
Diversão e muita alegria  
com a chegada do  

Papai Noel.

Natal

Condomínio Nova Ipanema | nº 573 | Janeiro • Fevereiro

INFORMANDO

A primeira apresentação do Coral 
contagiou a todos.

Participe da nossa tradicional  
feijoada e caia na folia.

Noite de emoção

Carnaval



3Editorial

Direção 
Paulo Roberto Mesquita (Diretor-Executivo),  

Rebeca Maia (Diretora Administrativa),  
Marcio Ayres (Diretor Comercial)

Editora-Chefe 
Tereza Menezes Dalmacio  

editora@grupocoruja.com.br 

Repórteres 
Aldi Mafra, Guilherme Cosenza,  

e Sandro Miranda

Estagiária de Jornalismo 
Joana Azevedo

Fotografia 
Hilton Ribeiro

Estagiária de Fotografia 
Lourrayne Lima

http://issuu.com/grupocoruja 
www.facebook.com/GrupoCorujaComunicacao  

Av. Armando Lombardi, 800, sl. 238 
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 

Presidente-Executivo 
Josean Iatauro

Diretor Administrativo 
Antônio Carlos Dantas

Comissão Editorial 
Claudio Frazão, Fernando Guimarães,  

Leonardo Lara, Raul Simas e Rodrigo Masset

Avenida das Américas, no 4.567 
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 assinados são de responsabilidade de seus 
autores, não refletindo necessariamente a opinião  

do Condomínio.

Produção 
Ana Luisa Deveza

Revisão 
Laila Silva

Direção de Arte 
Rachel Sartori

Diagramação 
Marcília Almeida 

Design 
Allan Pecora | Renato Passos

Comercial  
3471-6799 | 98181-0454

Redação 
3061-3724 

editora@grupocoruja.com.br

TUDO NOVO de novo

O condomínio fecha 2015 com 
um saldo pra lá de positivo. A 
comunidade esteve unida durante 

todo o ano: muitos eventos, grandes 
alegrias e algumas mudanças. 

As crianças ganharam o seu primeiro 
acampamento. Os funcionários 
passaram a festejar o aniversário de 
todos. O balanço financeiro teve 
bons resultados, contrariando a eco-
nomia nacional. A segurança ganhou 
reforço e inovações tecnológicas. 

Na saúde, o controle de mosquitos é 
uma ação permanente da Adminis-
tração. 

A proliferação do mosquito Aedes ae-
gypti é preocupante em todo o país, 
mas não esqueça: você, associado, 
tem que fazer também o controle 
dentro de sua casa (piscina, vasos de 
plantas, recipientes etc.). Tenha muito 
cuidado e atenção!

E 2016 se apresenta com muito 
trabalho e mais dedicação por 
parte de todos que compõem a 
Administração do condomínio. É 
ano olímpico, o bairro passa por 

uma grande transformação e em 
breve tudo estará em operação.

E a Revista, mais uma ação da Ad-
ministração em parceria com a Co-
missão de Comunicação, seguirá 
com você, informando, cobrindo 
os eventos, registrando a forma 
leve de se viver aqui e ouvindo o 
morador (e também leitor).

Bom ano para todos e contem sem-
pre com a Administração! 

Abraços,

Equipe NIPA

Josean Iatauro

Presidente-Executivo

30/01 (sábado), das 13h às 17h – Feijoada

07/02 (segunda), das 16h às 20h30  – Baile Infantil de Carnaval

 

CARNAVAL

A página do Condomínio Nova 
Ipanema no Facebook está 

bombando. Com quase duas mil 
curtidas, o espaço on-line é mais 
um ponto de encontro para os mo-
radores e também um local para 
promover informação. Avisos são 
postados, fotos são compartilha-
das e ainda há registros do que 
acontece aqui, nas áreas comuns 
do condomínio.

Participe também. 
www.facebook.com/NovaIpanemaOficial.

Curtir Você
Eu vou 
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SEGURANÇA  
EM PAUTA
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A Administração trabalha a todo vapor para garantir sempre mais qualidade de vida para toda a comunidade. As 
frentes de trabalho são muitas, mas nesta edição trataremos especificamente da segurança. Estão em anda-

mento diversas ações; então, conheça as etapas planejadas e como você pode contribuir na implementação das 
medidas:

Se você ainda não o fez, atualize o seu e-mail enviando-o para o endereço do condomínio:  
novaipanema@novaipanema.com.br. Essa simples providência irá permitir que você receba imediatamente sua 
senha de acesso ao site www.novaipanema.com.br e altere ou valide os seus dados cadastrais. Qualquer dúvida, 
dirija-se à Administração ou ligue no telefone 3325-8788.

Recadastramento  
O cadastro dos moradores está em processo de revisão. Sua atualização vai permitir a liberação de acesso faci-
litado e com segurança de pedestres e veículos na portaria principal, além de melhorar o controle de acesso aos 
seguintes serviços do condomínio:

Tags e carteirinhas de morador   

Ônibus                                     Balsas                               Sede Social

•  Tão logo completada a etapa do recadastramento, iniciaremos a entrega das etiquetas ade-
sivas com os dispositivos de radiofrequência (Tags), que deverão ser afixadas nos para-brisas 
dos veículos. Você poderá comprar Tags adicionais para todos os veículos registrados em seu 
cadastro.

•  Verifique se todas as pessoas que moram ou trabalham na sua residência possuem o registro 
da impressão digital e a carteirinha do condomínio para assegurar o acesso facilitado a todos os 
serviços. Essa operação é realizada na Secretaria do condomínio.

•  Explique para a sua família, amigos e prestadores de serviços a importância dessas medidas 
para a nossa segurança. Peça a colaboração e a compreensão deles, em especial no período de 
implantação e ajuste dos novos procedimentos.

NIPA EM 
AÇÃO

7

COLABORE COM OS ESFORÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA A MELHORIA DA SUA SEGURANÇA.
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permanente à dengue
NOVA IPANEMA NO COMBATE 

No Brasil, um dos mosquitos mais perigosos é o 
Aedes aegypti, o popular mosquito da dengue. 
Antes, ele era conhecido por passar apenas a 

dengue, hoje ele evoluiu e é capaz de trazer mais dois 
tipos de doença, o zika vírus e a chikungunya. Com 
isso, o cuidado da população precisa ser triplicado no 
combate ao mosquito. O Nova Ipanema cuida para 
que o condomínio consiga viver longe desse perigo 
que, só nos oito primeiros meses deste ano, matou 
693 pessoas, quebrando o recorde anual de 2013, 
com 674 mortes. 

Para isso, o carro fumacê é usado todas as segundas, 
quartas e sextas com o intuito de eliminar os focos de 
dengue por todo o condomínio, como conta o Diretor 
Administrativo do Nova Ipanema, Antônio Carlos 
Dantas: “além do fumacê por todo o condomínio, 
passamos também, uma vez na semana, nas garagens 
dos prédios e jogamos inseticidas, de 15 em 15 dias, 

nos bueiros, para eliminar qualquer tipo de foco”. No 
entanto, o carro consegue cuidar das áreas comuns 
dos condomínios, mas não age dentro das casas e 
apartamentos. Segundo Dantas, o morador é de suma 
importância nessa luta: “é preciso aderir ao objetivo 
de combate, pois só o condomínio não vai conseguir 
alcançar essa meta”. 
Responsável por soltar o fumacê, José Herculano 
Vieira explica que o Nova Ipanema está seguro: “o 
condomínio, em si, já faz a sua parte, mas é necessá-
rio que o morador ajude também, pois só assim nos 
livraremos de vez desse mosquito”.

Com o verão, a proliferação do mosquito aumenta e 
a sua maneira adaptável e persistente de sobreviver 
se torna um verdadeiro perigo. O mosquito gosta 
de água limpa e parada para colocar os seus ovos, 
por isso é muito importante não acumular água em 
objetos. Um ovo pode sobreviver por até um ano em 

um ambiente seco, desta maneira, mesmo que o local 
onde ele foi depositado fique sem água, não significa 
que a ameaça acabou. Assim que encontrar umidade 
novamente, o ovo volta a ficar ativo e pode gerar o 
mosquito em até sete dias.

Evite deixar água parada em qualquer local por muito 
tempo, derrame água sanitária nos ralos da varanda 
e vasos sanitários e cubra-os, jogue areia nos vasos 
e não deixe a água se acumular no fundo de plantas, 

como as bromélias. Outros grandes focos, que muitas 
vezes acabam passando despercebidos, são as tampas 
de garrafa, os canudos plásticos, as latas de alumínio, 
os lixos recicláveis deixados a céu aberto, entre ou-
tros pequenos recipientes que podem acumular água. 
Ajude a tornar o seu condomínio um ambiente cada 
vez mais saudável.

 

A comparação do código genético humano e dos animais 
esclareceu e não deixou dúvidas de que os animais são 
providos de inteligência e não apenas instintos, como 
pensávamos tempos atrás. É importante que devamos 
nos relacionar harmoniosa e respeitosamente com a 
natureza. Os animais domésticos fazem parte da famí-
lia, trazendo alegria e afeto com a sua presença, mas 
devemos tomar certos cuidados com as doenças que 
transmitem. Os animais devem ser cuidadosamente 
tratados com sadia alimentação, ter visitas frequentes ao 
veterinário e tomar rigorosamente as vacinas e remédios 
para combater as verminoses. As fezes e urina deposita-
das devem ser recolhidas imediatamente para evitar as 
moscas que também produzem doenças. As contami-
nações são infecções denominadas zoonoses e, hoje em 
dia, são conhecidas mais de cem doenças com a infesta-
ção de micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e 
helmintos.

Apesar de intensa campanha e facilidades para a manu-
tenção de nosso ambiente sadio, ultimamente aumen-

ALERTA
tou consideravelmente o número de fezes em nossos 
jardins. Quem passeia com seu animalzinho deve portar 
um saco plástico para recolhimento das fezes disponibi-
lizado pela Administração. A beleza de nossos ambien-
tes é de responsabilidade de todos nós. Atenção, pois 
você poderá ser penalizado com o descaso para com a 
nossa casa.

Fernando Guimarães 
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A Administração festeja o aniversário dos funcionários na última segunda de cada mês. 
Em novembro, Bento Gomes Neto, Paulo Hugo da Cunha, Gilmar Torres Mendes, Ilmar Claudiano Leopoldino 
Silva, Leonardo dos Santos Tomé, Rodney Joaquim Siqueira Dias, Priscila Alves Regino de Siqueira e Hugo Ro-

naldo Oliveira Goulart comemoraram os seus aniversários com todos os funcionários.

E no mês de dezembro foi a vez de Inglison Oliveira Barbosa de Lima, Márcia Pereira Correa, Vera Lucia de Souza 
Augustinho, Francisco Francelino da Silva, Maira das Neves Lima Vaz, Valmir José da Silva, Antonio Ricardo N. dos 
Santos e José Carlos Isidoro da Silva comemorarem.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

11
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O TEMPO NÃO AJUDOU, MAS 
VALEU A BRINCADEIRA

A segunda edição do acampamento “Circle of Fire” teve 
37 crianças inscritas para mais uma noite de brinca-
deiras e aventuras. Afinal, que criança não sonha em 

dormir em uma barraca fora de casa?

Ao fim das primeiras atividades, uma pausa para o lanche 
da meninada. A Pizzaria Aloha, uma das apoiadoras do 
evento, enviou 20 pizzas de muçarela e calabresa, além 
de refrigerante para todos. Na hora da sobremesa, as 
crianças puderam se deliciar com os saborosos sorvetes 
de morango, chocolate e manga da Sorveteria 4D, outra 
colaboradora do acampamento “Circle of Fire” e dos de-
mais eventos realizados no condomínio. André Cassilatti 
contou para a nossa equipe como funcionaram as ativi-
dades dentro do acampamento: “fizemos algumas brin-
cadeiras com a criançada, para que gastassem energia. 
Depois, foi a hora do lanche e um momento para filmes, 
mas, por conta da chuva forte, não pudemos fazer tudo o 
que fizemos na primeira edição”. 

O tempo não ajudou e acabou interrompendo a brin-
cadeira. A fogueira não pôde ser acessa e, para a se-
gurança das crianças, todos foram levados para casa 

ao invés de dormirem nas barracas. Contudo, antes 
da despedida, houve uma atividade em inglês, pro-
movida por outra parceira do acampamento, a escola 
de inglês IBEU, com a professora Pilar Mendonça. 
“Quero fazer o acampamento duas vezes ao ano: um, 
na época da Páscoa, para ter caça aos ovos e tudo 
mais; e outro, no Dia das Crianças, para fazer muitas 
brincadeiras para as crianças”, contou André.

01. Maria Elis (9 anos), moradora do Cellini, estava 
pronta para as brincadeiras após comer o lanche ser-
vido no acampamento. Foi uma das primeiras a se pre-
parar para a atividade em inglês e ver os filmes.

02. A equipe dos meninos se divertiu e brincou com 
as gincanas promovidas pela equipe do acampamento.

04. Pedro Henrique (13 anos) e Diego (13 anos) também aprovei-
taram o acampamento. Nem a chuva parou a dupla, que corria e 
comandava as brincadeiras dos meninos no acampamento. 

05. Enquanto a chuva caía e a comida não chegava, era a hora de 
contar histórias. Desta vez, foram as crianças que deram o tom 
das aventuras.

06. A professora de inglês Pilar Mendonça foi a responsável pela 
gincana promovida pelo IBEU.

07. Hora do lanche: as crianças fizeram a festa com as pizzas da 
Pizzaria Aloha.

01
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03
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03. As meninas do acampamento, após terem lanchado, estavam 
todas preparadas para continuar a noite de brincadeiras.
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Em clima de descontração, a equipe de funcionários do Nova Ipanema se reuniu em um churrasco para celebrar 
o fim de mais um ano de trabalho. A comemoração foi organizada pelos próprios funcionários com o apoio da 
Administração. Com muita música, comida e bebida, os profissionais aproveitaram o dia de sol no Clube do 

BNDES. Esta foi a primeira vez que o local recebeu a confraternização dos funcionários, e todos adoraram o espaço. 
Além da pista de dança e da piscina, o pingue-pongue e a sinuca também animaram a tarde de todos.

“Já considero a equipe como uma família”, disse Ana Maria Pereira, responsável pela jardinagem, que trabalha há 17 
anos no NIPA. Ana explicou que esses eventos são essenciais para a união da equipe. Além disso, ela comentou que 
esta celebração foi a melhor, comparada às anteriores.

01. Jessica Mello (auxiliar administrativo da secretaria) 
contou que havia participado apenas de celebrações 
menores, como o aniversário dos funcionários do mês, e 
que gostou muito do churrasco. 

02. Há 4 anos trabalhando para o condomínio, o auxilia-
dor de serviços José Carlos Isidro elogiou o clima leve e 
alegre da confraternização. 

03. Maria Gorete dos Santos (equipe de limpeza), Maria 
Edilene Ferreira  (portaria) e Rosi Silva (atendente de 
sauna) convidaram a ex-colega de trabalho Sandra da 
Silva Barbosa para comemorar com a equipe. “As ami-
zades feitas aqui ficam para sempre”, explicou Rosi.

04. Ana Maria Pereira (jardinagem) era uma das  
mais animadas. 

01

03

02 04
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Contribuição dos moradores  R$ 31.959

Aporte do condomínio  R$   5.700

Subtotal  R$ 37.659

Cesta de Natal     R$ 9.049

Festa de Confraternização  R$ 9.166

Subtotal  R$ 18.215

Saldo distribuído para 100 funcionários  R$ 19.444

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A equipe de funcionários agradece a colaboração de cada morador para a realização da festa de confraternização.
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COLEGIADO FECHA TRABALHOS DE 2015 
com saldo positivo

Como de costume, ao final de cada ano, o Colegiado 
realiza uma última reunião com um jantar de confra-
ternização com os membros e seus familiares. 

“É uma confraternização tradicional aqui no condomínio. 
A última reunião do ano, no mês de dezembro, é uma 
reunião festiva, digamos assim. Então, procuramos ter 
uma agenda mais leve para confraternizar, não só entre 
os colegiados, mas também com os familiares. É uma 
tradição e um momento de comemorarmos os resultados 
do ano”, explica o Presidente-Executivo, Josean Iatauro, 
que se mostrou otimista com os resultados. “O ano 
foi muito bom, como foi mostrado durante a reunião. 
Foi excelente, do ponto de vista financeiro, apesar das 
dificuldades que o país está enfrentando, conseguimos, 
com muito esforço, ficar dentro do esperado, trabalhando 
em cima das economias e de contas-chaves, como a 
conta de energia. Conseguimos também fazer eventos 
fechando parcerias e tudo mais; foi, sem dúvida, um ano 
proveitoso”, ressalta. 

Para o Presidente do Colegiado, Arnaldo Souto Maior, a 
confraternização é o momento de parabenizar os mora-
dores participantes do Colegiado por todo o esforço feito 
ao longo do ano: “eu diria que existem duas dimensões, 

a primeira é uma confraternização do Colegiado e seus 
cônjuges e a segunda é o reconhecimento dos colegiados 
pelo longo trabalho que fizeram durante o ano inteiro.  
No final do ano fazemos esse coquetel, para, aí sim, jogar 
conversa fora (risos)”. 

Para Luis Edmundo, membro do Colegiado e morador 
do Rodin, a festa é o momento em que os colegiados po-
dem mudar de lugar e aproveitar uma noite apenas como 
moradores do Nova Ipanema: “esse é o coroamento do 
trabalho do ano todo. É o momento de alívio da tensão 
que temos durante as reuniões, com muito debate e dis-
cussão, mas sempre em busca do melhor. Então, eu acho 
que é uma ocasião muito boa para que todos possamos 
tirar a carapaça de Colegiado e usar a de condômino, de 
vizinho e de amigos”. 

O alívio na tensão do ano todo é, para Edmundo, 
uma forma de mostrar que, mesmo em meio a tantos 
problemas e discussões que surgem ao longo do ano, o 
trabalho do Colegiado tem como foco um único ponto, a 
melhoria do Nova Ipanema: “o exercício para a melhora 
do condomínio leva a diversas tensões e, muitas vezes, 
nos faz varar a noite em discussões. Mas o que se vê 
no final do ano é que somos todos amigos e vizinhos, 

01 02

e queremos todos a mesma coisa, o melhor para o con-
domínio”. Porém, é Josean quem destaca e parabeniza, 
não só os membros do Colegiado, mas também todos 
os moradores, pela boa gestão ao longo de 2015. “Se 
compararmos com o mercado, o Nova Ipanema é privile-
giado, pois tem uma taxa de inadimplência muito baixa, 
porque, graças a Deus, os condôminos têm a ciência da 
importância das contribuições para as realizações do 
condomínio. Então, a gente pode dizer que foi mais um 
ano de sucesso”, finaliza.

01. Membros do Colegiado, Ralil Nascis (Cellini), Cláudio 
Frazão (Rodin) e José Antônio Gebara (Pot 129), aprovei-
taram o momento de descontração.

02. O Presidente do Colegiado, Arnaldo de Souto Maior, e 
Luis Edmundo, membro do Colegiado.

17
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As vozes que encantaram 

Foram sete cançõesinterpretadas, com alma e coração, 
pelas vozes de um grupo talentoso e dedicado que 
teve apenas dois meses para ensaiar. O tempo foi 

curto, mas houve disposição de sobra para compensar a 
pouca prática. O Coral do Nova Ipanema fez uma apre-
sentação emocionante no jantar de Natal do condomínio, 
a primeira desde que foi criado, culminando em uma 
sucessão de aplausos e ganhando o reconhecimento do 
público.

Naquela noite quente de 19 de dezembro, Paulo Roberto 
Sampaio, tenor, estava entre os mais de 40 participantes 
do Coral e ficou extremamente satisfeito com o resultado 
apresentado. “Foi uma surpresa maravilhosa para mim. 
O trabalho frutificou, principalmente para quem ainda 
não se achava capaz de fazer algo tão bonito”, afirmou. O 
repertório apresentou chorinhos e sucessos conhecidos 
por todos nós, como “Maracangalha” (Dorival Caymmi) e 
o “Tema da Vitória”, que eternizou o ídolo Ayrton Senna. 

Para Fernando Guimarães, criador do Coral, cada parti-

cipante conseguiu mostrar o que havia de melhor nesse 
grupo que começa a ganhar corpo. “Foi um presente 
de Natal para todos os moradores que estiveram aqui 
presentes. O projeto tem o foco na integração social, visa 
melhorar as relações de convívio entre todos nós. E nada 
melhor do que a música para isso, juntar pessoas que não 
se conheciam e agora fazem parte de algo que já é uma 
realidade”, disse.

No total, foram 67 inscritos, e a expectativa para 2016 é 
ter um número ainda maior a partir de fevereiro, quando 
o Coral volta com força total. “A resposta do público, pe-
dindo ‘bis’ no final da apresentação, foi um termômetro”, 
declarou o maestro Eduardo Morelenbaum. “O grupo 
tem um potencial maravilhoso. Agora devemos nos 
aprimorar e participar de novas apresentações e festivais”, 
completou, destacando também a importância social de 
projetos assim, como se apresentar em hospitais, asilos 
e instituições para crianças desamparadas. “Passa a ser 
uma bandeira do condomínio, simbolizar tudo isso. Esse 

Coral veio para ficar”, completou.

Após a apresentação do Coral do 
Nova Ipanema, os moradores pude-
ram aproveitar um delicioso bufê no 
salão e curtir a animada performance 
do cantor Zé Alexandre, que não dei-
xou ninguém parado. Clássicos como 
“Na cadência do samba” (Ataulfo 
Alves), “Naquela mesa” (Nelson Gon-
çalves), “Foi um rio que passou em 
minha vida” (Paulinho da Viola), “Vol-
ta por cima” (Noite Ilustrada) e outros 
sucessos foram interpretados na 
companhia das dezenas de vozes pre-
sentes. No intervalo, um vídeo mos-
trou a retrospectiva com os melhores 
momentos dos eventos realizados no 
Nova Ipanema durante 2015. No ano 
novo que se inicia, desejamos a todos 
os condôminos muitas felicidades e 
uma participação ainda maior nos 
eventos que estão por vir. Aguardem! 
E Feliz Ano-Novo!

01. O tenor Paulo Roberto Sampaio dedicou a apresentação ao neto, Vitor,  
de 2 anos.

02. O Diretor de Esportes e Eventos,  André Cassilatti, é fã do cantor Zé Alexandre.

03. Muitas famílias compareceram ao jantar.

04. O maestro Eduardo Morelenbaum regeu os coralistas.
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05. Fernando Guimarães e a esposa, Ligia, 
que é soprano no Coral.

05
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FAZER O BEM SEM 
olhar a quem

Solidariedade em tom de confraternização, assim 
foi o Bingo Beneficente realizado no salão social 
do Nova Ipanema. O evento reuniu os moradores 

numa brincadeira divertida, sem apostas, mas com 
prêmios pra lá de saudáveis. Em cada rodada, os mo-
radores levaram para casa cestas de frutas natalinas e 
o objetivo foi ajudar a organização não governamental 
Casa Arte Vida, que promove o desenvolvimento 
social de crianças carentes da região.

“Nós precisamos de brinquedos, alimentos, roupas 
e por aí vai. Tudo que sobra para a gente, é muito 
para quem não tem nada. A ideia desses eventos 
é promover uma grande confraternização”, disse 
Mauro Memória, Administrador da Casa Arte Vida e 
morador do Nova Ipanema. Ele ainda elogiou o Nova 
Ipanema, que, para ele, faz um movimento do bem 
entre amigos.

“Foi bom chamar o pessoal para jogar e ainda ajudar 
essa casa que faz um trabalho tão bonito. Essa atitude 
engrandece a todos”, completou.

O Presidente-Executivo, Josean Iatauro, elogiou a 
mesa de frutas fornecida pela Hortifrúti Bora Bora 
e ficou feliz em ver todos se divertindo em prol do 
bem. “Não pensamos duas vezes em fazer esse even-
to de fim de ano”, comentou.

Com selo da Unesco, o objetivo da Casa Arte Vida é 
realizar trocas culturais, desenvolver novas formas de 
se relacionar socialmente e ampliar as capacidades téc-
nicas das comunidades atendidas. O projeto promove 
iniciativas como cultivo orgânico e reflorestamento, faz 
capacitação profissional e fornece educação comple-
mentar (artes, esportes, reforço escolar e tecnologia).
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01. Sortuda, Suely Abramo ganhou mais de uma rodada e 
levou um bocado de frutas para casa. A moradora achou 
sensacional a ideia do evento. 

02. Moradora do Giacometti, Anamaria Guerreiro ganhou 
a rodada horizontal na cartela do bingo. Ela ficou só na 
felicidade com a cesta de frutas variadas.

03. Responsável por reativar o baile infantil e participante da 
seresta, Mauro Memória acha que os eventos são essenciais: 
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“aqui, temos todo o conforto e espaço necessários. Parabéns 
ao André, que está agitando tudo isso”.

04. Regina Célia mora no Giacometti e gosta muito dos 
eventos do NIPA: “minha mãe me avisou sobre o evento. 
Deveria ter tido mais divulgação, porque foi muito legal”.

05. Moradora do Marino Marini, Evelyn Lima disse que es-
ses eventos são muito bons. Ela ganhou a cesta de frutas na 
rodada em que era necessário completar um “X” na cartela 
do bingo. 

06. Na cesta de Leda Bottino tinha uva, banana, pêssego e 
ameixa. Ela adorou e contou que foi a primeira vez que parti-
cipou de um evento no condomínio.

07. Representando os homens, Enock Lima. O morador do 
Marino Marini ganhou uva, manga, pera, ameixa e pêssego.

01
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FAZER O BEM É BOM

A solidariedade marcou o final do ano de 2015 no 
condomínio. Cerca de 70 pessoas, entre morado-
res e convidados, participaram do torneio de tênis 

beneficente, que teve apoio das empresas Qranio, 
Auto Posto Nova Ipanema e Praia Gourmet. 

A instituição contemplada com as doações arrecada-
das durante o torneio foi a Casa Arte Vida, localizada 
em Guaratiba. 

As partidas de um set tinham um melhor de oito 
games. E para eletrizar ainda mais essa disputa, os jo-
gadores foram divididos em duplas e entre avançados 
e intermediários.
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01. Flavio Cassilati (Bernini) e o convidado Venilson Rodri-
gues não deram moleza para os adversários dentro de 
quadra e foram os campeões do grupo avançado.
02. Mariana Weil e Conrado Lorio (Henri Laurens) são 
dois dos maiores incentivadores quando se trata de even-
tos beneficentes. “Todos devemos prestigiar e participar 
de verdade. Iniciativas como essa são raras e devem 
ganhar todo o apoio possível”, ressalta Mariana.
03. Os vencedores do campeonato, Flavio Cassilatti 
(Bernini) e Venilson Rodrigues, posaram junto com os 
vice-campeões, Paulo Seino (convidado) e Gustavo Zein 
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(convidado), os coordenadores do torneio: Rubens 
Pozzi (Henri Laurens), Mauro Memória (Rua Pintor 
Oswaldo Teixeira) e Suely Abramo (Bernardelli) e o 
Presidente-Executivo Josean Iatauro.
04. Vencedores do grupo intermediário: Suely Abramo 
(Bernardelli) e Agostinho Bottino (Marino Marini). 
05. Os primeiros colocados, Suely Abramo (Bernardelli) 
e Agostinho Bottino (Marino Marini); os vice-campeões, 
Paula Pires (Marino Marini) e Gilberto Moura (Bernini), 
e os organizadores do torneio, Rubens Pozzi (Henri 
Laurens) e Mauro Memória (Rua Pintor Oswaldo Teixei-
ra). 
06. Praia Gourmet, apoiador do evento.
07. Material arrecadado durante o torneio.
08. Os amigos Daniel Frucco (Henri Laurens), Jober-
nylson Prates (ex-morador do condomínio) e Roy Jaco-
bsohn (Pot) são experientes quando o assunto é tênis. 
“A vida durante o ano é muito corrida e essa é uma 
oportunidade de rever os amigos e colocar o papo em 
dia”, afirma Roy.

09. Rose Couto (Bernardelli) é frequentadora assídua das 
quadras de tênis do condomínio e fez questão de presti-
giar o evento beneficente promovido no final do ano. “A 
causa é maravilhosa e, na minha opinião, deveriam acon-
tecer eventos como esse todo mês. Ainda mais nessa 
crise que tivemos o desprazer de experimentar em 2015. 
Se ela nos afetou, imagina como foi para essas pessoas 
que tanto necessitam de ajuda?”, comenta.  
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SARAU

Nada como uma agradável reunião festiva para ou-
vir música, colocar o papo em dia e dar boas risa-
das. O Sarau do Nova Ipanema traz uma proposta 

simples e convidativa: traga seu instrumento e amigos 
para fazer um som!

“Estamos sempre incentivando projetos com música 
no Nova Ipanema. O Coral, por exemplo, é um deles. 
O bacana de um sarau é o lado mais informal, fazer 
um mix com outros músicos no palco”, explicou An-
dré Cassilatti, Diretor de Esportes e responsável pelo 
evento. “A música é algo muito agregador. Precisamos 
incentivar a educação musical aqui no Brasil”, disse.

Entre os moradores que participaram do Sarau estava 
Davis Feler, do Rodin. Ele deu um show no saxofone, 
acompanhando o próprio André e outros cantores 
ao longo da noite. “Moro aqui desde 1992, e, quando 
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01. Jimmy Hunter interpretou clássicos do rock.

02. André Cassilatti abriu o Sarau com sucessos nacionais e internacionais. 

03. Davis Feler mandou ver no sax. 

04. O grupo The Fours participou da mistura musical.

tinha sete anos de idade, já gostava muito de música”, 
afirmou Davis, antes de brincar: “ainda não aprendi a 
tocar até hoje, mas vamos ver no que dá (risos)”.

Mesmo não sendo profissionais, os artistas do Sarau 
mostraram ao público um repertório muito animado, 
eclético e contagiante. Teve Lulu Santos, Eagle-Eye 
Cherry, Ed Motta, Kid Abelha, Maroon Five, Barão 
Vermelho, Marina Lima, Tim Maia, Rita Lee e muito 
mais. A banda The Fours, formada há poucos meses e 
que tem Davis entre os componentes, fez todo mundo 
cantar junto.

Com uma boa dose de rock and roll, Jimmy Hunter, do 
Bernardelli, trouxe vários sucessos das antigas. Todos 
os sons foram muito bem-vindos, e a expectativa é de 
uma procura ainda maior no próximo Sarau. Todos es-
tão convidados, seja qual for a idade ou gosto musical. 
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Papai Noel chegou

De calhambeque vermelho, o bom velhinho chegou ao Nova Ipanema e fez 
a alegria das crianças. A festa, promovida pela Administração, aconteceu 

no bosque do condomínio e contou com uma equipe de animação, oficinas 
para os pequenos e um cardápio delicioso. Cada criança fez a sua cartinha e 

estilizou um chapéu natalino com auxílio da equipe de recreação. Muitas brin-
cadeiras, uma grande variedade de guloseimas para adoçar ainda mais o dia, 

um Natal para se guardar na memória.

01

02 03

01. Michel Sanches de Oliveira Santos (Cellini) e o seu 
filho, Pietro (4 anos), aproveitaram para tirar uma foto 
com o Papai Noel.

02. Lucinha (3 anos), moradora do Giacometti, foi uma 
das primeiras a chegar e correu para colocar a sua carti-
nha na bota do Papai Noel.

03. Carla de Oliveira e Alan Porto Freitas moram com 
seus filhos, Juliana (3 anos) e Gabriel (2 anos), no Cellini, 
há seis anos, e sempre comparecem nas festas.

04. Juliana Amiuna de Morais levou as pequenas Maria (4 
anos) e Julia (7 anos), acompanhadas pelos avós Mauro, 
Denise e Leila (Rua Kobe), para ver a chegada do Papai 
Noel.

05. Brune (5 anos) posou ao lado de seu pai, Antony de 
Oliveira (Rua Ipanema), com o chapéu feito na oficina da 
festa.

06. Betania Freire e a neta, Maria Julia (1 ano), aproveita-
ram a festa. “Estamos celebrando o primeiro Natal dela”, 
contou a avó. 
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07. O casal José Gustavo e Monica Feres (Rua Lacobe) levou, 
mais uma vez, o filho, José Felipe (2 anos), para uma festa do 
condomínio. 

08. Fabiana Leite (Marino Marini) estava orgulhosa, pois a sua 
filha, Chiara (3 anos), entregou sua chupeta para o Papai Noel.

09. Ana Sofia Souto Maior (Cellini) levou a filha, Helena (2 
anos), e a sobrinha, Julia (2 anos), para a festa do condomínio.

10. Julia completou 5 anos no dia da festa. Junto com a sua 
mãe, Luciana Bandeira (Henri Laurens), a aniversariante pediu 
uma máquina de sorvete em sua cartinha.

11. Maria Elis (9 anos) foi ao palco cantar “Bate o Sino” e ga-
nhou uma medalha por sua participação. Ela e a avó, Julieta de 
Oliveira dos Santos, moram no Cellini.

12. Fabiana Balbi (Bellini) e Rafaela (6 anos) curtiram muito as 
atividades recreativas da festa. “Ela está ado-
rando, já escreveu várias cartinhas pro Papai 
Noel”, contou a mãe.

13. Gustavo Rotzsck (5 anos), morador do 
Marino Marini, foi ao palco contar o que 
pediu em sua cartinha.

14. Flávia, Bete, Eduarda e Luis Carlos de  
Souza (Bernardelli) levaram a pequena  
Manuella (1 ano) para tirar a sua pri-
meira foto com o Papai Noel.
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Um Natal para guardar na memória
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· 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
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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.

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

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

 (21) 2568-6312 | 99893-2642 | 98746-2777

Conforto, 
Qualidade 
e Elegância no
seu estofado

ESTOFADOR EXCLUSIVO DO PENÍNSULA. 
OFERECEMOS ATENDIMENTO DIFERENCIADO.

ANUNCIE AQUI!
(21) 3471-6799




