
      Dia das    
 Mães 
A família Nova Ipanema celebrou com muita  
fé e alegria. Pais, filhos e avós marcaram  
presença e festejaram a data que homenageia 
aquela que é pura dedicação e amor. 
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Renovação
Esta edição vem com muitas novidades. Você vai conhecer as 

mudanças na Administração do condomínio e quem são os 
moradores que hoje estão à frente dos trabalhos do Colegiado. 

A Revista traz ainda a cobertura da reunião com o subprefeito 
da Barra, que veio falar das obras que acontecerão na vizi-
nhança. As nossas lideranças cobram mudanças e pressionam 
em favor da comunidade.

A família NIPA também tem o seu destaque. Na Páscoa, as 
crianças aproveitaram a festa e se deliciaram com os chocola-
tes. Foi mais um dia de muita alegria e brincadeiras.

Já para o Dia das Mães, houve o encontro de gerações. As 
mães de primeira viagem, as vovós; enfim, pais, filhos e netos 
celebraram, com muito amor, essa data que expressa tanto 
carinho e dedicação.

Esperamos a colaboração de todos, por isso, sugira pautas, 
participe da nossa Revista; afinal, a sua presença é funda-
mental. E tenha certeza de que o comprometimento da nova 
Administração é total, pois a gestão será feita por moradores 
que escolheram viver aqui há algumas décadas.

 
Um forte abraço,

Equipe NIPA
Josean Iatauro

Presidente-Executivo

Editorial
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LEMBRETES
Financeiro: A cota do condomínio pode ser feita 
em débito em conta no banco Itaú. Mais praticidade 
para o morador. Entre em contato com a Administra-
ção e saiba como proceder.

Esporte: Atenção, lembre-se de não usar chu-
teiras de travas altas no campo, para que ele 
permaneça conservado. 

Comunicação: Visite.
www.facebook.com/NovaIpanemaOficial 
www.novaipanema.com.br
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Acervo Cultural
Já contamos aqui que o acervo cultural do condomínio Novo Ipanema reúne peças de artistas consa-

grados. Em cada prédio há uma obra de arte, o que valoriza ainda mais o seu patrimônio. Mas você 
conhece o valor artístico da obra que está em frente à sua casa? Ou um pouco da vida do autor? 

Nesta edição, damos sequência a essa apresentação, mostramos a arte e também mais dois prédios: 
Bernini e Cellini, ambos com obras de Roberto Vivas.

O artista nasceu em Buenos Aires, mas vive no Brasil desde 1970. Hoje, minis-
tra aulas de pintura e escultura em seu ateliê em São Paulo e é dono de um 
acervo com mais de mil quadros e outras mil esculturas.

Duas peças se destacam em sua coleção: a “Monumento ao Tango”, ex-
posta na Praça Buenos Aires, no bairro paulista de Higienópolis; e a outra, 
também na mesma cidade, colocada na porta do Sesc Centro Campestre 
Papa Junior, em Interlagos, que homenageia o centenário do Corinthians.

Vivas trabalha com bronze, alumínio e pedras. No seu site, há um resumo 
do seu trabalho como artista: “do cavalo às insinuações tântricas, além do 
casal dançando tango, seus trabalhos integram a vida cotidiana do homem”. 
“Eu cresci ouvindo meu avô tocar Carlos Gardel”, justificou Roberto, ao falar 
da composição de uma de suas obras mais famosas.  

Quer saber mais sobre a vida e obra de Roberto Vivas,  
acesse: robertovivas.com.br

Nome de um dos prédios do condomínio, home-
nageia o artista do barroco italiano, Gian Lorenzo 
Bernini, nascido em Nápoles, em 1598. Bernini foi 
escultor, arquiteto, pintor, desenhista, cenógrafo e 
também criador de espetáculos de pirotecnia. Tanto 
a cidade de Roma como o Vaticano são verdadeiras 
galerias de arte das obras do artista, entre elas: “Da-
vid lançando a pedra” (1619), “O rapto de Proserpi-
na” (1621) e “Apolo e Dafne” (1623).

Arte

Bernini
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Homenagem a Benvenuto Cellini, 
que nasceu em Florença em 1500 
e morreu em 1571. Artista da 
Renascença, também foi escultor, 
ourives e escritor. A sua obra mais 
importante é o grupo em bronze 
de “Perseu segurando a cabeça da 
Medusa”, exposta na Loggia dei 
Lanzi, em frente à Galleria degli 
Uffizi, em Florença. Outro traba-
lho reverenciado um crucifixo de 
mármore em tamanho natural, que 
hoje se encontra no Escorial, perto 
de Madri.

Na próxima edição, a Informando 
trará mais informações sobre as 
obras e sobre os nomes dos outros 
prédios do condomínio.

Cellini

REVISTA 20-5x13-75 cm3.indd   1 25/11/2014   16:26:32
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Assembleia Geral Ordinária
O Nova Ipanema tem uma longa história. Com mais de quatro décadas de existência, o condomínio 

tem uma trajetória de transparência e administração parlamentarista. A AGO (Assembleia Geral 
Ordinária), realizada em dois momentos, elege moradores que ocuparão cargos para trabalhar em prol da 
comunidade NIPA.

A reportagem da Revista Informando registrou o pleito e traz para você um resumo das eleições. Na primei-
ra, foram definidos os membros do Conselho Consultivo e os subsíndicos (Financeiro e Administrativo). 
Na segunda, houve a eleição do Presidente-Executivo.

Na Assembleia Geral Ordinária da ACNI, foi esco-
lhido o sucessor do Presidente-Executivo do con-
domínio, Mário Szheer. A disputa ficou entre dois 
paulistas de nascença, mas cariocas de coração: 
Manoel Raymundo e Josean Iatauro. 

Os dois candidatos fizeram uma rápida explanação 
sobre a sua visão administrativa, colocaram suas 
propostas de trabalho e responderam às perguntas 
dos presentes.

Eleição

AGO da ACNI | 7 de abril

da Comissão de Vigilância, falou sobre o tema, 
explicou sobre a importância de usar crachás nos 
veículos que acessam o condomínio e também 
mencionou a revitalização da portaria. Discussão 
aberta, muitos opinaram e foi definida, por vo-
tação, a liberação de recursos para essa obra de 
revitalização. Foram 39 votos a favor, 14 contra 
e um nulo. 

AGO do condomínio |  
19 de março
Compondo a mesa estavam o secretário da 
Assembleia, Ernesto Raposo; o Presidente da 
mesa, Carlos Castro; o Presidente do Colegiado, 
Arnaldo José Souto Maior e o Presidente-Execu-
tivo, Mário Szheer.

Antes de começar a votação, o então Presidente 
do Conselho Consultivo, Juvenal Pereira da Silva,  
parabenizou os trabalhos dos conselheiros durante 
a sua gestão, além de apresentar o orçamento que 
lhe coube na mesma época. Contas aprovadas, 
votação iniciada. 

O Conselho Consultivo ficou definido da seguinte 
forma: foi reeleito o Presidente, Juvenal Pereira 
da Silva, e os conselheiros são Maria de Fátima J. 
Schmidt, Francisco Antonio Gonçalves Dias, Valdir 
Castelo e Vera Gramm.

Já para o cargo de Subsíndico Administrativo do 
Condomínio Nova Ipanema, Hamilton Couto foi 
eleito e para Subsíndico Financeiro, José Carlos 
dos Santos Maffei.

A AGO também teve outras pautas, entre elas, 
a segurança. Flávio Menna Barreto, Presidente 
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Manoel, com 25 anos de Colegiado e morando 
há 37 anos no condomínio, abordou a questão 
da segurança. Segundo ele, as portarias preci-
sam que sua segurança seja ampliada por conta 
da chegada do terminal do BRT Transcarioca em 
frente à entrada do condomínio. Falou também da 
importância da união de todo o Colegiado em prol 
do futuro do Nova Ipanema e da necessidade de 
se implantar a terceirização de diversos serviços. 
Outro ponto colocado por ele foi a respeito da 
comunicação entre a Administração e o morador, 
que deve ser estreitada.

O outro candidato, Josean, abordou também a 
questão da segurança com a chegada do BRT. Ele, 
que há 30 anos mora no condomínio, destacou a 
sua experiência na área administrativa e falou um 
pouco sobre a necessidade e a importância das re-
novações com investimentos contínuos em todas 
as áreas de Nova Ipanema.

Depois do relato de ambos e das perguntas 
dos presentes, foi aberta a votação. Josean foi 
eleito como Presidente-Executivo do Conselho 
com 25 votos, sendo que Manoel Raymundo 
recebeu 9 votos.

3410-05053410-0505 SOB

DIREÇÃO
NOVA       BARRA

AMÉRICAS

A Domino’s se reserva o direito de alterar ou encerrar suas promoções sem aviso prévio.*Combo informado com Pizza 
Média (30cm) mussarela com refrigerante 600ml. Para pedidos no balcão, consulte nossos atendentes a respeito do 
refrigerante. Para pedidos no balcão, consulte nossos atendentes a respeito do refrigerante. Combos não cumulativos 
com outras promoções ou descontos.
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Eleição

SAIBA MAIS SOBRE A  
ADMINISTRAÇÃO PARLAMENTARISTA 
Acesse: www.novaipanema.com.br/est_pol.asp

Juvenal Pereira Flávio Menna Barreto

Manoel Raymundo 

Maria de Fátima J. Schmidt Valdir Castelo 

José Carlos dos  
Santos Maffei

Josean Iatauro

Vera Gramm 

Hamilton Couto 
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Parceiros na vida  
                 e na nova gestão

Os novos administradores

Há cerca de quatro décadas, dois jovens paulistas de muito talento iniciavam suas trajetórias 
profissionais entremeadas pelo o que se tornaria uma duradoura amizade. Eles se mudaram de 

Campinas para o Rio de Janeiro, cada qual a seu tempo e dentro de sua área. Um, especialista em 
Trade Marketing e o outro, economista. Os dois tiveram as carreiras construídas em multinacionais. 
E ambos escolheram o Nova Ipanema para morar e constituir suas famílias, sendo que cada um teve 
três filhos e dois netos. 

Coincidências e afinidades à parte, Josean Iatauro e Antônio Carlos Dantas iniciaram, no dia 15 de 
abril deste ano, mais um capítulo dessa história. À frente de um dos condomínios mais tradicionais 
da Barra da Tijuca, eles pretendem encarar os desafios da gestão com muita experiência, trabalho e, 
claro, parceria. 
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Os novos administradores

Morador do Nova Ipanema há trinta anos – chegou em dezembro de 1984 – 
Josean participou de três colegiados do condomínio. Sua vida profissional foi 
exercida quase que integralmente na British American Tobacco (BAT), cuja sub-
sidiária no Brasil é a Souza Cruz. “Trabalhei para a Souza Cruz durante 32 anos 
diretamente, depois me aposentei e fui trabalhar com a holding dela, que é a 
BAT. Atuei em diversos países, três deles na América Latina e um na Europa, a 
Itália. Voltei para o Brasil, montei uma pequena empresa de consultoria e passei 
a dar assistência à BAT”, explica. “Minha experiência é na área de Marketing, 
mais especificamente em Trade Marketing, trabalhando com vendas, distri-
buição e logística, onde eu desenvolvi diversos projetos, não só aqui no Brasil 
como no exterior também. É uma longa trajetória, que durou (entre trabalho 
direto, holding e consultoria) aproximadamente 47 anos”, conta.

Acostumado a lidar com equipes bastante grandes, de 500 pessoas ou mais, 
Josean acredita que essa vivência será fundamental para a sua gestão. “Os 
desafios são grandes, pois o Nova Ipanema possui quase 4 mil moradores, 8 
edifícios, uma centena de casas, além de uma área de 380 mil m² e um bosque 
maravilhoso de 20 mil m². Trata-se de uma pequena cidade, com uma popu-
lação exigente que tem suas próprias necessidades; portanto, nós temos o 
compromisso de administrar com excelência”, afirma. 

Entre os principais  desafios administrativos, atualmente, Josean frisa a ques-
tão do budget (orçamento) que, em um condomínio grandioso como o Nova 
Ipanema, é muito alto. “Hoje, nós temos pressões de custos muito sérias, 
assim como todo o Brasil também. Portanto, pretendemos buscar as melhores 
soluções para isso. Nós temos um projeto de obras para manter o condomínio 
atualizado, uma grande obra na portaria para ser realizada, além de outras obras 
internas, que nós chamamos de ‘projetos de revitalização do condomínio’”, diz.

Com o crescimento cada vez maior da Barra da Tijuca e a realização de gran-
des eventos na região, como os Jogos Olímpicos de 2016, Josean confia nos 
diferenciais que o Nova Ipanema possui para se destacar em meio à concor-
rência. “Queremos fazer com que as vantagens estratégicas do condomínio 
sejam reconhecidas: nosso espaço, nossa localização, nosso verde, nossa 
sede social etc. Dessa forma, vamos valorizar esses benefícios junto ao públi-
co potencial”, diz.

A dedicação à nova empreitada tem o apoio dos familiares de ambos. Contu-
do, Josean revela que eles também se preocupam para que não haja exageros. 
“Dantas e eu trabalhamos a maior parte das nossas vidas em empresas multi-
nacionais, o que nos exigia grande dedicação e comprometimento. Eles sabem 
como é alto o nível de exigência para quem trabalha assim; então, logicamente, 
se preocupam conosco, com a nossa saúde”, comenta. Sem perder o bom-hu-
mor, ele completa, entre risos: “a gente, quando começa algo, entra de cabeça, 
mas de uma maneira saudável. Nosso exercício físico começa aqui”.

{JOSEAN IATAURO – Presidente-Executivo



Os novos administradores

Há 23 anos, Dantas chegava ao Nova Ipanema. Assim como os filhos de 
Josean, os dele também estudaram no mesmo colégio, Anglo-Americano. O 
mais novo tem 32 anos e a mais velha 35, sendo que um deles mora nos EUA. 
“Trabalhei por 41 anos numa empresa multinacional, a IBM. Metade desse tem-
po trabalhei em Campinas e metade aqui. Minha esposa já trabalhou no condo-
mínio como encarregada  das partes administrativa e de eventos. Somos muito 
ligados a tudo que envolve o Nova Ipanema”, destaca.

Para o economista, é necessário focar nas necessidades de Nova Ipanema e 
no momento atual, pois a Barra da Tijuca está passando por transformações e 
tem cada vez mais condomínios novos. “Não podemos perder de vista essas 
mudanças. Como proprietários, queremos manter o nosso imóvel com a mes-
ma valorização destes que estão chegando. Precisamos fazer com que o nosso 
condomínio não perca o valor de mercado e devemos investir nele para que per-
maneça em igualdade com os demais vizinhos, considerando a sua localização 
estratégica e  privilegiada”, revela.

Fundado em 1976, o Nova Ipanema não deixa nada a dever, do alto de seus 40 
anos, aos vizinhos mais novos. Por isso, Dantas acredita que o projeto de revi-
talização é uma das atividades para conservar o condomínio atual, agradando 
não apenas os moradores tradicionais, como também os futuros condôminos. 
“Sem dúvidas, essa é uma das nossas principais metas. Por isso é que temos 
uma gerência bastante profissional, atenta à questão dos custos e aplicando as 
receitas de forma correta. Estamos rodeados de atividades das quais o condo-
mínio precisa estar preparado para o morador poder acessar e desfrutar com 
qualidade”, explica.

A longa experiência numa empresa multinacional trouxe vasta bagagem para 
Dantas. E uma das lições mais valiosas que aprendeu em sua carreira foi a 
importância do trabalho em equipe. Além de contar com Josean, ele lembra 
ainda da Associação dos Condôminos de Nova Ipanema (ACNI) e do Colegiado: 
“a gente tem uma estrutura bastante flexível, porém bastante exigente. É um 
grupo que analisa e está preparado para auxiliar na parte administrativa. Nesse 
Colegiado, existem comissões específicas em cada área estratégica, que nos 
ajudam a traçar planos e focar na execução de determinadas prioridades coloca-
das pela comunidade. Com a parceria dos moradores e o suporte da ACNI e do 
Colegiado temos a retaguarda necessária para exercermos nossas responsabili-
dades da melhor forma possível”. 

{ANTÔNIO CARLOS DANTAS – Diretor Administrativo
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Posse dos eleitos
Um coquetel no clube do condomínio marcou a posse dos eleitos das cadeiras nominadas e inomi-

nadas. A Presidente da mesa, Yara Gentile, moradora do Bellini, falou sobre as responsabilidades e 
a qualidade dos eleitos: “vocês são pessoas dedicadas e competentes. Eu tenho certeza de que serão 
capazes de enfrentar os desafios do condomínio e alcançar o sucesso”. Em seguida, os eleitos foram 
convocados, um a um, para assinar o livro que dá posse ao cargo. 

O Presidente do Colegiado da Associação do Condomínio Nova Ipanema (ACNI), Arnaldo Souto Maior, 
comentou sobre o próximo mandato: “apesar de haver muitos desafios, a equipe está parcialmente reno-
vada. Agora, com a eleição do Presidente-Executivo, o nosso trabalho vai começar de verdade”. 

ELEITOS PARA CADEIRAS INOMINADAS ELEITOS PARA CADEIRAS NOMINADAS
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Cellini: Pedro Gartner 
Bernardelli: Arialdo Holanda
Bellini: Lóris Olympio 
Giacometti: Mário Sérgio Fontes 
A. Rodin: Luiz Mário Rosses 
H. Laurens: José Maria  
de Azevedo Junior
M. Marini: Miguel Lucarelli
Bernini: Gilberto Moura
Kobe A: José Marcos Nigri e  
Leonardo Mendes Lara

1ª Antônio Carlos Dantas
2ª Josean Iatauro
3ª Claudio Frazão
4ª Helvécio Guerreiro
5ª Manoel Raymundo Pereira
6ª Mário Szheer
7ª Enoch Lima
8ª Ernesto Raposo
 

9ª Rosana Finocketi
10ª Rodrigo Masset
11ª Mariana Weil
12ª Clorivaldo Bisinoto 
13ª Arnaldo Souto Maior
14ª Luiz Cândido Machado
15ª José Antônio Gebara
16ª Marcelo Brasil

SUPLENTES

1º Márcia Sucena  
2º Flávio Menna Barreto 
3º Raul Simas  
4º Fabrizio Raimondi 
5º Antônio R. Cavalcanti 
6º Jorge Schultz  
7º Lincoln Carvalho 
8ª Danielle Afflisio  
9ª Ralil Nascif 
10º Luiz Edmundo de Andrade 
11ª Paulo Roberto Sampaio 
12º Fernando Guimarães 
13º Marcos Nobrega 
14º Rui Murat 
15º Luiz Mário Giffoni

Administração

Kobe B: Carlos Roberto de 
Castro e Letácio Jansen
POT A: Pedro Cavalcanti e 
uma cadeira vaga
POT B: Pedro Antônio  
Ribeiro e uma cadeira vaga
SSA: Hamiltom Couto
SSF: José Carlos Maffei
LCOM: Cadeira vaga

ERRATA
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Mudança no Estatuto
Os membros da Associação dos Condôminos de Nova Ipanema (ACNI) realizaram uma Assembleia 

Geral Extraordinária, onde foi proposta a revisão de alguns dispositivos do Estatuto. A sessão foi 
comandada pelo Presidente da ACNI, Arnaldo José Pessoa Souto Maior, e contou com a presença do 
secretário Miguel Lucarelli, do relator Luiz Edmundo Andrade e do Presidente-Executivo, Josean Iatauro.

Os associados presentes receberam uma minuta com o conteúdo do que foi aprovado anteriormente em 
uma AGE realizada no início do ano. A minuta apresentou sugestões de ajustes, considerando a situação 
de condôminos que estiverem ou não aptos a participar do Colegiado. A seguir, confira as resoluções 
que foram tomadas.

1 - O Art. 4° foi APROVADO, segundo a redação 
proposta. Ele define que: “são considerados asso-
ciados da ACNI os condôminos do Nova Ipanema 
e os que, nos termos dos parágrafos deste artigo, 
a eles se equipararem”.

2 - O parágrafo 1° foi APROVADO na seguin-
te proposição: “os usufrutuários residentes 
do Nova Ipanema estão incluídos na categoria 
de associados”.

3 - O parágrafo 2° foi APROVADO por 16 votos 
a favor, diante do seguinte questionamento: 
“quem concorda que o usufrutuário pode ser 
considerado condômino sem a necessidade de 
apresentar outro documento, além de sua identifi-
cação civil?”. Apenas 4 associados se manifesta-
ram contra.

4 - O parágrafo 3° foi APROVADO por unanimi-
dade. Neste ponto, ficou decidido que o cônjuge 
(seja casado ou em união estável) que vai ser o 
associado, ou representar a unidade como asso-
ciado, deverá apresentar documento comprobató-
rio de sua situação. 

5 - O parágrafo 4° foi APROVADO em sua re-
dação proposta. De acordo com ela, a ACNI, 
através do Colegiado e quando este entender 
conveniente, poderá criar outras categorias 
de associados.

6 - O parágrafo 5º, anteriormente presente, 
foi ELIMINADO. O mérito do mesmo – sobre 
uma possível participação de locatários – será 
julgado futuramente.

Assembleia NIPA

Capítulo II - Dos associados     

7 - O Art. 5° foi APROVADO em sua redação pro-
posta. Ele define que é condição, para o exercício 
dos direitos do associado, estar cadastrado nessa 
qualidade, no condomínio Nova Ipanema.

1 - O Art. 6º foi APROVADO na redação pro-
posta. Nele, fica entendido que aos associados 
aplicam-se às disposições da Escritura Pública 
de Convenção do Condomínio Nova Ipanema, 
conferindo-lhes todos os direitos e obrigações 
constantes na Convenção.

2 - O parágrafo 1º, previsto para ser incluído, NÃO 
foi inserido e continuará inexistente.

Capítulo III - Direitos e 
deveres dos associados

O Presidente da ACNI, Arnaldo José Pessoa Souto Maior (no centro), 
dividiu a mesa com o secretário Miguel Lucarelli e o Presidente-Executivo, 
Josean Iatauro.
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Os pontos discutidos foram votados de acordo com a maioria absoluta dos presentes.

Luiz Edmundo Andrade foi o relator da Assembleia.Yara Gentile (Bellini).



Fotografando

Lambe-Lambe

{Os encantos e recantos  
do condomínios. 

Os dias estão contados para os antigos fotógrafos lambe-lambe, aqueles profissionais ambulantes 
que estiveram sempre presentes em lugares públicos, como praças, parques e jardins. É mais uma 

profissão que está acabando, por isso resolvemos fazer uma homenagem singela: Lambe-lambe é o título 
dessa seção da nossa Revista. O que acha de publicar aquela foto de um espaço comum da comunida-
de? Fotos da natureza, fauna ou flora local? 

Lançamos aqui o desafio, mostre o seu melhor clique! Envie para a redação a sua foto, com 300 dpi de 
resolução, com o seu nome e um pouco sobre você. Há quanto tempo reside no Nova Ipanema, a sua 
profissão e o que mais gosta daqui. Informando quer conhecer o seu olhar. Participe.

 

18

PARTICIPE TAMBÉM, ENVIE A SUA FOTO PARA: 
novaipanema@novaipanema.com.br



Onde a beleza e o
sabor convivem em
uma deliciosa harmonia.

Localizado em um dos pontos mais bonitos da cidade, o Restaurante Point de 
Grumari é um lugar único. Um recanto especial, cercado pela exuberante vista 

da Restinga da Marambaia e pelas delícias do cardápio especializado em 
frutos do mar. Um programa imperdível para o seu paladar.
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Aberto todos os dias - Segunda a Sexta - 11h30 às 18h - Sábados, domingos e feriados - 11h30 às 19h

Acessibilidade para PNE / Cardápio em Inglês, Espanhol e Braile

Wireless /Adega / Música ao Vivo em Finais de Semana e Feriados

www.pointdegrumari.com.br

Tel.: (21) 2410-1434 I Estr. do Grumari, 2710 - Grumari
contato@pointdegrumari.com.brpointdegrumari pointdegrumariofi cialInsta



NIPA 
EM 

AÇÃO

E  m mais uma reunião com 
os moradores do Nova 

Ipanema, realizada no últi-
mo dia 5 de maio, o subpre-
feito da Barra e Jacarepaguá, 
Alex Costa, trouxe técnicos 
da Prefeitura para falarem 
sobre a estação do BRT em 
frente ao condomínio e o seu 
entorno. Carlos Maiolino, da 
Secretaria de Transportes, e 
Raimundo Ribeiro, da Secre-
taria de Obras, esclareceram 
dúvidas e ouviram as reivin-
dicações dos condôminos, 
que questionaram a mecâni-
ca de funcionamento da esta-
ção no local.

Dentre todas as preocupações 
que foram colocadas para o 
subprefeito, foram menciona-
dos os eventuais transtornos 
que podem ocorrer, caso seja 
confirmado o ponto do BRT 
em frente ao Nova Ipanema. 
Além disso, também foram 
levantados alguns possíveis 
problemas, como: segurança, 
fluxo intenso de pessoas na 
passarela subterrânea, circu-
lação de vendedores ambu-
lantes, falta de caminhos ade-
quados para o deslocamento, 
ocupação do estacionamen-
to por pessoas de fora, entre 
outras. Os moradores acre-
ditam que a estação deveria 
ser deslocada para cerca de 
200 metros adiante, próximo 
ao BarraShopping, evitando 
maiores aborrecimentos.

Em pauta: Estação do BRT 

{
Da esq. para a dir: Carlos Maiolino, da Secretaria de Transportes, Raimun-
do Ribeiro, da Secretaria de Obras e o subprefeito Alex Costa.
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O Presidente-Executivo da 
ACNI, Josean Iatauro, resu-
miu o encontro da seguinte 
maneira: “o assunto foi nova-
mente encaminhado ao sub-
prefeito, que ficou de estudar 
as nossas ponderações e dar 
uma resposta para o proble-
ma do entorno e acesso que o 
condomínio tem em relação 
à estação do BRT. Além disso, 

será revisada a possibilidade 
de não construírem a estação 
ali. Queremos uma solução 
e estamos confiantes que o 
nosso pleito seja atendido”.

Alex Costa ouviu atentamen-
te os moradores e se compro-
meteu a dar uma resposta, o 
mais breve possível, sobre a 
urbanização, as passarelas e o 
que mais for necessário.



{
Os moradores e membros da Administração do Nova Ipanema acompanharam atentamente as explanações do subprefeito.
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AEDIÇÃO 569 TRAZ O REGISTRO DA COMUNIDADE NIPA EM MOMENTOS DE LAZER, TANTO NA 
PÁSCOA COMO NO DIA DAS MÃES. A NIPA CONVIDA VOCÊ PARA OS FESTEJOS JUNINOS E 

AINDA MOSTRA A CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE UM MORADOR DE 95 ANOS, QUE MORA 
NO CONDOMÍNIO HÁ QUASE QUATRO DÉCADAS. ALEGRIA, SAÚDE, LONGEVIDADE E DIVERSÃO; 
TEM DE TUDO UM POUCO AQUI. E AS CONFRATERNIZAÇÕES RETRATAM MUITO BEM O ESPÍRITO 
DESSA FAMÍLIA NOVA IPANEMA. ENCONTRO DE GENTE QUERIDA, ENCONTRO DE GERAÇÕES; UM 
REGISTRO PARA O ÁLBUM DE TODOS. 

ACOMPANHE.

É festa



Av. Rio Branco, 123 - sala1502 - Centro 
(21) 2509-5430

ascam@ascamturismo.com.br

Av. das Américas, 6700 - Bl.2 / Lj. 110 - Barra
(21) 3649-2249  /  (21) 2583-1337     

bianca@galtur.com.br / raphael@galtur.com.br

Via Parque Shopping - lj 2035-A - Barra
(21) 2421-9772  /  (21) 2421-9773

bancor@bancorrio.com.br

Av. Rio Branco, 120 - Lojas 27 a 29 - Centro
(21) 2505-4742  /  (21) 2505-4749
ultramar@ultramarviagens.com.br

*As melhores taxas cambiais
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Grécia dos Deuses

Atenas, Mykonos e Santorini
9 dias / 8 noites
Hotéis cat 3*
Preços a partir de
9 parcelas de € 97,00

O esplendor do Mediterrâneo

Atenas & cruzeiro pelas ilhas gregas
8 dias / 7 noites
Hotéis cat 3* • cat de cabine IB
Preços a partir de 
9 parcelas de € 89,00

Turquia promocional

Istambul, Ankara, Capadócia,
Pamukkale, Kusadasi e Bursa
10 dias / 09 noites
Hotéis cat 4*
Preços a partir de 
9 parcelas de USD 98,00

Itália Sensacional

Roma, Florença, Assis, Nápoles, 
Pompéia e Veneza
8 dias / 7 noites
Hotéis 4*
Preços a partir de 
9 parcelas de € 82,00

Delícias da Itália

Roma, Florença, Assis, Ferrara, Lago de 
Garda e Veneza
7 dias / 6 noites
Hotéis 4*
Preços a partir de 
9 parcelas de € 68,00

Fly e Drive na Croácia

Zagreb, Plitivice, Ljubljana e Zadar
9 dias / 8 noites
Hotéis 3*
Preços a partir de 
9 parcelas de € 86,00

VEJA ALGUMAS OFERTAS QUE 
PREPARAMOS PARA VOCÊ NÃO 
DEIXAR DE VIAJAR EM 2015  

A Milessis é uma operadora de viagens internacionais espe-
cialista nos destinos Grécia, França, Turquia, Itália, Croácia, 
Malta, Chipre, Emirados Árabes, Egito, Israel e Jordânia. 
Preparamos as ofertas em parceria com as agências de tu-
rismo abaixo para você não deixar de viajar em 2015.Preços da parte terrestre por pessoa em acomodação dupla
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Páscoa

A festa de Páscoa alegrou as famílias do Nova Ipanema. Desde as primeiras horas do dia, a criançada 
já estava empolgadíssima, participando das brincadeiras e se divertindo muito. Uma das atividades 

mais concorridas era a oficina de cupcakes, que ensinava como preparar as guloseimas e decorá-las com 
as mais variadas formas. No encerramento da festa, houve a chegada do simpático Coelhinho da Pás-
coa, que distribuiu ovos de chocolate para a meninada.

Além dos brinquedos, como o pula-pula e o escorrega, o animador Play e o mágico Siskini divertiram a 
todos. Em sua quarta Páscoa no Nova Ipanema, Play comandou as brincadeiras e não deixou ninguém 
parado. Siskini, por sua vez, mostrou seus truques e ainda fez um número especial como ventríloquo, 
manipulando o boneco Sassapo. 

Entre um cachorro-quente aqui, e uma pizza acolá, muitas crianças também aproveitaram para pintar o 
rosto igual ao Coelhinho da Páscoa. Enquanto isso, vários pais aproveitavam a oportunidade para reen-
contrar vizinhos e amigos de infância com os quais cresceram no condomínio. Foi uma Páscoa que todos 
certamente guardarão com carinho na memória.

A Páscoa da família  
                          Nova Ipanema

{

{

O advogado Júlio Castro guarda excelentes recordações da infância no Bernini. 
Hoje, são as filhas, Elise e Marie, que curtem a Páscoa. Ao lado da esposa, Ce-
cile, ele fica feliz com a tradição das festas do condomínio em reunir as famílias. 
“A gente pode viajar, conhecer outros lugares, mas aqui vai ser sempre a minha 
casa”, contou.

Com o pequeno Joaquim no colo, além do Lucas no car-
rinho, Pedro Albuquerque (Cellini) aproveitou o dia com 
a esposa, Isabelle, e o amigo de longa data, Felipe Nobre. 
“Nos conhecemos desde pequenos. Nós brincamos 
muito aqui, agora é a vez dos nossos herdeiros aproveita-
rem”, comentou.
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(21) 3349-5992 / 98010-8092

Nextel: (21) 96415-2979  ID: 35*19*17729
www.chamequemresolve.com.br
contato@chamequemresolve.com.br

Construções comerciais 
e residenciais de médio

e alto padrão com 
fino acabamento  

Construções

Do projeto à execução
Chame quem resolve

Residencial e comercial
com fino acabamento

Fachadas

Reformas Instalações
Projeto, instalação 

e manutenção elétrica
Telecom / CFTV

Hidráulica / Ar Condicionado

Tudo em vidro temperado

Portas / Janelas
Box Temperado

Espelhos
Guarda-corpo

Vidraçaria

Construções, Reformas, Instalações e Vidraçaria

{ { {
Com seus dois “coelhinhos” a tiracolo, Julieta 
Diniz veio da Rua Kobe para aproveitar a Pás-
coa. Pedro (2 anos) e Antônio (1 ano) curtiram 
a pintura facial e brincaram bastante. “Adoro 
o clima daqui. No início, não queria morar 
na Barra, mas hoje não me arrependo dessa 
escolha”, garantiu.

Beatriz Campos e Gerhard Demetz, do Ber-
nini, levaram a Letícia (1 ano e 3 meses) para 
curtir a festinha. “Ela ainda é muito pequena, 
mas adora brincar e fica toda animada vendo 
as outras crianças. Aqui, há um ambiente 
muito saudável para o crescimento dela”, 
afirmou Beatriz.

Há quase quatro décadas morando no Nova 
Ipanema, Decio Cunha tem aproveitado 
mais a Páscoa nos últimos anos, pois tem a 
companhia dos seus netos, Lucca (6 anos) e 
Willian Pedro (1 ano e 8 meses). E a família vai 
crescer ainda mais, já que a filha dele, Carla, 
está prestes a dar à luz novamente. 



95 anos de história  
                   e 38 anos de Nova Ipanema { Rique Abreu, do Marino Marini, se divertiu com os seus filhos, Maria Eduarda e Fe-

lipe. “É legal desfrutar desse espaço e confraternizar com a vizinhança. Todo mundo 
aproveita em paz e com animação”, disse.

{

{

Viviane Hermida, junto com o marido Vinicius, ficou satisfeita com a bela pintura 
que fizeram no rostinho da filha, Padime (6 anos). “Adorei! Ela está linda de 
coelhinha! O clima aqui é maravilhoso, tanto que já visitávamos aqui bem antes 
de morarmos”, contou.

“Venho desde pequena 
aqui. Cresci, e hoje trago 
o meu marido e os meus 
filhos pra se divertirem”, 
afirmou Carla Joana de 
Oliveira, do Bernini. Sob o 
olhar atento do papai, Alan, 
os pequenos Gabriel e 
Juliana brincaram e procu-
raram os ovos.

{
Laura Rezende, do Henri Laurens, aproveitou a manhã ensolarada para dar uma 
corridinha pelo condomínio e depois levar as filhas para celebrarem a Páscoa. Maria 
Beatriz (12 anos) e Ana Clara (9 anos), assim como a mãe, também adoram esportes.

{

{

Gabriela Goulenko entrou no clima e também pintou o 
rosto, lembrando a infância no Nova Ipanema. Hoje, ela tem 
a companhia do marido, Igor, e da filha, Alice (2 anos), além 
do Francisco, que ainda está em sua barriga.

Com sua máquina pendurada no pescoço, José Feres, 
da Rua Kobe, clicou todos os momentos da festa com 
a sua esposa, Mônica, e o seu filho, José (2 anos). “São 
boas recordações que a gente guarda de um dia tão 
especial”, falou.

26

Páscoa
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Aniversário

Querido por todos que frequentam o “porrinhódromo”, José Maffei, com 38 anos de Nova Ipanema, 
cativa a todos por onde passa. Conhecido por fazer o Imposto de Renda dos amigos (só para ajudar), 

esse morador é ativo e não para um minuto sequer. 

No seu aniversário de 95 anos, ele reuniu os amigos e a família: 7 filhos, 16 netos e 5 bisnetos.

“Como toda pessoa que chega com saúde a essa idade, estou muito feliz. Costumo dizer que eu não sou 
feliz, sou felicíssimo”, comemorou. 

Sobre o condomínio, um relato de carinho, gratidão e muita alegria: “acompanhei todas as mudanças de 
Nova Ipanema. Isso porque, meu filho trabalhava na construtora responsável pelo condomínio. Então, 
sempre estive presente nas festas e eventos daqui e acabei acompanhando tudo ao lado dele”. Foi o filho 
mais velho, José Carlos Maffei, que conseguiu trazer o pai para morar no condomínio. José Maffei clas-
sifica o Nova Ipanema como maravilhoso: “temos tudo o que precisamos aqui; não falta nada. A única 
coisa que precisamos pedir para nós é saúde, porque o resto já temos (risos)”.

Não é só para os familiares que o nosso entrevistado é um exemplo. Antônio Carlos Dantas, amigo de 
longa data, elogiou e ressaltou a importância de Maffei: “eu o conheço há 25 anos. A nossa amizade é 
muito importante; ele é como um pai para todos nós. É uma pessoa ímpar, um companheiro que está 
sempre presente, jogando com a gente, dividindo as alegrias e as tristezas com todos; é um grande 
exemplo para nós”. 

Ter amigos de longa data parece ser comum para Maffei, que tem amigos como os vizinhos Paulo Cor-
deiro e Carlos Resende, que assim como ele, estão desde o início no condomínio. “Ele é um amigo que 
tenho desde a inauguração daqui. É muito bom ver como ele conseguiu superar diversos problemas, dar 
a volta por cima e estar completando 95 anos cheio de saúde”, falou Paulo. Já Carlos destacou a  

95 anos de história  
                   e 38 anos de Nova Ipanema 
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importância da amizade com Maffei: “é um grande amigo e faz parte das nossas vidas há muito tem-
po. Temos grupos de pessoas aqui dentro que jogam tênis, como é o meu caso, outros que frequen-
tam o ‘porrinhódromo’, como é o caso do Maffei, mas o principal de tudo é que os grupos sempre se 
dão bem, pois na realidade somos uma grande família”.

Qual o segredo dessa longevidade? Com a palavra, Maffei que caminha para os seus 96 anos: “o 
segredo é acordar rindo e dormir sorrindo. Aprendi que para durar mais tempo, o negócio é comer 
peixe e não comer carne vermelha, e também tomar meia taça de vinho no almoço todo dia. Além 
disso, estou cercado de pessoas que cuidam de mim”. 

Aniversário



Elas são especiais, cuidam, amam, protegem e se doam sem economia de esforços. As mães são 
figuras importantes na vida de qualquer ser humano e merecem todo o carinho possível, não so-

mente nesse dia, escolhido para ser inteirinho delas, mas também em todos os outros dias do ano. 
Em 2015, essa data especial aconteceu no dia 10 e o Nova Ipanema não podia deixar de prestigiar 
todas as mamães.

Aqui no condomínio, a comemoração foi em grande estilo, a Administração preparou uma missa 
e um lanche, com a ajuda de algumas moradoras voluntárias dedicadas às mães. Famílias inteiras 
estiveram presentes para prestarem homenagem a elas; um encontro de gerações que foi marcado 
por muita emoção. 

Na missa, o padre Marcos Paulo falou da importância de valorizar aquelas que dão a vida pelos filhos, 
além do amor mútuo que o ser humano deve sempre cultivar um pelo o outro. Durante o ato religioso, as 
mães foram homenageadas com flores e uma medalha de Nossa Senhora de Fátima.

No final da celebração, todos se deliciaram com sucos de frutas e docinhos. A Conselheira Maria de 
Fátima, moradora do Bernardelli, agradeceu a dedicação de Cássia Chein (Cellini), uma das coordena-
doras-gerais do evento, e a todos da Administração pelo carinho. “Percebe-se que tudo foi organizado 
com muito cuidado. A decoração está incrível! Todos os anos eu participo, e com muito prazer”, ressalta. 

Dia das Mães

 Dia das Mães
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{
Eliane Pinto Guedes, Maria de Fátima Schmidt (Bernadelli) e Thelma Lucia 
Monteiro Pires (Giacometti) prestigiaram o evento. “Minha filha, Elaine Pinto 
Guedes, mora no Marino Marini e eu não podia deixar de marcar presença 
nessa festa. Tudo está maravilhoso! Claro que depois não pode faltar o tradi-
cional almoço em família”, destaca Eliane.

{Caroline Vilela Galvero (Giacometti) participa há três anos da comemora-
ção do Dia das Mães do condomínio, desde quando o seu filho, Gabriel 
(2 anos e e 6 meses), ainda estava em sua barriga. “Acho muito importante 
esse tipo de evento, pois reforça os vínculos com os vizinhos. Sem falar que 
é uma bela oportunidade para estar em família”, conta.

Dia das Mães

· 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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{

{

Ana Paula Xavier (Giacometti) foi para 
a missa com os filhos, Pedro Pires (14 
anos) e Lucas Pires (12 anos).  “Uma mãe 
faz muita falta, apesar da minha sogra 
ser uma mãe pra mim. Além disso, estar 
ao lado dos meus filhos nesse dia tão 
especial é fundamental”, explica.  

Maria de Fátima Schmidt (Bernardelli) 
fez a segunda leitura.

Alessandra Cunha de Crignis já não mora mais no 
condomínio, mas sempre vem prestigiar o evento com 
o marido, Alfredo Carvalho de Crignis, a mãe, Marilene 
Cunha, e a filha, Manuela (4 anos). “Meu tio, Eduardo 
Magalhães, ainda mora aqui, então faço questão de vir. É 
um momento muito especial e que curtimos muito”, diz.

{

{

{

{

Fabiana Souto Maior (Cellini),   
foi com sua mãe, Maria Clara 
Souto Maior, e os filhos, Julia (1 
ano e 6 meses)  e Leonardo (3 
anos e  6 meses), para a missa. 
“É muito importante frequentar 
esse tipo de evento preparado 
pela Administração do condo-
mínio. Eu já participava quando 
ainda não era mãe, e agora, com 
a oportunidade de estar com 
meus filhos, é ainda mais espe-
cial”, comenta. 

{

Priscila Moura (Cellini), sua mãe, 
Maria Solange, e o seu filho, 
Rafael (2 anos), aproveitaram 
juntos esse momento. “O Dia 
das Mães é muito aguardado 
por todos nós aqui do condo-
mínio. A comemoração melhora 
a cada ano e os moradores 
gostam bastante do evento. Ali-
ás, esse é um momento de uma 
entrega emocional muito forte, 
pois acontece um encontro de 
gerações”, explica. 

A família equatoriana da rua Kobe 
não ficou fora dessa comemora-
ção. Monica Delgado de Loaiza 
levou a filha, Sophia (10 anos), o 
marido, Fernando Loaiza, a mãe, 
Fanny Morales, e a sogra, Laura 
Sotomayor, para a missa em cele-
bração ao Dia das Mães.

Ivani Fernandes (Marino Marini) 
leu o Salmo.



{

{

{
Inês Antonaccio (Cellini) prestigiou a festa ao lado dos filhos,  Helena e Carlo Antonaccio, da nora, 
Luthielle Correa, e dos netos, Antonio Pedro (2 anos), Laura (5 anos) e Matteo (7 meses). 

Tania Trilles de Pinho (Cellini) fez a  pri-
meira leitura.

A pequena Sofia (2 anos e  6 
meses), campeã do grupo das 
meninas no concurso de fanta-
sias deste ano, marcou presença 
no evento e curtiu a manhã de 
domingo ao lado da mãe, Clau-
dia Scalco, e da avó, Elisabeth 
Parga Nina (Marino Marini).

Soeli Gaspar da Nobrega e Maria Inez 
Campos (Bernini)  fizeram as preces.

{

Dia das Mães

E MAIS... ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS 
EMPRESARIAIS.

Kart 6,5 e 9hp* / Simuladores F1
Kart infantil / Bar / Lanchonete

Reservas: 2303-4545 Reservas: 2484-4545
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Festa Junina Nipa 2015 .

27
junho

Das 5 da tarde 
à 1 da manhã

No Bosque

Participe!

E MAIS... ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS 
EMPRESARIAIS.

Kart 6,5 e 9hp* / Simuladores F1
Kart infantil / Bar / Lanchonete

Reservas: 2303-4545 Reservas: 2484-4545

 C
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Especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia

CENTRO EMPRESARIAL MARIO HENRIQUE SIMONSEN 
AV. DAS AMÉRICAS, 3434 - BLOCO 4 - SALA 310 - BARRA DA TIJUCA

3431-3470 | 99914-3470
www.lucianadeabreu.com.br

luabreudermato@gmail.com@dralucianadeabreu

Cuidados e beleza com a sua pele.

• Tratamentos Faciais
• Dermatologia Clinica
• Aparelhos com 

alta tecnologia para 
resultados eficazes

• Peelings químicos
• Peeling de cristal

• Toxina botulínica
• Preenchimentos
• Luz Pulsada
• Dermatoscopia 

Corporal
• Mapeamento 

corporal total



BARRA - LEBLON

Enfiação de colares
Soldas e polimentos
Anéis |Alianças
Cordões | Pulseiras
Brincos

Barra - 3328-2390 | Leblon - 2540-6732
www.sodalitajoias.com.br

BARRA - LEBLON

Enfiação de colares
Soldas e polimentos
Anéis |Alianças
Cordões | Pulseiras

Barra - 3328-2390 | Leblon - 2540-6732
www.sodalitajoias.com.br

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.

CORRETOR RESIDENTE EM NIPA HÁ 13 ANOS!

Atendimento personalizado • avaliação • aluguel
compra/venda • administração. 
Encomende-me.  

Excelente prédio, 185m², cercado 3 lados por vegetação, andar baixo. Original (precisa reforma). Parece casa 
suspensa. Silencioso. 2 varandas, living em tábua corrida, 4 quartos (1 suite), lavabo, grande WC social, 
2 dependencias, copa, cozinha. 2 garagens. R$ 1.600.000,00 à vista. Certidões tiradas. Posse imediata. 

VENDO OPORTUNIDADE 4 QTOS NOVA IPANEMA 

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

Membro fundador 027 da BIB/RIO - Bolsa de Imóveis da Barra, Recreio e Jacarepaguá.
Figueiredo Creci/RJ 9.300, Corretor de Imóveis residente em Nipa há 13 anos. 
55-21-99982-2231 jeduardofigueiredo@globo.com

ANUNCIE AQUI!

(21) 3471 - 6799
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