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Informando
Condomínio Nova Ipanema

E rolou a festa...

Com muita alegria, fantasias
engraçadas, brincadeiras e samba no
pé. Confira o carnaval Nova Ipanema
e muito mais.
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AS QUATRO

Edi • to • rial

Ziriguidum

O Carnaval no condomínio é uma das festas mais concorridas. Foliões de todas as idades aproveitam não apenas o
baile, mas também a tradicional feijoada. Confira a alegria e
a descontração das famílias.

A Revista Informando, na sua 590ª edição,
passa a ser trimestral. Será uma publicação
por estação e essa vem como as águas de
março, fechando o verão. Aqui trazemos o
que mais o morador curte com essas altas
temperaturas: o Parque Aquático, que diga-se
de passagem está belo e concorridíssimo. Tem
também a festa momesca, mais uma atração
tradicional e que põe todo mundo não apenas
para dançar, mas também saborear feijoada e
samba. É uma combinação pra lá de perfeita!

Uma das principais características dessa
estação é a queda das folhas das árvores, que
apresentam tons amarelados. No Hemisfério
Sul, isso é conhecido como outono austral.
Inicia-se por volta do dia 20 de março, terminando por volta do dia 21 de junho. Aproveite
essa mudança climática, registre a beleza da
flora local, clique e envie a sua fotografia pra
gente. Participe da nova seção “Pela lente do
amor”, está tudo explicadinho aqui, na sua
Informando.

Assim, a revista ainda oferece uma gama de
opções para o outono, que começa daqui
a pouco. Uma época de temperaturas mais
amenas e excelente para praticar esportes. E
opção de modalidades é o que não falta por
aqui; confira na nossa grade.

Assim, a sua publicação se reinventa e espera
estar com toda a comunidade por muitos
e muitos anos. E não se esqueça, a sua participação é fundamental!

Fotografia
Lourrayne Lima

Presidente Executivo
Josean Iatauro

Estagiário de Fotografia
Marcos Alcântara

Diretor Administrativo
Antônio Carlos Dantas

Revisão
Laila Silva

Comissão Editorial
Antonio Carlos Dantas, Josean Iatauro, Mariana
Weil, Marcos Falcão Porto e André Cassilatti;
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Tel.: 3325-8788 | Fax: 3325-4121
www.novaipanema.com.br
www.facebook.com/NovaIpanemaOficial
novaipanema@novaipanema.com.br
Os artigos àssinados são de responsabilidade de
seus autores, não refletindo necessariamente a
opinião do Condomínio.

Direção
Paulo Roberto Mesquita (Diretor Executivo),
Rebeca Maia (Diretora Administrativa),

Direção de Arte
Rachel Sartori
Diagramação
Marcília Almeida

Editora-Chefe
Tereza Menezes Dalmacio

Comercial

Repórteres
Aldi Mafra | Debora Monken

Redação

Estagiária de Jornalismo
Katharine Alves

3471-6799

97374-6674
editora@grupocoruja.com
Impressão
Gráfica Livrobel

6
FEIJOADA 2019

7

Um delicioso buffet de feijoada, especiaria brasileira adorada
pelos moradores do Nova Ipanema, que foi servida no dia 23 de
fevereiro, abriu a agenda de eventos de Carnaval. Já tradicional
no roteiro do condomínio, para acompanhar esse almoço saboroso, a roda de samba com o grupo Demorô Carioca, à beira do
recém-inaugurado Parque Aquático.
Os convidados, pra lá de animados, posaram para a foto ao lado
dos amigos e vizinhos.

Paulo Cordeiro (Giacometti), Carlos Resende (Marino
Marini), Dioneia Cordeiro (Giacometti), Helga Resende
(Marino Marini), Jane Marinho (Marino Marini), Marcia
Montes (Giacometti), Geralda Costa (convidada) e Belita
Bubman (convidada) posaram para a foto. “O mais
legal da festa é a confraternização entre amigos”, disse
Carlos.

A música ficou por conta do grupo Demorô Carioca.

Toda produzida, Aimede Guerreiro (Bernini)
vestiu a camisa da feijoada para curtir o
Carnaval. “Esse evento é uma delícia, faço
questão de estar sempre presente”, falou.

A Administração convida o morador do Nova
Ipanema a se divertir com uma programação
criada para toda a família. Confira:

ANDRÉ E OS
CALDERARO’S

29.03

Rodízio de pizza

R$ 34,90

PÁSCOA

21.04
Antônio Carlos Dantas (Diretor Administrativo), Ronaldo
Gonçalves (convidado), Jorge Schultz (Bernini), Francisco
Gonçalves Dias (Bellini), Anamaria Guerreiro (Giacometti),
Carlos Guerreiro (Bernini), Carlos Helvécio Guerreiro (Bernini), Helvécio Guerreiro (Marino Marini), Josean Iatauro (Presidente Executivo), Tânia Regina Iatauro (Henri Laurens), Izilda
Castelo (Marino Marini), Valdir Castelo (Presidente ACNI) e
Sueli Dantas (Auguste Rodin).

10h às 14h
no Bosque
Inácio Costa (Bellini) mostrou seu prato farto e
contou: “participo todos os anos. A organização do
evento está melhor a cada ano. Buffet bem servido
e delicioso”.

Não foi só Rosi que comemorou mais um ano de
vida durante a feijoada. Márcia Pinheiro (Giacometti) também teve essa ideia: “o ambiente é
bem agradável e familiar, propício para receber
a família. Perto deles, sempre estarei feliz”.

30.03

Cinema ao ar
livre: infantil e
juvenil
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BELO BAILINHO
O domingo de Carnaval foi delicioso, com heróis, princesas, muita criatividade nas
fantasias e a alegria de uma turminha miúda. Adultos e crianças dançaram, pularam
e torceram pela fantasia mais bonita do desfile.

Rosi Pedrosa (Henri Laurens) recebeu as convidadas para comemorar o seu aniversário. “A melhor maneira de celebrar a
vida é estar bem consigo mesma e receber os amigos. Pura alegria”, informou.

Outro que recebeu os amigos na feijoada do NIPA foi
o morador Ricardo Gregório (Bernardelli).

A esposa Alessandra Gregório fez o mesmo e posou com
as amigas. “É muito bom receber os amigos e aproveitar
um sábado como esse ao lado das pessoas que amamos”,
relatou.
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“Eu adoro o Carnaval! Já vim outras vezes
no bailinho e minha filha sempre se diverte”,
disse Bruno Seara, com Giovanna (3 anos)
no colo. Bruno foi convidado pela moradora
do Bernardelli, Leila Greco.

A família de Maria Cândida marca
presença no bailinho de Carnaval
todo ano. Desta vez, levaram Natacha Teixeira e Pietra (2 anos) como
convidadas para a diversão. Com
elas na foto: Daniel Nusman e Ciça
(5 anos).
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Avô e neto posaram para a nossa
lente. Este é o primeiro Carnaval
que Gabriel (5 anos) passa no Rio.
Morando na França, o menino veio
visitar o avô Edgard Fernandes
(Giacometti) e ainda participou do
bailinho infantil.

Renata Abreu, Danilo e Alice (3 anos)
dançaram ao som das marchinhas de
Carnaval.

“Moramos no NIPA desde
que nossas filhas tinham
6 meses. Desde então,
participamos de todos os
carnavais que acontecem
aqui”, revelou Ileana Joffily
(Cellini), esposa de Felipe
e mãe das sereias Serena
e Paloma (4 anos).

ANUNCIE AQUI

3471-6799

“Poderia ter mais vezes Festas como essa.
Nada como estarmos perto de casa e em
segurança”, contou Flavia Chernicharo
(Cellini), ao lado de Sandro, Luisa (9 anos),
Artur (4 anos) e Heitor (3 anos).

Essa turma é animada:
Paula Bacellar (Henry Laurens), Ivia, Paula, Ricardo,
Matheus (2 anos), Sofia (4
anos), Lorena (5 anos) e
João Pedro (10 meses).

Essas são as odaliscas e o Homem-Aranha: Ana Paula Lourenço (Belini)
teve um domingo de Carnaval pra lá
de animado ao lado dos filhos, Antônio (6 anos) e Laura (4 anos).

Luisa (6 anos) e a amiguinha Carolina (6 anos) mostraram para a
equipe de reportagem as máscaras
que fizeram. Com elas na foto: os
pais de Luisa, Marcelle e Leonardo
(Henry Laurens).
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Conheça o
melhor delivery
de pescados
da Barra

Merecido! O pequeno
Guilherme (2 anos e
6 meses) ganhou o
concurso do baile em
segundo lugar pela sua
fantasia de Pato Donald.
Na imagem, um sorriso
no colo do papai Rafael
Calderari (Cellini).

Todos em clima de alegria! Carla Mendes (Rodin) convidou
os amigos para a festança. Na foto com ela: Renata Ghiotti, Lidiane, Samara e João Victor (10 anos).

Opções de pescados frescos e
congelados, com segurança
e praticidade no seu dia a dia!
SALMÃO
CAMARÃO
BACALHAU
VIEIRA
POLVO
MEXILHÃO

LULA
CAVACA
LAGOSTA
CENTOLHA
LINGUADO
TAMBORIL

2486 4722

CONGRO
TILÁPIA
SARDINHA
DOURADO
ATUM
e outros.

96750 7540

Av. Olegário Maciel 366 - Barra

Katia Brum (Bernini) elogiou a
decoração da festa e comentou:
“todos os eventos são maravilhosos. Mesmo com a chuva, o
bailinho está lotado e todos os
participantes estão empolgados”.
Com Katia na imagem: Gustavo e
Giovana (4 anos).

Estreantes no Carnaval do NIPA,
essa foi a primeira vez que Mariana,
Juarez Benito, Ana Lucia (Bernardelli),
Manuella (5 anos) e Lucas (3 anos)
participaram.

“Virou uma verdadeira reunião de moradores, o que é ótimo, pois une a galera”,
afirmou Sandra Furtado (Bernini) com Sofia
(4 anos) e Henrique.

PROMOÇÃO BOA VIZINHANÇA
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todas as

a 10% de DESCONTO

F E I R AS

E FRETE GRÁTIS

para os moradores do Nova Ipanema.
É só apresentar o código #portoemcasa
na hora de fazer o pedido.
Promoção válida até 30/04/2019.

Foto meramente ilustrativa.

E o troféu de campeão
do concurso de fantasias
foi para Lucas (11 meses). “A festa está uma
delícia, muito familiar
e segura. Já a fantasia
dele, quem escolheu foi
a irmã Alice.” Falou a
mamãe Gabriella Achila.

14

15
ção, todos podem esperar mais
postagens, produtos novos e mais
interação com você, morador.

MULTIPLICANDO
bom gosto

O

Parque Aquático
ficou lindo, luxuoso e
com ar de requinte e,
nada mais justo, do
que a padaria, o restaurante e o
bar estarem em harmonia com o
novo espaço, não é mesmo? Nós
fomos entrevistar, Claudia Damasco, concessionária e responsável por esses espaços há dois
anos, que contou para a equipe
de reportagem no que sua equipe
pensou para esse momento de
renovação. Ela tem experiência
no assunto, está no segmento de
alimentação há mais de 15 anos
e já chegou a ter 5 restaurantes
no mesmo período.
NIPA: Quando você assumiu a
concessão?

NIPA: Qual público, em específico,
mais frequenta os espaços de
vocês?

Claudia : Não temos um públiClaudia

: Em 2016. Antes da
reforma do Parque Aquático, nós
fizemos uma grande obra, melhorando os espaços, trazendo um
ambiente agradável, pensando
no bem-estar dos moradores
do Nova Ipanema. Readequamos a exposição dos produtos,
melhoramos o nosso serviço e
frequentemente trazemos novidades para que todos saiam satisfeitos. Depois da inauguração
do Parque Aquático, repaginamos
o nosso cardápio e mudamos o
uniforme da equipe; tudo para
estarmos em consonância com
essa maravilha que se tornou o
Parque Aquático. Recentemente,
contratamos uma assessoria gastronômica. Trouxemos o chef Joel
Pinheiro, que melhorou o nosso

cardápio, deixando-o mais enxuto, deu sugestões, reorganizou a
nossa cozinha, fazendo com que
os pedidos saiam mais rápido e
trocou alguns funcionários. Além
disso, recorremos ao Sebrae para
redirecionar o trabalho da nossa
padaria e mercearia. Em breve, o
morador pode esperar também
novidades na nossa padaria.
Uma delas, eu posso contar. A
nossa padaria está localizada ao
lado da academia, e os seus frequentadores nos pedem muitos
pratos mais saudáveis. Estamos
fazendo uma pesquisa de sabores
com os próprios moradores, para
que eles nos ajudem a montar
esse novo prato. No que se refere
aos nossos canais de comunica-

co específico. Buscamos atender
a todos, no geral. Tanto que no

restaurante, por exemplo, não
recebemos apenas os frequentadores da piscina, mas também o
Coral, para suas comemorações,
grupos de moradores apreciadores de vinho, confraternizações,
festas. Se quiser fazer o seu evento conosco, é só vir aqui e marcar.
NIPA: Qual o diferencial de vocês,
em comparação aos espaços de

alimentação de outros condomínios da região?

Claudia : Muitos. Recentemen-

te, fizemos uma pesquisa de qualidade de preço com correntes da
mesma categoria, visitando-os e
degustando os pratos, comparando cardápios e preços. Ficamos
muito felizes em constatar que
estamos bastante competitivos.
Nossa qualidade é superior em
muitos casos e os preços estão
alinhados e até mesmo inferiores
aos de mercado. Não podemos
deixar de citar o visual que temos
do Parque Aquático agora, que,
com certeza, é um diferencial,
não no que se refere ao nosso
serviço, mas na experiência dos
moradores de saborearem uma
bela refeição de frente para esse
espaço maravilhoso. O nosso
atendimento e a atenção dada
aos nossos clientes são itens
sempre muito elogiados pelos
frequentadores. No restaurante,
por exemplo, nós temos várias
refeições queridinhas, e entre
as mais pedidas pela população
do Nova Ipanema estão: o prato
infantil, os espetinhos, os pastéis
de camarão com catupiry, a
nossa cartela de drinks, sem
falar nas nossas apetitosas
pizzas semiprontas, que fazem o
maior sucesso. Quem come aqui,
não pode reclamar que um dia
chegou e comeu um pedaço de
filé menor do que o da semana
passada, por exemplo. Nosso
cardápio vem com o peso exato
das proteínas. Temos o cuidado
de servi-las sempre na mesma
proporção. No que se trata dos
nossos utensílios, por exemplo,
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nós temos um cuidado especial.
As refeições são servidas em pratos de melanina que são resistentes ao calor e podem ser levados
próximos à água.
NIPA: É de praticidade que o morador gosta, então, como vocês
facilitam a vida deles?

Claudia : Aqui, nós temos tudo

o que o morador precisa, e se
ele quiser não precisa nem vir
aqui buscar, nós levamos até o
apartamento. Temos uma equipe
preparada para esse serviço,
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mais conhecido como delivery.
Além do mais, temos uma grande
quantidade de clientes que recebem seus pães a partir das 6h
da manhã na porta de casa. Na
consultoria com o Sebrae, pre-

tendemos melhorar também esse
quesito. Além disso, desejamos
melhorar também o atendimento
próximo à água. Fizemos alguns
testes que não deram certo, e
agora, junto com os nossos consultores, pensaremos em alguma
tecnologia ou logística que melhore esse serviço.

NO
TA

Mas não basta conhecer os concorrentes,
mas é necessário ouvir o que pensam
os moradores. O condomínio está
preparando uma ampla pesquisa sobre
os serviços do complexo gastronômico,
por meio de um Instituo especializado,
a fim de melhor conhecer as opiniões e
preferências dos moradores.
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ESPORTE É VIDA
Por mais clichê que pareça, é a mais pura verde. O esporte faz bem
em todas as idades, da criança ao idoso. E quanto mais cedo se
começa, mais qualidade de vida e longevidade são conquistados.
Desta forma, apresentaremos a você, morador, as modalidades que
são praticadas aqui no NIPA. A cada edição traremos um esporte.
Nesta, apresentamos beach tennis e futevôlei.

BEACH TENNIS | As aulas começaram recentemente, com turmas
para todas as idades e níveis e
são ministradas pelos professores
Reinaldo Vazquez e Michel Passos.
Segundo Reinaldo, o beach tennis
é o esporte da moda no Brasil,
pois é muito fácil, dinâmico e com
grande queima calórica. Como

é praticado na areia, os danos
com impacto são mínimos. Como
todo esporte, pode proporcionar
mais saúde, é antiestresse e vitalizador. A modalidade é parecida
com o frescobol, porém a presença da rede faz com que tenha
uma disputa de pontos.
“A técnica é muito simples, ou
seja, é um esporte fácil de apren-

der. Estaremos na quadra de
areia a partir do dia 19/03/2019.
Então, basta o morador aparecer
e fazer uma aula experimental,
sem compromisso”, disse Reinaldo.

Aulas:

Terças e quintas, das 7h às 8h.

FUTEVÔLEI | O esporte criado
nas areias das praias cariocas é
um casamento perfeito do futebol
e do vôlei. Alegre, divertido, pra
cima e como todo esporte, faz um
bem danado aos praticantes. São
18 pontos, cada jogador podendo
dar um toque, mas sem usar a
mão. O atleta deve usar apenas o
pé, coxa, ombro e cabeça.
A dinâmica das aulas envolve
alongamento, aquecimento, parte
técnica, jogo simulado e o jogo
propriamente dito. As categorias
são divididas em iniciante, intermediário e avançado.
O Centro de Treinamento do Nova
Ipanema é de responsabilidade
de Rui Pai e Michel Passos. Michel
conta que, além do condomínio,
ele ministra aulas no Posto 11 do
Recreio dos Bandeirantes e no
Costão do Recreio, e que quando
alunos, por ventura, tiverem algum imprevisto durante as aulas
no condomínio, podem procurar
esses outros centros para complementar as aulas. Sem contar
que o professor se compromete a
fazer torneios entre os centros de
treinamentos. As competições podem acontecer em duplas mistas,
femininas, masculinas, máster
(acima de 50 anos de idade) ou

máster mista (com uma pessoa
acima de 50 e um jovem).

dias e horários de aula e falar
diretamente com o professor.

Quem se interessar, pode fazer
aulas experimentais. Para se
inscrever, basta comparecer nos

Aulas

Segundas e quartas, das 18h às
19h.
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
2019

2ª e 4ª

5ª feiras
20h às 22h

Relacionamos abaixo as atividades físicas realizadas nos espaços do

18h às 19h

3ª à sáb
7h às 20h

Prof. Michel
Tel.: 96440-4845

condomínio cedidos aos professores para ministrarem aulas, exclusivamente, aos moradores do Nova Ipanema.

3ª a dom
19h às 22h
Acima de 50 anos
Acima de 35 anos
Misto
Futebol Crianças

BEACH TENNIS
3ª a 6ª feira
08h30 às 09h20
3ª a 6ª feira
09h30 às 10h20
Profa. Sheila
Tel.: 9 8875-9061
Prof. Carlos
Henrique
Tel.: 9 9271-3511

3ª e 5ª feiras 		
09h às 09h50
20h15 às 21h

3ª, 4ª e 5ª feiras 					 3ª a 5ª feira
15h30 às 16h - aprendizado I – 2 a 3 anos
07h às 10h

Profa. Aida
Tel.: 9 9655-4450

16h30 às 17h - iniciação - 6 a 8 anos

Obs: Toda terça e
quinta, das 8h45 às
9h, tem meditação
de graça.

16h às 16h30 - aprendizado II - 4 a 5 anos

Prof. Reinaldo

2ª, 4ª, 3ª, 5ª

2ª a 4ª e 6ª feiras

17h40 às 18h10 - iniciação 6 a 8 anos

Tel.: 98107-0107

e 6ª feiras
7h às 13h
16h às 22h

Manhã - 2ª a 4ª, das 9h30 às 10h30

18h10 às 19h - teen/adulto (13 anos em diante)
19h às 19h50 - teen/adulto (13 anos em diante)
Prof. Mônica
Tel.: 98296-3361

Prof. Thiago Matta
Adultos e crianças
Tel.: 9 9444-7599

da Espaço 11)
4ª e 6ª feiras
6h30 às 7h20
Prof. Flávio
Cassilatti
Tel.: 9 7255-1876

18h às 19h

17h às 17h40 - aperfeiçoamento - 9 a 12 anos

SALA 1

ACADEMIA (ao lado

2ª e 4ª feiras
20h10 às 21h20

Novas atividades

2ª a 6ª feiras
6h às 22h
Sáb/dom
8h às 14h/9h às 13h
Tel.: 3325-8788 (ramal 3046)

2ª a 6ª feira
12h30 às 18h
Prof. Ulissir
Tel.: 9 8107-0107

3ª e 5ª feiras
18h15 às 19h30

Quadra poliesportiva
Prof. Carlos Magno

Manhã 2ª a 4ª, das 8:45 às 9h30
Tarde - 6ª, das 19h as 20h30

2ª a 4ª feira
18h às 19h
Prof. Ney
Tel.: 98103-9935

às 19:15, e 6ª, das 18h as 19h

3ª e 5ª feiras
19h30 às 20h30

ADULTO:

FUTSAL
3ª a 5ª feira
07h às 12h30

Tarde - 2ª a 4ª, das 17h às 18h, 18h15

Campo de
futebol sintético
PSG Paris Saint Germain

OBS.: os professores, que ministram aulas das atividades esportivas, acima mencionadas aos
moradores do condomínio, solicitam que o pagamento das mensalidades de seus alunos seja
feito diretamente a eles até o dia 5 de cada mês, após o qual incidirá MULTA de 2%.

Esportes do NIPA
Eventos sociais
Eventos reservados
Serviços do NIPA

Ensino bilíngue da Educação Infantil ao
Ensino Médio e trilíngue a partir do 6º ano

Fmação
Multicultural

Conheça nossa escola e
tenha a experiência de uma
instituição católica
comprometida com um alto nível
acadêmico, desenvolvimento
humano integral e de valores,
formando líderes capazes de
enfrentar e modiﬁcar
o mundo.

Entre em contato conosco e
agende uma visita!

Música
colegioInternacionalEverestRJ

21 3485-1050
colegioeverest.com.br

colegioeverestrj

everestrj
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