), acredita que 
o esporte só tem a acrescentar no desenvolvi-
mento das crianças, por isso ela “pega no pé” 
para que a dupla dinâmica, Guido e Clara (13 
anos), se engajem em alguma modalidade: “o 
menor está na natação e, em breve, dará os 
primeiros passos no futebol. Já a mais velha 
não liga para a atividade física, mas estou na 
briga para que ela se interesse pelo menos 
por uma prática esportiva. Eu tento dar o 
exemplo e caminho todos os dias pela manhã 
com algumas amigas aqui do condomínio”.

02. Julia (12 anos) há um mês pratica tênis 
no condomínio, mas desde os 10 meses de 
idade faz natação. A mãe, Fernanda Perella 
(Giacometti), estimula a filha a manter o cor-
po em movimento e a aproveitar a infraestru-
tura que o condomínio oferece para a prática 
de atividades: “o espaço aqui é fantástico e, 
infelizmente, muitos não aproveitam como 
deveriam. Não é de hoje que tento passar o 
conceito de vida saudável para minha filha, 
e penso que os outros pais e responsáveis 
deveriam fazer o mesmo”.

03. Creonice Servodido (Bernardelli) veio da 
Argentina há 1 ano e 6 meses e escolheu o 
Nova Ipanema como morada. “Eu não podia 
ter feito escolha melhor. Aqui, meus filhos, 
Bernardo (5 anos) e Caio (6 anos), fazem nata-
ção três vezes por semana. Eles amam e são 
muito aplicados. A prática de algum esporte 
é sempre muito importante, principalmente, 
quando se trata de crianças em fase de cres-
cimento. Faço questão de sempre trazê-los e 
motivá-los a manter esse hábito”, explica.
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04. A equipe de reportagem encontrou Daniela de 
Almeida Levigard (Bernardelli) e a filha, Ericka (14 
anos), malhando juntas na academia do condomínio. 
“Não é de hoje que ela pratica atividades físicas. Des-
de os 4 anos de idade está envolvida com o esporte. 
Esse hábito é muito importante para o desenvolvi-
mento psicomotor dela. Entre as modalidades que já 
participou estão a ginástica olímpica, o vôlei e hoje 
faz musculação comigo sempre quando a agenda dos 
estudos a permite. Se deixar, todos os dias estamos 
aqui”, comenta.

05. Alessandra Alfano (Cellini) mora há 3 meses no 
condomínio e não perdeu tempo, logo matriculou os 

filhos, Letícia (9 anos) e Henrique (2 anos), na nata-
ção. “Aqui tem muitas opções de esporte e lazer, por 
isso os matriculei nessa modalidade. Quanto a mim, 
faço caminhada todos os dias pela manhã, depois de 
levá-los à escola”, diz.

06. Suzi Barreto (Henri Laurens) confessa que a filha, 
Nina (7 anos), não faz nenhum esporte oficialmente, 
mas que sempre tenta mantê-la ocupada: “eu vario 
bastante a nossa programação. Às vezes vamos ao 
clube nadar, ou descemos na quadra poliesportiva 
para jogar frescobol. Desta maneira, ela vai se acos-
tumando com as atividades físicas. No meu caso, eu 
pratico musculação e faço esteira semanalmente”.
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