INFORMANDO

Um novo Parque Aquático pra chamar de seu
Conheça o projeto e as melhorias que virão com ele. É você,
morador, que dará a palavra final. Confira.

Madero Steak House
EM BREVE: Norte Shopping
EM BREVE: Park Shopping Campo Grande
NOVO: Village Mall
NYCC/Barra Shopping
Rio Design Leblon
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EDITORIAL
N

ovidades não faltam nos próximos meses: uma das mais importantes – e que tem a ver com o compromisso da ACNI e da
administração em manter o condomínio atualizado, reafirmado
depois da aprovação do Plano de Revitalização do NIPA – é a
Reforma do Parque Aquático, prevista para ser votada na AGE de
22/08/2017.

Outras, que se renovam a cada dia, são as descobertas dos talentos musicais do condomínio, agora enriquecidos pela Banda
Nova Ipanema.
No mais, informações e homenagens, culminando com a programação da Semana de Comemorações do Aniversário do NIPA, um
quarentão que busca se renovar a cada dia e oferecer a melhor qualidade no lazer, no conforto e na segurança dos seus moradores.
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VOCÊ CONHECE AS NOVAS INSTALAÇÕES
da Administração?

O

espaço foi totalmente revitalizado. O prédio ganhou novas divisórias em drywall na parte interna, novo mobiliário
e pintura. A área ganhou também divisão interna mais funcional, com privacidade nas áreas de gerência e finanças, o que gerou melhoria das condições de trabalho e também no atendimento aos moradores e visitantes. Toda
obra foi concluída em março deste ano.

Outras mudanças:
- A sala de reunião também passou por reformas, está mais moderna e com
equipamentos de exibição e interativos, o que facilita e dinamiza os trabalhos;
- Os sanitários feminino e masculino estão separados e em novo espaço. Foi
criada também uma área de copa;
- O piso foi trocado, pois era antigo e já apresentava problemas de infiltração;
- Substituição e remodelação de todo o mobiliário, incluindo armários, arquivos etc.;
- Modernização do acesso, incluindo substituição do granito das escadas e
recepção;
- Substituição da iluminação por lâmpadas de LED, visando redução do consumo de energia.
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PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
Agosto e setembro

01/agosto		

Jefferson Rodrigo B. C. da Silva

Administração

09/agosto 		

Daniel dos Santos Pestana		

Clube

14/agosto		

Anderson Soares da Silva		

Limpeza Urbana

17/agosto		

Geovani Martinho da Silva		

Limpeza Urbana

18/agosto 		

Mario Mendonça da Costa		

Jardinagem

30/agosto 		

Elier Ribeiro Jubilado			

Enfermaria

07/setembro 		

Ivalda dos Santos Soares 		

Clube

11/setembro		

Rosi Andreina Oliveira Silva		

Clube

12/setembro		

Jessica Bezerra Sabino Mello		

Administração

12/setembro		

Paulo Gomes da Silva			

Administração

14/setembro		

Francisca Eliane Lopes de Farias

Portaria

14/setembro		

Vera Maria Pereira de Andrade		

Clube

16/setembro		

Gabriel de Franca Cancela		

Administração

17/setembro		

Nivaldo Moreira da Silva		

Jardinagem

24/setembro		

Vanda de Moreas Fagundes		

Clube

26/setembro		

Jose Marcos da Silva			

Manutenção

26/setembro		

Ronaldo Terni de Castro		

Ônibus

26/setembro		

Miria Dorielly Salazar da Silva		

Clube

27/setembro		

Dirceu Barbosa de Oliveira		

Manutenção

27/setembro

Júlio Cesar Amaral Botelho		

Jardinagem

30/setembro		

Maria Gorete dos Santos

Clube

30/setembro		

Diana de Araújo Dias		

Administração
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VAMOS REPAGINAR O PARQUE AQUÁTICO?

L

azer, conforto, segurança e muito mais opções para as
famílias do condomínio. Caso aprovado pela comunidade, o clube passará por um upgrade e se tornará,
em breve, um belo Parque Aquático. O projeto está pronto, inovador e muito mais atrativo. É lazer de qualidade
no quintal de casa, e também valorizará o seu patrimônio. “Acreditamos que esta última seja mais uma razão
suficientemente forte para recomendarmos a execução
deste projeto, o qual, em última análise, contribuirá para

atrair para o Nova Ipanema potenciais investidores que
buscam viver bem e com segurança. Embora o projeto
– que foi pensado pela Administração do NIPA, a Comissão de Patrimônio e GT Reforma do Parque Aquático
–, já tenha sido aprovado pelo Colegiado, a ideia ainda
passará por aprovação dos moradores em assembleia”,
explica Josean Iatauro.
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Quem responde pelo projeto original do condomínio é
o escritório dos arquitetos Musa. Eles são responsáveis
desde a origem à construção e implantação de Nova
Ipanema. “Naquela época, o empreendimento foi um
avanço no ramo imobiliário do Rio de Janeiro, não
só pelo inusitado modelo de condomínio, integrando
diversas facilidades, segurança e serviços ao morador,
mas também pela qualidade, beleza e conforto das suas
instalações”, confessa Josean Iatauro, Presidente Executivo, que ainda acrescentou: “apesar dos seus 40 anos de
existência, o condomínio vem mantendo e aperfeiçoando
as suas características iniciais, em um esforço de todas as
suas administrações em continuar oferecendo a melhor
qualidade de vida possível aos condôminos”.
Uma das áreas mais frequentadas do Nova Ipanema,
o Parque Aquático, permanece basicamente com as
suas características e equipamentos iniciais, apesar
da evolução técnica de materiais que houve neste
período. “Por isso, dentro do plano de revitalização

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

D

Durante o mês de junho, em cada festejo, o Presidente
da CCBT, Delair Dumbrosck, homenageou autoridades,

parceiros e amigos que contribuíram com o trabalho
da Câmara. No encerramento, ele foi o homenageado
e quem representou todos os presentes, foi o filho dele,
André, que declarou: “me lembro de passar a minha infância com meu pai trabalhando na Câmara, escrevendo
o Estatuto que rege a CCBT etc. Se posso dizer uma
coisa sobre meu pai, ele ama de verdade a Câmara e o
bairro onde vive”. Depois de muitos aplausos e emoções,
as diretoras da CCBT entregaram o troféu do jubileu de
prata ao Presidente.

Josean Iatauro, Diretor da CCBT e Presidente Executivo do NIPA, comentou: “foi tudo muito bom, como
tudo que leva a marca do Delair Dumbrosck; feito com
muito carinho e muito cuidado. Esse evento demonstra

mais um pouco do compromisso e contribuição da
Câmara para o crescimento da Barra da Tijuca. Por
meio dela ganhamos muito, sempre acionando de
maneira direta os órgãos públicos para que cuidassem

epois de um mês de celebração pelos 25 anos da
Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, com lançamento de livro, exposição de artes, apresentação
de corais e campeonatos esportivos, uma noite especial
para fechar o jubileu de prata: show de Alex Cohen, um
belo coquetel e o encontro de muita gente bacana para
prestigiar o feito dessa instituição que é parceira do bairro
e todos os condomínios da região.
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das necessidades do bairro. Fico muito feliz de estar presente nessa noite, pois conheço o Delair há muitos anos e
sempre soube da capacidade e a vontade dele em ajudar
a nossa região. Então deixo meus parabéns e que a CCBT
possa comemorar muitos mais anos”.
O Diretor Administrativo do Nova Ipanema, Antônio Carlos Dantas, também registrou a importância da instituição:
“a CCBT, como entidade de representação da Barra junto
à força que tem com seus associados, consegue a parceria
e o compromisso das entidades públicas e federais para
questões importantes para o bairro. Muitas conquistas para
a Barra não teriam ocorrido se não tivéssemos a Câmara
Comunitária da Barra da Tijuca aqui. A CCBT é atuante,
respeitada, tem credibilidade e faz acontecer”.

PRADO

Para encerrar, Josean deixou um recado para a CCBT:
“eu queria registrar que o Nova Ipanema sempre esteve
muito alinhado com a Câmara Comunitária, e seguimos
assim, buscando melhorias para a nossa região. São os
mesmos princípios adotados em nossa gestão no Nova
Ipanema, desde trabalho e parcerias, até resultados positivos para todos”.

DELICIOSAS SOBREMESAS AMERICANAS

BARRA SHOPPING NÍVEL AMÉRICAS

mrcheneybarrashopping
mrcheney_barrashopping
www.mrcheney.com.br

LEVE COM VOCÊ
E FAÇA EM CASA.

WINDSOR (NOVO)
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ESPALHANDO MÚSICA, ALEGRIA E AFETO
“O

Coral Nova Ipanema, além de sua missão de gerar
um ambiente de integração entre os moradores e
trazer bem-estar físico e psicológico para os coralistas, busca em sua missão levar alegria e lazer por meio
da música às comunidades carentes”, a declaração é do
Coordenador Fernando Guimarães.
Assim, neste 29 de julho, o grupo se apresentou no asilo
Lar N. S. da Glória, no Alto da Boavista, para 70 idosos
internados. A recepção foi das mais calorosas, e, para os
coralistas, foram momentos de emoção e paz interior.
Estiveram presentes 45 coralistas, a tecladista Priscila,
o saxofonista Davis Feller e o percussionista. No repertório, “Deixa de Banca”, “Maracangalha”, “Se todos
fossem iguais a você”, “Teletema”, “Hino da Vitória” ,
“Le Coq est Mort”, “Dona Nobis Pacem”, “Ave Maria”,
“Ciranda”, “Amavolovolo”, “Siyahamba”, “Na Cadencia
do Samba” e chorinho.

“Programamos uma apresentação de natureza filantrópica, levando alegria e lazer para a comunidade. Este
evento é anual. Estamos já tentando organizar uma apresentação no INCA, para as crianças hospitalizadas”.
O Coordenador do Coral, Fernando Guimarães, ainda
comentou: “estas apresentações são muito positivas para
todo o grupo, pois emocionam e tocam o coração de
todos. É muito bom poder partilhar nossa alegria aos que
de certa maneira estão carentes e sofrendo”.
O Coral volta a se apresentar na abertura das solenidades
dos 40 anos do NIPA e também no Festival Nacional de
Corais em Teresópolis, de 10 a 12 de novembro.
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O CORAL VOLTA A SE APRESENTAR NA ABERTURA DAS SOLENIDADES DOS 40 ANOS DO NIPA E
TAMBÉM NO FESTIVAL NACIONAL DE CORAIS EM TERESÓPOLIS, DE 10 A 12 DE NOVEMBRO.
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MÚSICA, ALIMENTO DA ALMA

Nova Ipanema privilegia também a arte e a cultura.
Primeiro veio o Coral, agora é a vez da Banda Nova
Ipanema. A Banda Nova Ipanema, sob a batuta do
Coordenador de Cultura Fernando Guimarães, que
ajudou a criar a banda, é formada por Paulo Duarte
(teclado), Ivo Pires (bateria), Luiz Gustavo (cordas e vocal),
Davis Feller (sax e flauta), Fernando Guimarães (pandeiro)
Mariana Rattes e Paulo Vita (vocal) e Pedro Paulo (baixo).

O

consolidado e um sucesso, e agora complementando esse
trabalho de música e arte com a banda, integrando ainda
mais os moradores”, contou o Coordenador. Ele disse ainda que espera que a turma mais nova também participe
do projeto: “a ideia é que a banda se torne também mais
um atrativo para o público jovem, pois muitos estão na
fase de aprender a tocar instrumentos e querendo fazer
parte de uma banda”.

“Criamos a banda em função de um projeto de integração social feito aqui dentro da nossa comunidade
do Nova Ipanema, que começou com o Coral, hoje já

A Banda Nova Ipanema fecha um ciclo dentro do condomínio, pois além de ter vida própria e fazer shows e
participações independentes, também poderá se apre-
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sentar em conjunto: “poder unir o Coral e a
banda é um dos nossos maiores objetivos, pois
um pode complementar o outro. O projeto está
sendo muito bem formado e temos músicos
muito experientes e de qualidade. Estamos no
nosso terceiro ensaio e é notório que o grupo
está crescendo”.
No repertório: MPB, bossa nova e músicas
internacionais.

Sob a direção do músico e vocalista, Luiz
Gustavo, a banda está cada vez mais afinada
para sua primeira apresentação. “Iremos nos
apresentar pela primeira vez no último dia de
comemorações dos 40 anos do Nova Ipanema. O Coral irá abrir o evento e nós iremos
encerrar, fazendo a nossa primeira apresentação e mostrando para os moradores o resultado dos nossos ensaios”, encerrou Fernando.

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.

20

PÃO, QUEIJO

e muitas outras delícias

O

O morador do Nova Ipanema está bem servido. Desde dezembro está em operação o novo serviço de padaria e restaurante do condomínio. O responsável
pelo novo estabelecimento é o Grupo Rayan, com 15 anos de experiência no
ramo alimentício.
Batizado de Nipa Deli, o espaço tem, além da padaria, um minimercadinho para
atender algumas emergências. O empresário Renato Accarino falou sobre o novo
serviço: “estamos diversificando e aumentando a variedade de produtos. Tentamos
produzir o máximo de itens aqui dentro, parte de sobremesas, doces e salgados e
sopas diárias de inverno, por exemplo”.

Mas não foi só o minimercadinho que chamou a atenção dos moradores, mas também a ampliação do ambiente. “Em parceria com o arquiteto Andre Rodrigues, que
faz muitas padarias no Rio de Janeiro, desenvolvemos um espaço com salão, onde as
pessoas podem se deliciar com seus bolos, salgados, tortas e afins, nesse lugar criado
ao lado da padaria. Esse é um espaço pensado no bem-estar dos moradores. Aqui é
bem arejado e agradável”, destaca Renato.
Sobre a receptividade dos moradores, o empresário confessa: “foi ótima, mas admito
que o apoio da administração do condomínio fez a diferença. Eles nos surpreenderam, são maravilhosos e parceiros. O Josean e o Dantas são excelentes gestores”.
Segundo o empresário, o serviço diferenciado não chegou apenas para a padaria,
mas também para o restaurante. “Nossa aposta para movimentar o local é a realização de eventos, como o rodízio de pizzas sextas à noite e os shows em parceria com
a companhia atlética. Nós tivemos uma grata surpresa com a receptividade dos moradores. Mesmo no inverno, estação em que menos se utiliza a piscina, eles procuram
o nosso serviço, reúnem a família e os amigos. Com isso, entendemos que o custo-benefício tem sido ótimo para eles”, explica.
A cada mês, um cardápio diferenciado e elaborado com a ajuda de um nutricionista.
Atualmente, ele contempla: churrasco misto, filé mignon à moda da casa e os almoços temáticos, como o de Dia das Mães, que foi uma feijoada.
A qualidade do negócio faz a diferença e disso Renato sabe bem: “todo negócio precisa estar vivo, se aprimorando e desenvolvendo. Por isso, não vamos parar e sempre
vamos pensar em melhor atender o nosso público”.
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“NOSSA APOSTA PARA MOVIMENTAR O LOCAL É A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMO
O RODÍZIO DE PIZZAS SEXTAS À NOITE E OS
SHOWS EM PARCERIA COM A COMPANHIA
ATLÉTICA. NÓS TIVEMOS UMA GRATA SURPRESA COM A RECEPTIVIDADE DOS MORADORES. MESMO NO INVERNO, ESTAÇÃO EM
QUE MENOS SE UTILIZA A PISCINA, ELES
PROCURAM O NOSSO SERVIÇO, REÚNEM A
FAMÍLIA E OS AMIGOS. COM ISSO, ENTENDEMOS QUE O CUSTO-BENEFÍCIO TEM SIDO
ÓTIMO PARA ELES.”
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FUTEBOL COM MUITA EMOÇÃO

U

Uniforme em ordem, times escalados, muita alegria
entre amigos, familiares na torcida e um predominante sentimento de união. Regido pela diversão,
habilidade e muitos gols, o torneio foi uma homenagem
a um querido morador, Zeca Gebara, flamenguista roxo,
conhecido como Gebarinha, que jogava futebol no condomínio desde o início do NIPA.
Segundo André Cassillati, um dos organizadores do
evento, o Torneio Zeca Gebara de Futebol foi criado
para prestigiar um vizinho amado, que sempre incentivou muito a prática esportiva, principalmente o
futebol e que faleceu em janeiro deste ano, deixando
muita saudade. “Nosso intuito é homenagear alguém
muito querido, fazendo com que as pessoas do condomínio se socializem. Além disso, essa harmonia é
perfeita para os torneios de futebol no NIPA. Geba-

rinha jogava na zaga e em alguma falta ou escanteio
gritava correndo em direção à área adversária ‘Gebarinha subindo’. Sua alegria era a sua marca registrada”, destaca André.
Participaram 4 times: Marcio Bittencourt, Ari, Edu
Brandi e Fabio Pacheco (Gattopardo e Boteco do
Amaral). A final eletrizante aconteceu entre Marcio e
Ari. O time de Marcio venceu a partida por 4x1 e foi
o vitorioso do torneio.
Para fechar a competição e promover a união, houve
um grande churrasco bancado pelos capitães dos times.
Com certeza, lá de cima, Gebarinha está feliz com
essa competição que leva o seu nome!

23

Campeão: equipe de Marcio Bittencourt do torneio.

2º lugar: equipe de Ari.

3º lugar: equipe de Edu Brandi.

4º lugar: equipe de Fabio Pacheco.

SEMANA DE
COMEMORAÇÕES
Uma história celebrada em grande estilo

Cerimônia de abertura das comemorações
Solenidade de corte de faixa na sede do
condomínio com presença de autoridades, imprensa e homenageados para
divulgação das atrações.
ATRAÇÕES:
Festival de Corais para
abertura da semana
Inauguração da exposição “40 anos
do Nova Ipanema”

Dia 05/10
10h Inauguração do Espaço Kids com
atrações para crianças
10h Inauguração da Arena Games para
adolescentes
20h Jantar de Gala para 300 convidados
SHOWS

Dia 06/10

Dia 07/10
8h30 Continuidade do campeonato de tênis do BarraShopping New
York City Center
9h às 19h Espaço Kids com atrações
9h às 19h Arena Games com atrações
9h30 Torneio de Futebol com participações especiais
12h às 23h Festival de food truck com
gastronomia, DJ e shows
16h Espetáculo circense
19h Cinema open air com pipoca de graça
Abertura com filme sobre a história do
Nova Ipanema

9h Final do campeonato de tênis
9h às 19h Espaço Kids com atrações
9h às 19h Arena Games com atrações
9h às 23h Festival de bike food e food
truck com gastronomia, DJ e shows
11h Aulão de dança na quadra com o
influencer Justin Neto

Dia 08/10

17h Show de abertura do Happy
Hour Bossa Nova
18h Show de encerramento

“Em breve divulgaremos as atrações dos shows.

PREVENIR AINDA É O MELHOR REMÉDIO
Clube do Sorriso Implante Rio
Já diz o ditado que “prevenir é o melhor remédio”. E isso se
aplica totalmente quando o assunto é higiene bucal. Além de
escovar os dentes, no mínimo, três vezes ao dia e usar fio dental,
a prevenção de cáries e de outros problemas tem início quando
ainda somos crianças.
A aplicação de flúor é extremamente benéfica, pois confere aos
dentes resistência máxima contra as cáries. O flúor ajuda a
preveni-las de duas formas: ele se concentra nos ossos em
crescimento e nos dentes em desenvolvimento das crianças,
ajudando a endurecer o esmalte dos dentes de leite e permanentes que ainda não nasceram; e o flúor também ajuda a endurecer
o esmalte dos dentes permanentes que já se formaram, ou seja,
os benefícios da aplicação do flúor serão sentidos durante toda
a vida!
Papais e mamães devem ter esse cuidado quando começarem a
cuidar dos dentes de seus filhos.
Outra forma simples de se prevenir problemas mais graves na
boca é por meio de uma simples visita ao dentista para a
realização da famosa “limpeza”. Infelizmente, uma boa parcela da
população ainda negligencia esse cuidado tão básico. A limpeza é
feita pelo dentista, seja com instrumentos manuais ou por meio
do aparelho de ultrassom odontológico, que remove o tártaro ou

www.implanterio.com

Dr. Márcio Ramos
Presidente - Implante Rio
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a placa bacteriana que se acumula na borda da gengiva ou
abaixo da borda gengival.
Mas qual a diferença entre tártaro e placa bacteriana? A
placa bacteriana é uma das principais responsáveis pela
cárie e gengivite. Trata-se de uma película incolor que
consiste em restos de alimentos e bactérias que se
acumulam nos dentes. Pode ser facilmente removida com
uma higiene bucal correta. Quando isso não acontece,
endurece na superfície dentária, causando o tártaro. Uma
vez neste estágio, se torna impossível a remoção dela
com escova de dente e fio dental. Já o tártaro pode
apresentar coloração entre o marrom e amarelo, visto
quando acumulado nas bordas da gengiva. Mas vale
lembrar que também pode se acumular abaixo dela,
tornando-o imperceptível.
A placa e o tártaro causam, além da cárie, mau hálito,
retração gengival e podem levar a perdas dos dentes.
A IMPLANTE RIO oferece aos seus paciente o CLUBE DO
SORRISO, uma prevenção para a sua saúde, evitando
doenças bucais e periodontais.
Marque sua avaliação e venha sorrir com a gente!

