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Informando
Condomínio Nova Ipanema

Fé e devoção

O Dia das Mães foi de grande emoção no
condomínio. Famílias inteiras celebraram
e agradeceram a Deus o dom da vida em uma
missa em homenagem a elas. O Coral deu o
tom da confraternização. Confira.

Edi • to • rial

E QUE VENHA

Vamos entrar no clima dos festejos juninos. Os
santos já estão reunidos: Santo Antônio, São
Pedro e São João. É hora de escolher a chita
mais bonita, remendar as calças dos cavaleiros e dançar quadrilha.
Músicas, comidas típicas, vestimentas, bebidas, ornamentos, simpatias, histórias, danças,
a festa junina é uma parte riquíssima da
cultura brasileira.
Do banco escolar à vida universitária, passando por condomínios, clubes e espaços
públicos, a festa caipira agrada a todas as
idades. Pode ser o forró, o xote ou o baião de
mestres como Gonzagão, ou a viola caipira
do interior do Brasil ou ainda duplas mais

modernas. Aqui, no Nova Ipanema, a festa
é tradicional e aprovada pela maioria dos
moradores.
Este ano será realizada em 29 de junho e
vem com muitas novidades, da segurança
às atrações, além de muita dança e mesa
farta. Quem não fica com água na boca ao
se deliciar com uma guloseima típica? E as
barraquinhas enfeitadas com bandeirinhas?
E a hora da quadrilha?
A Administração está caprichando mais
para produzir a maior festança dos últimos
tempos. Enquanto a equipe trabalha, você
pode ir se preparando, porque a festa será
inesquecível.
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Trabalho de equipe e
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA

U

m novo ciclo administrativo está em vigor
no condomínio Nova
Ipanema. No dia 2 de
abril, em reunião para tal fim, Jose
Carlos Maffei foi eleito presidente
executivo da ACNI pelo Colegiado,
até abril de 2020. Para muitos
moradores, José Carlos Maffei
dispensa apresentações, mas
para quem ainda não o conhece,
iremos apresentá-lo. A equipe de
reportagem foi conversar com o
presidente quase um mês após
a eleição e assim conhecer suas
propostas para o condomínio, o
trabalho que será desenvolvido
na sua administração e um pouco
mais de sua história.

Engenheiro civil formado em 1972
pela UFRJ, Maffei trabalhou na
empresa Gomes de Almeida Fernandes, que mais tarde passou a
se chamar Gafisa, construtora e
empreendedora do Nova Ipanema. O fato de ser funcionário da
empresa possibilitou que ele pudesse conhecer detalhadamente
o projeto do condomínio.
De lá pra cá, mergulhou na
vida comunitária e fez história.
Com a esposa Solange criou
no condomínio seus dois filhos,
Marcelo e Cláudia, e conquistou
a amizade de muitas pessoas.
Na administração ocupou cargos

como diretor adjunto de esportes
do 1º síndico geral eleito, Décio
Cunha. Depois da formação
da ACNI, tornou-se membro do
Colegiado, presidente da ACNI e
do Colegiado e até diretor financeiro, quando finalmente chegou
à presidência.

Desde a sua primeira vez como
presidente executivo, lá se vão
mais de 20 anos. “Em todos os
cargos, dei o meu melhor e tentei
contribuir com a minha experiência. Mas o mais difícil de todos
certamente é o de presidente
executivo, pela responsabilidade
do cargo diante dos mais de 3
mil e quinhentos condôminos.
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Eu sou pioneiro, moro aqui há
quase 42 anos e sou uma pessoa
comunitária. Gosto desse tipo de
participação. Eu acho que o sucesso do Nova Ipanema é devido
ao número de pessoas com esse
perfil que mora aqui. Por sorte,
temos muitas”, disse.
Maffei diz que aceitar o desafio
de ser novamente o presidente
executivo se deu pelo fato de
acreditar no sucesso do condomínio. Ele diz que sua missão é
conservar o que o Nova Ipanema
já tem de melhor, dar prosseguimento aos projetos já existentes
e promover atividades coletivas.
“Tudo o que o morador do Nova
Ipanema quer é viver bem. Procuramos atender aos anseios da
comunidade”, explicou.
Sobre trabalhar ao lado de Antonio Carlos Dantas, que por mais
um mandato atuará como diretor
administrativo, o novo presidente
executivo sinaliza: “nos conhecemos há muitos anos, já somos
amigos de longa data. Sou fã do
trabalho dele e acompanhei de
perto sua atuação ao lado do
meu antecessor, Josean Iatauro,
que é outro amigo. Eles sempre
foram muito elogiados e administraram muito bem a nossa casa”.
Como disse em sua última entrevista quando eleito, Antonio
Carlos Dantas reforça que com a
parceria dos moradores e suporte

da ACNI e do Colegiado, ele e Maffei terão a retaguarda necessária
para exercer suas responsabilidades da melhor forma possível.
”Daremos prosseguimento ao
trabalho que já vinha sendo feito,
com foco na manutenção do
condomínio, considerando os 41
anos de sua inauguração. Os problemas consequentes aparecem
com uma frequência muito maior
e as soluções são mais demoradas
e de custos mais elevados. Temos
consciência dos desafios e muita
coragem para enfrentá-los”, falou.

• Representar a ACNI ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

Iniciado na última gestão, a
remodelação do bosque é uma
das prioridades desta gestão.
Segundo Maffei, uma parte dela
já foi feita, mas ainda faltam
várias etapas a serem realizadas
dentro da proposta, já com verba
e comissão destinadas. “Do nosso trabalho, a população pode
esperar muito compromisso e
dedicação”, finalizou Maffei.

• Expedir atos normativos e fiscalizar a sua fiel execução;

Compete ao presidente executivo:

• Fazer cumprir a Convenção e
o Regulamento do Condomínio
Nova Ipanema, exercendo, em
nome da ACNI, a sindicância desse condomínio em harmonia administrativa com os subsíndicos e
as comissões colegiadas;
• Observar e fazer cumprir as
resoluções do Colegiado;
• Prestar contas de sua gestão
em relatório escrito;

• Participar, quando convocado,
das reuniões das comissões colegiadas;
• Reportar ao Plenário o andamento dos assuntos levantados
em sessões do Colegiado e outros
relevantes que estejam sob sua
responsabilidade.
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FL ASH NOVA IPANEMA
O condomínio promove eventos culturais, esportivos e sociais. E nossa reportagem sempre registra esses encontros
entre moradores. Nesta edição, exposição, festa e cinema.
A alegria da criançada e o encontro de famílias dão o tom
de cada evento promovido pela administração.

EXPOSIÇÃO

PÁSCOA

CINEMA
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EXPOSIÇÃO

1º Encontro de

Artes Nova Ipanema
“Antes de uma criança começar a falar, ela canta.
Antes de escrever, ela desenha.
No momento em que consegue ficar de pé, ela dança.
Arte é fundamental para a expressão humana.” - Phylicia Rashad.

N

o universo de moradores do Nova Ipanema,
não é raro encontrar
talentos artísticos.
Muitos moradores possuem
aptidão para o esporte, para a
música e até para pintura, e muitas vezes não são conhecidos do
público em geral, mas fazem um
belíssimo trabalho. Nesta edição,
vamos revelar alguns talentos da
pintura que ganharam um espaço
no salão social do Clube para
exporem seus trabalhos. Fomos
acompanhar o primeiro dia de
exposição e entrevistamos Tânia
Regina Bueno Iatauro (professora

de pintura), moradora do Henri
Laurens, alguns de seus alunos
e outros artistas amadores, que
tiveram suas obras exibidas.
Tânia é formada em Geografia e
Geologia, mas a pintura invadiu
a sua rotina e ganhou protagonismo. Em um breve resumo,
Tânia conta que tudo começou
em 1984, quando veio morar no
Rio de Janeiro e se licenciou do
cargo de professora de Geografia
na rede pública de São Paulo.
“Aqui acabei me dedicando à
pintura e cursos na área, como
o de desenho em carvão com o
conceituado professor Bandeira
de Melo”, disse.

Alba Brandi (Cellini), no auge de seus 86 anos, mostra
que para ser artista não tem idade certa, apenas
alegria e força de vontade. Aluna de Tânia há 4 anos,
Alba elogia a exposição: “cada um tem seu jeito de
pintar. Com esse encontro, conhecemos os traços do
outro. Muitas vezes nem sabemos que nossos vizinhos
pintam”.

Entre as exposições que já participou, o destaque vai para o
1º Salão de Artes da Comissão
Regional de Obras Brigadeiro
José Fernandes Pinto Alpoin, no
Palácio Duque de Caxias. Ela
começou dando aula de pintura
a óleo e atualmente, somente
aquarela, ministrando aulas em
seu apartamento ou na casa dos
alunos; grande parte deles, moradores do Nova Ipanema.
Confira como foi o evento que
contou com 27 expositores e
atraiu dezenas de pessoas em
sua primeira edição.

Companheira de Tânia no tênis, Suely Abramo (Bernardelli)
é aluna da amiga e enaltece o trabalho da professora: “ela
insistiu tanto para que eu aprendesse, que acabei me apaixonando pela arte. Para mim, a pintura é algo relaxante e
provocar a reflexão nas pessoas é algo sensacional. Jamais
imaginei ter meus quadros expostos um dia”.
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Valeria Lasse Braga, aluna de Tânia, teve duas de
suas obras expostas. A artista é fã de paisagens.
Marcelo Augusto Lopes (Auguste Rodin) pinta há apenas 5
meses e aprendeu assistindo vídeos do YouTube. Feliz com
o resultado da obra, o morador posou ao lado dela, intitulada de “Scarlat Gold”. “Meus quadros têm a decoração
das casas como foco”, comentou.

Moradora do Marino Marini, Gabriella Calmon
Carvalho Almeida foi musa inspiradora para o
pai Lionio Ramos de Carvalho. Na tela, Lionio
retratou uma pose da filha em uma de suas
viagens a Angra dos Reis. “Eu gosto de pintar
pessoas, principalmente os membros da família.
Esta não foi a única pintura que fiz dela. Gabriella aprovou a iniciativa do condomínio de
promover a exposição e dar espaço para a arte”,
explicou. Na foto, Gabriella, ao lado do pai e artista da família Lionio e do esposo Daniel Veiga.

Daniella Neves Maximiano (Giacometti) prestigiou o trabalho
da mãe, Elaine Motta Neves. A filha entregou o certificado,
elaborado pela Administração do condomínio, para a artista
da família.

Josean Iatauro prestigiou a esposa e o primeiro encontro
de Artes no NIPA. Ele disse estar orgulhoso e completou: “o
evento agora será anual na agenda do condomínio”.

PÁSCOA
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Pascoa

Domingo de sol no Nova Ipanema. Crianças ansiosas aguardavam a chegada do coelhinho da Páscoa no bosque. Famílias inteiras confraternizaram num clima de muita
harmonia, paz e felicidade. Os animadores da Eu Eventos não deixaram ninguém parado,
principalmente a criançada, é claro. Muitas músicas e brincadeiras variadas deixaram o
encontro bastante divertido. Os pequenos se esbaldaram o tempo todo, ou melhor, quase
todo: quando o coelhinho da Páscoa apareceu, todas as atenções se voltaram para ele!

Simone Schemiko (Rua Pot), frequentadora assídua das
atividades promovidas pela Administração, levou os
filhos Letícia (8 anos) e Guilherme (6 anos) para o evento.
O menino ganhou o prêmio de criança mais animada.

Família reunida para a foto com o coelhinho da Páscoa: Flávia Chernicharo (Cellini) e o marido Sandro
posaram com os filhos, Heitor (3 anos), Arthur (5
anos) e Diogo (10 anos).
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Bruno Biondo (Cellini), a
esposa Patricia e o filho
Gabriel (2 anos) eram
pura alegria. “Adoramos
tudo. Desde a organização até a recreação”,
comentou Bruno.

Adriana Maia (Bernini) levou o filho, Antonio
Pedro (9 anos), para a festa. “Não perdemos
nenhum evento”, falou a mãe.

“Datas assim são ideais para estar em família e entre amigos”, contou Roberta Greco
(Bernardelli), que na foto está acompanhada
da filha, Caroline (2 anos), e dos amigos da
Rua Kobe, Sandro Mariath, a esposa dele,
Ana Lúcia Melo, a filha Luiza (3 anos) e a
sogra Elenir Melo.

Esse coelhinho pra lá
de simpático nas costas
do pai é José (4 anos). O
menino estava empolgado e não parou um só
minuto. “Ele participou
de todas as brincadeiras.
Aproveitou tudo”, disse
o pai, Andres Mora (Rua
Kobe), que estava acompanhado da esposa,
Manuela Castro.

Fabricio Guimarães (Bernini), a esposa Aline Costa e os filhos,
Bernardo (6 anos) e Daniel (3 anos), resolveram passar a Páscoa no
Nova Ipanema e não se arrependeram. “A festa estava tranquila,
sem contar que é no quintal de casa”, comentaram.

12

Com certeza, esta foto vai para o
porta-retrato na casa dos pais de
Heitor (1 ano e 4 meses), do Auguste Rodin. Desinibido, ele posou
para a foto junto com os coelhos
de pelúcia.
Amigos inseparáveis, Francisco (4 anos),
do Marino Marini, e o primo Miguel (4
anos) se esbaldaram. Francisco é morador
do Nova Ipanema e sempre convida o
primo para as festas.

Maria Julia (4 anos) estava acompanhada da mãe Catharina Vittaz
(Henri Laurens) e da tia Helena Lobato. “A brincadeira preferida dela
é o pula-pula”, admitiu a mãe.

DIRETAMENTE DA RUA DOS LUSTRES PARA BARRA

TUDO EM
ILUMINAÇÃO
Equipe especializada para
ajudar você a transformar a
iluminação da sua casa.

21 3325-8554

AV. DAS AMÉRICAS, 7.700 LOJA 123
SHOPPING BARRA MALL

CINEMA
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Cinema

O

s moradores do Nova Ipanema desfrutaram de uma sessão cinema
ao ar livre. Os filmes escolhidos foram: “Meu Malvado Favorito 3”
e “Pantera Negra”. O público de todas as idades acompanhou e se
divertiu. Para complementar um bom filme, não pode faltar a pipoca, que foi providenciada pelo NIPA Restaurante.

Gabriel e Mariana Antonini (Bernardelli) levaram a filha
Olivia (6 anos) e a amiguinha Maitê Reis (6 anos) na sessão
de cinema ao ar livre. “As meninas adoraram os filmes”,
ressaltou o papai de Olivia.

“Essa atividade reúne as famílias e o espaço é bem agradável. Viemos pela primeira vez, mas queremos repetir”,
afirmou Flavio Thomaz, ao lado de Giovanna (11 anos) e
Joana (11 anos).
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Ana Cristina (Giacometti) estava acompanhada de Manuela (11 anos) e Giovanna (11 anos). As três elogiaram
a sessão de cinema: “muito legal! Os dois filmes foram
bem escolhidos e, para nós, deveria ter mais vezes”.

Carla Ferrante (Marino Marini) aproveitou o cinema
ao ar livre com familiares e amigos. Na foto: Elizabeth Ferrante, Alexandre da Veiga, Luca (7 anos) e
os amigos Marcelo Maffei (Giacometti) e Bernardo
(7 anos).

Instalação de equipamentos

Contratos de Manutenção
Mensal – Semestral – Anual

“Essa é uma ótima ideia para integração. E os filmes
atendem crianças e adolescentes”, disse Priscila Moura (Cellini), na imagem com Francisca (Giacometti) e
Lenita (Henri Laurens).

Manutenção Preventiva

Manutenção Corretiva

lubrificações, limpezas e ajustes
em geral

Trocas, reparos, limpezas e
instalações e desinstalações
em geral, inclusive sistema
com R141B

Fale conosco
(21) 2698-2590
(21) 98016-0016 • (21) 97902-8228

contato@miarcondicionado.com
miarcondicionado.com.br
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M

ãe tem mel, tem abraço apertado, olhar que acalma,
e tem horas que ninguém mais serve, só ela... E nesse
clima de ternura e carinho, mais um Dia das Mães foi
celebrado com muita emoção no Nova Ipanema. Em
um dia lindo de sol, aconteceu no bosque a missa em ação de graças pelo dom da maternidade. “Mães, não digam que querem um
mundo melhor para os seus filhos, mas sim, que irão dar ao mundo
filhos melhores. Semeiem o bem e o amor e testemunhem isso para
os seus filhos”, disse o padre Renato Martins, pároco da Nossa Senhora da Vitória, durante sua pregação. Um momento de fé e muita
emoção, que reuniu dezenas de famílias no bosque.
As belíssimas vozes do Coral Nova Ipanema deixaram a celebração
ainda mais emocionante, com suas encantadoras canções. Uma das
mais elogiadas pelo público foi “Hallelujah”, preparada especialmente para essa ocasião.
Outros momentos fizeram as lágrimas caírem
dos olhos das mamães, como a coroação
da imagem de Nossa Senhora da Vitória.
No fim, todos cantaram juntos “Como
é grande o meu amor por você”, de
Roberto Carlos.
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Vivonne de Souza Lanzillotti (Bernini), integrante do Coral, comemorou com a família
esse dia pra lá de especial.

Vinicius Pinheiro (Giacometti) e Thais Freitas participaram com a filha Luiza (4 anos) do evento. “Foi
tudo maravilhoso, viemos todos os anos. Esses são
momentos das famílias estarem todas reunidas e
celebrando com alegria”, disse Vinicius.

Gina Morelenbaum, esposa do maestro, celebrou o dom da
maternidade ao lado dos filhos, David e Jayme.

As irmãs Adriana Pereira (Giacometti) e Flávia Pereira assistiram de pertinho a matriarca
da família, Pricila Pereira,
coroar a imagem de Nossa Senhora. A família foi a escolhida
para esse momento gracioso e
aplaudida por todos. Na foto:
Ana com seus gêmeos no colo,
Pedro e Elisa (1 ano e 6 meses),
e Flávia com Flora Maria (1
ano e 4 meses).
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Participaram do momento da coroação da imagem
de Nossa Senhora, Helena (5 anos), filha de Ana Sofia
Pizzolato (Henri Laurens), e Luísa (6 anos), filha de Marcelle Azevedo Antunes (Henri Laurens). Emocionadas,
as mamães disseram que a celebração foi uma linda
homenagem às mães.

Maria de Lourdes Mendonça de Lima e Silva
(Cellini), 90 anos, entrou em procissão com a
filha Margarida dos Santos Pinto, a neta Marcela Pereira de Lima Silva e a bisneta Silvia de
Gusmão de Lima Silva. “Foi incrível. Eu não falto
a nenhuma missa aqui. A celebração foi linda demais! Tenho 5 filhos, 10 netos e 12 bisnetos; quer
alegria maior?”, relatou Maria de Lourdes.

Com as 5 gerações reunidas, Nathercia Pereira Lapenne (Marino Marini), no auge dos seus 102 anos, compareceu com toda a família ao evento. Mãe de 2 filhos, avó de 5 netos, bisavó de 4 bisnetos e tataravó de 1, ela
mora há 40 anos no condomínio e fez questão de reunir a família nesse dia especial. “Leio todas as revistas.
Eu amo o Nova Ipanema, porque tudo aqui é uma delícia. Nossa família é muito unida e também muito ouriçada”, brincou Nathercia no final de seu depoimento.
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Com a palavra, os chefes das famílias Reis (Henri Laurens), Carvalho
(Giacometti) e Fontes (Giacometti), Roberto, Lincoln e Mario, respectivamente: “elas são nossas guerreiras. São verdadeiras rainhas. São seres
humanos iluminados”.

É claro que nessa homenagem não poderiam
faltar, o presidente executivo José Carlos Maffei
e a esposa Solange. O casal tem 2 filhos e 1
neto, Marcelo, Claudia e Bernardo (7 anos), respectivamente. “Desejamos a todas as mamães
muito amor e união. Esses são nossos verdadeiros votos”, disse José Carlos.
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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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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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Vamos repaginar o
PARQUE AQUÁTICO?

Todo
dia é dia
de peixe!

L

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

Escolha seus pescados
favoritos dessa estação e
encomende na nossa peixaria!
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

PROMOÇÃO BOA VIZINHANÇA

4a

todas as

F E I R AS

10% de DESCONTO
E FRETE GRÁTIS

para os moradores do Nova Ipanema.
É só apresentar o código #portoemcasa
na hora de fazer o pedido.
Promoção válida até 30/08/2019.

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.

Foto meramente ilustrativa.
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