Degustando a Vida

crustar a taça sal na borda
Adiciona 40 ml de tequila prata
20 ml.
(Licor de laranja) incolor cointreau
Suco de. 1 limão

Bater na coqueteleira com 4
pedras de gelo
Servir sem gelo ...coado
Guarnição 1 rodela de limão
Sex On The Beach
50 ml vodka
25 ml de licor de pêssego transparente
Completa com suco de laranja
um giro de 360 graus em cima
do drink com groselha 15 ml de
groselha
Normalmente leva um xarope
de romã(grenadine)
Copo long drink

Veja em nosso site um vídeo aonde o
Nelson mostra o passo a passo de como
se faz esses três drinks e nos conte depois se conseguiram. Se bater aquela
preguiça sugiro ir ao Buteco Tradicional na Benvindo de Novaes 1800 ou ao
Cevadas SA(Américas 17 501) e prove
um deles. Tim Tim!
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Mojito
6 a 8 folhas grandes de hortelã
meia colher de açúcar
suco de meio limão
110 ml de Rum Bacardi lemon
Batido na coqueteleira
servido no copo collins
Guarnição de hortelã e cereja
no final de tudo salpicar açúcar
em cima da guarnição
Completa com soda
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E

stamos em pleno Verão
e apesar das chuvas em
janeiro, a temperatura
se demonstrou elevada.
E é nessas horas que uma bebidinha gelada para descontrair
cai bem. Esse mês vamos dar
algumas sugestões de bons e
tradicionais drinks para vocês
fazerem em casa sob a dica do
barman do Buteco Tradicional,
Nelson, que nos ensina como
fazer o Sex on The Beach, o
Mojito e clássica, marguerita.
Isso porque driblar o desejo incondicional de cair no chope e
as tradicionais caipirinhas não
é fácil de se fazer. Eu prefiro
nessa época mistura sempre
que posso todos os drinks com
água de côco porque ajuda em
não deixar a gente ficar embriagado, tarefa desagradável
e a nossa cabeça agradece no
dia seguinte.
Vamos ao Marguerita-

MUSA DO MMA ESTREÍA NA SAPUCAÍ
PÁG.5- VEJA A COLUNA DO SUB-PREFEITO TIAGO MOHAMED

BIKE SHOW LEVOU 57 MIL AO RIO CENTRO

Editorial

F

evereiro, Carnaval, som , alegria....
Confesso que adoro Fevereiro. Pena
que é curto. Na infância esse mês tinha um sabor especial. Era o mês das
viagens e às vezes, para mim, da segunda época, período destinado àqueles que
não passavam direto no Colégio Pedro II...
Bom, No mês passado tivemos o Salão Bike
Show, evento destinado aos amantes das
duas rodas. No dia em que fomos fotografar,
estava mei vazio, talvez pelo horário, mas
segundo os organizadores, 57 mil pessoas
estiveram presentes, dentro os 100 stands

do pavilhão 4 do Rio Centro. Nesta edição, tivemos o prazer de conversar -mesmo que de
madrugada - com a Rainha de Bateria da Incocentes de Belfod Rôxo, nossa ilustre moradora e também jornalista, Lucilene Caetano.
No nosso site tem umas dicas da musa para
você perder umas gordurinhas. Ela é linda,
simpática e muito inteligente, requisito que
segundo ela, tem afastados os homens de seu
caminho. Carlolina Liberato alerta para o consumo desenfreado dos energéticos que misturados ao álcool fazem muito mal a saúde.

R

odamos pelo bairro e verificamos
quase 1 ano depois das inversões
de mão de alguams ruas, os motoristas insistem em desrespeitar.
ALô Guarda Municipal! Paar terminar, percorremos por toda a Estrada dos
Bandeirantes e verificamos que os postes
continuam lá, tortos. E as ciclovias mal acabados e cheia de buracos. A Prefeitura promete solução. Aguaramos . Salve a Vida ,
salve o Recreio.

EU AMO MEU PET PORQUE....

O

condomínio de casa na Rua Sylvio da Rocha
Pollis, o Residências Del Sol, teve uma bela iniciativa. Colou duas placas no muro alertando
os moradores que tem cachorro a recolherem
seus excrementos e levar no local adequado.
legal não?? Assim, evita que quem anda desavisado pela
calçada não tenha surpresas desagradáveis em baixo do
sapato. Valeu Sr Síndico!!! Nós agradecemos . Viva os
animais!!

E você ama seu animal? Mande sua foto com ele
que publicamos!! jornaldorecreio@gmail.com “Eu AMO
MEU PET”. Vida longa aos animais!!

O

s amantes das duas rodas
ganharam um presentão
no fim do mês passado
com a terceira edição do
Bike Show, no Pavilhão 4 do Rio
Centro. Esse ano, as motos e
triciclos ganharam um presente
que foi a gratuidade no estacionamento, motivo de muita reclamação nas edições anteriores. O
evento contou com cerca de 100
expositores e as principais marcas
, como Harley Davidson, Yamaha,
Triumph que vai abrir loja ainda
esse semestre na Barra, Honda e
BMW.
Segundo um dos organizadores, Gustavo Lorenzo, 57 mil
pessoas passaram pelos stands
e se divertiram com as atrações
dessa edição, como o Globo da
Morte e o giro de 360 graus no
stand da Ipiranga. Aliás, foi um
dos mais concorridos. Motos customizadas e os lançamentos desse ano estavam lá. Até barcos ,
lanchas e motos aquáticas foram
expostos no salão, mostrando que
o mercado está aquecido. No fim
de semana, os meninos do RED
ROX levaram os amantes do rock
ao delírio com clássicos numa leitura mais moderna, característica
do grupo, liderado pelo vocalista Gregg Roherig. No sábado, as
meninas Taiana Dantas e Luciana
Guessa(ex-Acustika) levaram o
público ao delírio com batidas mar-

cantes e pegada rock’ roll. pela primeira vez , estavam expostas motos
do concurso MOTO DO ANO 2013,
que contou com vários modelos customizados, uma inclusive, abaixo, que
ficava dentro de uma roda gigante,
inusitado. A internacional Royal Enfield também marcou presença apresentando seus side cars que fizeram
muito sucesso no século passado.
No site do jornal tem muitas fotos.

Clubes , associações estiveram presentes na terceira edição do Salão Bike Show, no Rio centro. No detalhe, modelo no stan da 1220
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VEJA as fotos de outros eventos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio Guilherme da Silveira

O

Espetto Carioca é só alegria e está
prestes abrir as filiais em Jacarepaguá e Guadalupe. Na Terça Lost, de
Alex Tosta, balançou o pé de mulher
bonita para ver a dupla-gente-boa
Cláudio e Márcio. Na foto abaixo,
Daddy Kall, DJ Nelsinho da FM O Dia e o Coordenador Artístico da emissora, Marcson Muller,
junto com Cláudio e Alex Tosta. Solange Gomes
largou a dieta e caiu no chocolate. Murillo Tinoco
trouxe a beleza de Camila Morgado na inauguração da primeira loja da Sephora , no Village
Mall e esteve no lançamento da primeira peça
na Cidade das Artes, com o musical Rock in Rio.
Natália Lage foi lá conferir.

Fotos Murillo Tinoco/AG i9 e Divulgação

Conheça nossa página na internet em www.jornaldorecreio.com.br

A CICLOVIA DA BANDEIRANTES
É ASSIM.......

“Quando
as
obras pegaram
mesmo,
cheguei a pensar
em vender meu
imóvel...”

Foto Divulgação/SubPrefeitura da Barra

O
Thiago Mohamed participa pela quarta vez do projeto “Onda Limpa”

N

a primeira ação da Prefeitura neste Verão “Onda Limpa, da
Comlurb, o tempo não ajudou. Mas no primeiro sábado desse
mês, a adesão foi maior e o tempo ajudou. A ação de conscientização para que a população mantenha a praia limpa,
especialmente durante o Carnaval,contou com apoio de Ongs
e Associação de moradores e de nosso Sub Prefeito, Tiago
Mohamed , qeua cabou de tomar posse novamente para mais um madato
de 4 anos. As atividades do “Onda Limpa 4” incluem shows do gari passista, Renato Sorriso, e do grupo de garis cantores “Chegando de Surpresa”,
com a participação do personagem Super Gari, promovendo muito samba,
atividades lúdicas e teatrais. As crianças são convidadas a participar de
brincadeiras educativas nas tendas do evento e são distribuídos brindes,
como squeeze, chaveiro, saco de lixo.

s moradores de Vargem
Pequena, Vargem Grande e Curicica não esperavam que após quase 1
ano de obras na Estrada dos Bandeirantes o resultado
seria tão ruim. Nossa equipe percorreu toda a extensão da via que
foi entregue no segundo semestre
do ano passado e percebeu que
as obras ainda continuam, mas no
geral, foram entregues sem muito
capricho, com buracos na ciclovia,
sujeira, fios expostos, postes tortos e muita poeira, muita. A polêmica que envolve os postes(veja
na foto acima) está sendo resolvida muito vagarosamente pela
empresa Litorânea, contratada
pela Light para fazer os serviços.
Por meio de nota a assessoria de
imprensa da Sub Prefeitura da
Barra nos informou:
__” O projeto da Secretaria Municipal de Obras para a Estrada
dos Bandeirantes garantiu, além
da duplicação da via, serviços de
infra-estrutura, urbanização e a
construção de uma ciclovia. As intervenções somaram investimento

de R$ 68,2 milhões. A retirada dos
postes foi acertada com a Light durante a obra e está em andamento,
por lotes. Os reparos após este serviço também são de atribuição da empresa. O cronograma de transferência dos pontos de energia deve ser
verificado com a própria concessionária”., informa a nota e acrescentou
:
__” A Subprefeitura da Barra e
Jacarepaguá solicitou que a empresa responsável pela duplicação da via
conserte os pontos da ciclovia que
apresentaram problemas e está cobrando esse serviço”.
Causa estranheza que em poucos
meses a camada avermelhada da via
tenha se soltado, mas os postes são
de impressionar. Mesmo com as equipes da Litorânea realizando reparos
na altura do número 25 000, perto
da comunidade Cesarão, a impressão
é que as equipes já estiveram por lá,
já que novos e antigos já se posicionam lado a lado e deixaram o meio
da rua. Em alguns casos tanto um
quanto o outro permanecem lado a
lado, como no número 11 641. Em
alguns, a empresa colocou um guar-

da corpo de concreto para proteger o
poste de colisões!!
Assim que chegamos, dois moradores nos abordaram, como o motorista Márcio Pereira dos Santos, de 44
anos:
__”Olha, essa região parecia meio
abandonada pelo município e quando
foram anunciadas as obras, ficamos
felizes. Quando as obras pegaram
mesmo, cheguei a pensar em vender
meu imóvel, porque não aguentava
mais viver em baixo da poeira, com
picos de luz e sem internet. Eles entregaram a obra como você vê aí, e
foram embora”, desaba.
Andar na ciclovia é uma arte nos
dias de hoje na Bandeirantes e requer perícia, contamos mais de 30
postes num trecho de dois quilômetros no meio da ciclovia. A maioria
dos fios foi presa de forma provisória
, formando “barrigas” e chegando ao
alcance dos pedestres. Em alguns trechos, a via desaparece sem nenhuma
explicação. Flagramos alguns ciclistas
andando no canto da Estrada, evitando a ciclovia. Vamos retornar em
3 meses. Aguardamos as cenas das
próximas pedaladas.
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COLUNA DO BEM -- Energéticos e Álcool - Uma combinação Explosiva

O

lá pessoal! O carnaval está chegando e é muito comum o consumo de energéticos, principalmente entre os adolescentes.
Fica aqui registrado um alerta:

Carolina Liberato-Nutricionista
carolinaliberato@pop.com.br

Não é recomendado o consumo da
bebida energética com a bebida alcoólica!
Para entender melhor os energéticos são bebidas cuja composição é basicamente cafeína e taurina. Não há na
fórmula de nenhum fabricante qualquer
componente considerado por droga,
como álcool ou outros. Poucas são as
pesquisas notórias sobre as consequências do uso do produto, seja de maneira
usual ou em excesso.
A Cafeína todo mundo conhece. Costumamos dizer que pouco é remédio e
muito é veneno. A intoxicação por cafeína é manifestada pela presença de ansiedade, insônia, desconforto no estômago, tremores, taquicardia, agitação e
até raros casos de morte. Agora, a taurina muita gente não sabe o que é. Ela
é o principal ingrediente ativo. A taurina é um ácido 2-aminoetanosulfónico,
orgânico, contendo enxofre, encontrado
na bílis. É um dos aminoácidos não essenciais mais abundantes do nosso organismo, especialmente no sistema nervoso central, nos músculos esqueléticos,
no coração e no cérebro (bem como nos
intestinos e ossos esqueléticos).
Usado com prescrição correta ela
age como desintoxicante no organismo
humano, facilitando a excreção de substâncias que não são mais importantes
para o corpo pelo fígado. Intensifica os
efeitos da insulina, sendo responsável
por um melhor funcionamento do metabolismo de glicose e aminoácidos, po-

dendo auxiliar o anabolismo. Não é incorporada em enzimas e proteínas, mas
possui um papel importante no metabolismo dos ácidos da bílis.
O problema é quando os jovens
usam os energéticos para ficarem acordados em estado de alerta e acabam ingerindo mais álcool. Faz parte da característica da nossa sociedade tentar burlar
o que estamos sentindo e se faz isso de
uma maneira excessiva, o tempo todo, e
não só na questão do álcool. Talvez esta
também possa ser a explicação para o
consumo crescente de energéticos, uma
busca por “enganar” o sono, a timidez
(no caso da associação com o álcool) e o
corpo, prolongando a sensação de diversão na balada ou até mesmo na academia. Mas é preciso lembrar que o preço
pode ser caro demais. Recentemente,
pediatras americanos anunciaram que,
nos últimos anos, já foram registrados
mais de 2,5 mil casos de internações e
atendimentos por intoxicação por cafeína
em menores de 19 anos. E já que essa
associação é prática comum e permitida,
por enquanto não há outro jeito: quem
deve ficar alerta e moderar na dose é o
consumidor! É muito comum ver pessoas
consumindo bebida energética com bebida alcoólica, principalmente com uísque
ou vodca.
No rótulo das embalagens dos
energéticos de qualquer fabricante é expressa a mensagem que não é recomendado o consumo com bebida alcoólica. O
consumo de bebida energética com bebida alcoólica pode alterar a sensação de
embriaguez, e com isso permitir que o
consumidor se sinta em condições de pegar na direção quando tem sua percepção motora alterada, correndo o risco de
causar um acidente até fatal a si próprio

ou a terceiros. A cafeína presente nesses energéticos potencializa
o efeito maléfico do álcool no cérebro e no nos ritmos cardíacos.
Os portadores de arritmia cardíaca devem evitar até mesmo
dosagens moderadas, ainda que
eventuais, da substância. Casos
descritos nos Estados Unidos de
adolescentes que, após ingerirem
energéticos, desenvolveram taquicardias que precisaram ser revertidas nos hospitais. A ingestão
frequente pode causar insônia.
Altas doses de cafeína excitam
demasiadamente o sistema nervoso central, inclusive os reflexos
medulares, podendo ser letal.
Prevenir é sempre melhor que remediar!

EU VI E FOTOGRAFEI!
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D

epois de tantos dias
de chuva no mês de
Janeiro, parece que
o sol vai dar o ar da
graça. E junto com
ele o som dos tamborins, tam
tans, repiques e surdos ecoam por nossa orla. O Jornal do
Recreio vem acompanhando a
evolução do Carnaval aqui da
região e notou que tem aumentado também o número
de turistas em nosso bairro a
procura da folia. No domingo
dia 03 e no dia 10, o irreverente Princesinha do Recreio
se concentra no Posto 10 e vai
até ao posto 9 embalados pela
bateria da Paraísos do Tuiuti,
sempre as 16 H. Dias 09 e 12,
quem for ao último quiosque
da Praia do Pontal, logo no pé
da subida para a Prainha irá
curtir bons momentos com o
bloco Mundo Zen. A concentração é as 10 H. Também no
dia 10, as dez da manhã tem
o Buraco do pau que se concentra em frente ao quiosque
Marathon na Lúcio Costa e se
desloca até o Posto 9.Já OBA

OBA do Recreio é um dos mais
tradicionais do bairro e desfila no
dia 12 as 14 H e leva alegria até
as 19 H saindo da Gláucio Gil e
retornando no posto 9. Fechando o Carnaval, no dia 17, tem
o bloco do presidente da Mangueira, Ivo Meirelles, o Tô No
Recreio que foi capa no Carnaval do ano passado com sua Rainha de Bateria, Renata Santos.
A concentração também ocorre
próximo à Gláucio Gil e costuma
atrasar, mas por volta da 15H já
tem o carro de som estacionado e tocando, em geral, todos os
ritmos. O bloco conta com auxilio luxuoso de integrantes da
bateria da Estação Primeira de
Mangueira, além do Funk’n lata,
banda de Ivo.
Além de fechar o calendário da folia momesca, o Tô no
Recreio costuma levar para seus
trios muitas celebridades e jogadores de futebol. No ano passado, a Polícia Militar estimou cerca de 5 mil pessoas na orla do
Recreio no desfile. Os trios costumam tocar muito funk e sambas enredo.

MIAM, MIAM

envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com

Olha o buraco.........

BLOCO DO IVO FECHA O
CARNAVAL DO RECREIO

Um buraco da Cedae
tem tirado o sono dos moradores da Rua Tacieu Cylenno, no Recreio, principalmente, aqueles que residem
no número 264. Desde antes do Natal, um bueiro da
concessionária,
aparentemente de esgotos, quebrou
e permanece aberto até então. Quando anoitece a situação se agrava porque fica
difícil enxerga-lo, já que a
iluminação é deficiente na
esquina. Para piorar, o buraco que mede cerca de
um metro de diâmetro está
localizado em frente a saída da garagem do prédio.
Muitos moradores já até conhecem o “famoso” buraco
e o evitam, mas quem não
conhece já tomou uns sustos. A moradora Marcia, de
44 anos, que reside ali há 8
meses nos abordou e explicou em detalhes a história e
acrescentou que pequenos
acidentes já ocorreram. Alô
Wagner Victer!

N

o finalzinho de Dezembro, a Barra da
Tijuca ganhou uma
novidade
na
gastronomia da região,
GRAN PARRILLA. Especializado
em carnes nobres, o mestre
Moisés e o jovem Renan prepararam um cardápio de cortes
especiais e com um detalhe
que faz a diferença na hora de
um bom churrasco: o carvão.
Diferente das demais, no Gran
Parrilla as carnes são feitas no
calor do carvão!!Ficam muito
saborosas. Destaque para o T-Bone Steak(500g) , que sai a
R$ 69.90 que mistura os lados
do contra filé e o filé mignon.
Os acompanhamentos(são dois
por prato) podem ser escolhidos num cardápio a parte. Provamos o arroz com amêndoas
e ficamos muito surpresos com
o sabor. Outros cortes argentinos podem ser apreciados ,
como o Bife de Ancho (350g),
R$ 39,90 ou o Bife de Chorizo
(350 g), R$ 39,90.
Para quem gosta do
tudo-ao-mesmo-tempo-agora
a sugestão fica por conta da
Parrillada do Chefe que sai R$

69.90 e junta um pouco de todos os cortes nobres, além da
linguiça de lombo, cebola, tomate e molho à campanha. A casa
vem para brigar com o restaurante Pobre Juan que abriu recentemente no Shopping Village
Mall. O problema é que no shopping os preços são no patamar
das bolsas Versace e Louis Vitton, né? O Gran Parrilla possui
parquinho para as crianças, um
achado nos dias de hoje. Para
quem não sabe, O Gran Parrilla funciona aonde era o Barril
8000, na orla da Barra. Durante a semana, o Chefe preparou um cardápio executivo que
tem como destaque as entradas
que podem ser duas: linguiças
de lombo ou a saladinha verde
com molho italiano. Provamos
a Costela em Tiras e adoramos.
No site do restaurante tem as
fotos e mais informações sobre
os pratos, apesar de ainda estar
em construção, mas dá para ter
uma bela idéia . O Gran Parrilla
funciona todos os dias a partir
das 11 H e fica na Avenida Sernambetiba 8000, reservas pelo
telefone 2433-1730 e o site é
www.granparrilla.com.br.

Veja no msite do jornal a listacompleta da Barra e
Recreio(www.jornaldorecreio.com.br

Auto News - Dpvat

B

ateu...e agora?? Já aconteceu com você? Com
aquele que vos escreve
já, e cá entre nós, é muito chato. Mas graças a tecnologia
nossos dias de calvário na espera de uma patrulha para lavrar o
B.O. vai mudar. Não vai demorar muito, na verdade, 1 mês, segundo a Polícia Militar. Após uma
colisão simples e sem vítimas, o
motorista “A” desce do carro saca
um smartphone ou um tablet, tira
uma foto do acidente e começa
a preencher o boletim de ocorrência ali mesmo e envia para o
site www.policiamilitar.rj.gov.br e
pronto, tá feito o Brat Eletrônico.
Um sonho? Não. É realidade. O
sistema permitirá que o usuário
coloque até 8 fotos do acidente,
eliminando a burocracia e acionando mais rápido o seu seguro.
Vale a dica de se tirar fotos mais
amplas e não focar nos detalhes
da batida. Um número de protocolo é gerado e daí, se acompanhar o andamento de tudo pelo
próprio site.
De uma certa forma, quem
ganha também é o trânsito , já
que em inúmeras colisões, os
motoristas sem saber, deixam

seus carros no meio da via
obstruindo a passagem como
se tivesse ocorrido um crime,
mas foi só uma colisão. A regra é clara: sem vítimas, carro para o acostamento. Mas
havendo, a sugestão é para o
procedimentos convencional e
esperar a patrulha.
Além disso, esse ano,
os proprietários de motos tem
uma boa notícia. O Seguro
obrigatório, DPVAT, pode ser
pago parcelado e não necessariamente pago junto com o
IPVA que dói no bolso dos contribuintes já que a conta vem
sempre no início do ano. Essas
informações podem ser tiradas
no site www.dpvatsegurodotransito.com.br e pode pagar
em qualquer banco, legal não?
Para motos , microônibus, Vans
e ônibus custa R$ 292. Para
automóveis é R$ 103. Muitos
não sabem mas o DPVAt pode
indenizar quem sofreu um acidente em até R$ 13.500, em
caso de morte ou invalidez ou
despesas médicas em até R$
2.700. Para requerer o seguro não é necessário contratar
despachantes ou advogados,
basta se dirigir a um posto segurado. A lista está no site que
informamos aqui ou no nosso,
em www.jornaldorecreio.com.
br.

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O TIAGO!

JOSÉ DE ABREU

Fui morar no Recreio com
minha mae de 83 anos que anda
bem de acordo com idade.pq não
abrir ponte de pedestre ao final da
benvindo de novaes para facilitar
um grande numero de pessoas a
curtir a praia caminhando, sei que
ha proteção ambiental, será que
uma ponte de madeira vai matar
os crocodilos, gigogas e aquele
rio infecto(deposito de dengue)? o
país ta ficando com grande numero
de idosos.
obrigado por ler minha reclamação
jorge motta
Resposta do Tiago –
Existem estudos antigos
para ligar a Avenida Benvindo de
Novais à praia, mas ainda não há
projeto para a construção de uma
passarela para pedestres nesse
trecho. Por enquanto, a passagem
de pedestres é feito pela passarela
da Rua Mario Faustino.mação para
1746 portal também, twittei para
uma repórter da maior rede de tv
e vou procurar expandir via redes
sociais e imprensa.
Prezado Thiago:
Frequento o Recreio há mais de
20 anos mas somente vim morar
neste agradável bairro, em 2007.
Acompanhei inúmeras mudanças:
a maioria, boas; outras, nem tanto. O que ocorre atualmente

Veja outras respostas no site , em www.jornaldorecreio.com.br
Prezado Thiago:

Boa tarde Tiago.

Frequento o Recreio há mais de 20
anos mas somente vim morar neste
agradável bairro, em 2007. Acompanhei inúmeras mudanças: a maioria, boas; outras, nem tanto. O que
ocorre atualmente que a mim parece
um problema a se resolver imediatamente, é o que diz respeito a estacionamento proibido, carros na contramão e a péssima educação de alguns
motoristas que param onde querem
como se fossem donos do espaço
público. Isso sem contar com o pior
de todos: o transporte irregular e as
vans que atormentam diariamente o
trânsito no bairro. Solicito a você que
tome as providências necessárias
para coibir estes problemas, antes
que o mal cresça. “A primeira noite
eles chegam, pisam no nosso jardim
e não falamos nada.......”
Obrigado.

Minha esperança é você! Posto 09 Rua Governador Raul Veiga, 200 (começa na Sernambetiba e termina no Canal das Taxas).

Resposta do Tiago –
A fiscalização está sendo realizada
com mais frequência e rigor, com
operações constantes em alguns
pontos da cidade, como no Viaduto
do Joá, em que havia concentração
de vans diariamente. Por favor, nos
informe as ruas em que tem visto as
irregularidades, por parte das vans,
que nós vamos pedir reforço para a
equipe de fiscalização da Secretaria
de Transportes.

Esta rua é em declive; porém em frente
ao 200 é totalmente plana, quando chove a água fica represada justamente em
toda a extensão do prédio 200, mandei
fotos pelo telefone. Ocorre que 20metros
acima, sentido praia, existe ralos (2) para
escoamento das águas pluviais. Em frente
ao número 200,não sei por que motivos
não colocaram. É um drama quando chove, o acesso ao prédio tem que ser feito
pelas laterais. O asfalto já está ficando
todo rachado e soltando. Já tentei a Prefeitura, através do 1746 e a Seconcerva.
Mais nada! Minha esperança é contar com
sua ajuda.
Abraços.
Resposta do Tiago – Uma equipe da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
esteve no local para avaliar a situação e
constatou que houve um afundamento da
via e por isso a água está ficando empoçada naquele trecho. O conserto está programado para o dia 21 de janeiro.

ESCREVA PARA O TIAGO COM SUA SUGESTÃO, RECLAMAÇÃO OU CRÍTICA
PARA o jornaldorecreio@gmail.com
sob o assunto FALE COM O TIAGO. É a
voz do morador nas páginas do
JORNAL DO RECREIO
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MÃO E CONTRAMÃO, QUEM TEM A RAZÃO

A

s mudanças foram feitas em
Novembro
de
2011 pela CET-Rio no intuito
de melhorar o trânsito
no bairro com a vinda do
BRT e as obras de implantação do sistema de
esgoto da região. Depois
de recebermos algumas
mensagens, fomos as
ruas Antônio Batista Bittencourt e Celestino Basílio, incialmente. Na primeira, constatamos que
mesmo bem sinalizada,
basta cinco minutos para
presenciarmos
inúmeros motoristas seguindo
em frente em direção
às Américas trafegando
pela contramão, na altura da Rua Odylon Martins
de Andrade.
A Situação é a
mesma para a Celestino Basílio que tem um
pequeno trecho de mão
invertida na quadra da
concessionária de usados Narita, esquina com
Posto Petrobrás.
Na Crispin Laranjeira com Coronel João

Os motoristas ignoram solenemente as placas que indicam a mão correta no Recreio

Olintho a situação é
ainda mais grave. Ali
funcionam uma escola,
borracheiro, curso de
inglês e um posto de
gasolina. Percebemos
que os moradores da
região, principalmente,
os mais antigos, são os

mais arredios em respeitar a sinalização.
falamos com um morador da rua que não
quis se identicar e havia acabado de seguir
da contra-mão e nos
explicou que mudaram
a mão da rua sem con-

“Dizem que eu pareço com....”
... Capitão Barbossa.

A

o lado temos a simpática Candice que fornece charutos cubanos para todo o Brasil através da sua
tabacaria Candice & Co. que tem vários quiosques
espalhados pelo Rio, como no Rio Design Barra, e uma
loja no Park Palace, onde rolam shows de rock. Chegou
à redação do JR que quando Candice prende o cabelo
parece muito com a jogadora Thaísa, do Osasco, da Super Liga de Volei. E você acha? Ah, a Candice é a da
esquerda, tá?
Se acharem alguém que se pareça com algum famoso, envie pelo jornaldorecreio@gmail.com ou nos indique que iremos fazer a foto.
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sultar os moradores:
__Aqui sempre foi mão
dupla, uma característica do bairro”, completa.
Pelo Código Nacional de
trânsito tal infração é
passível de multa no
valor de R$ 191,54, considerada gravíssima e

perda de 7 pontos na carteira.
Nas fotos ao lado
está nítido que as placas
estão bem visíveis ao alcance da vista de todos.
Em determinados trechos
mais de uma placa está
fixada nos postes ao longo
da via, como mostramos
em destaque.
A Guarda
Municipal, segundo sua
assessoria, promete colocar um operador de trânsito para orientar. Naquele
trecho, vários operadores
de motocicleta operam no
intuito de fazer a fluidez
do tráfego nas Américas e
podem auxiliar, informam
também.
Porém, alguns
Guardas Municipais serão deslocados para as de
maior tráfego.
Outras
quatro também sofreram
modificações como a a Guilherme Batista; rua General Orlando Geisel, entre a
Avenida Guinard e a Coronel João Olinto, e entre
esta e a Guilherme Batista;
Maurício da Costa Farias;
rua Gelson Fonseca, entre
Odilon Martins de Andrade
e Maurício da Costa e Rua
Antônio Maroun.

UMA DOUTORA ESTRÉIA NA AVENIDA

MUSA E JORNALISTA, RAINHA DA INOCENTES, LUCILENE CAETANO, ABRE O CARNAVAL DO RIO

E

la tem 28 anos, muito samba no
pé e tem se dedicado para não
fazer feio na Sapucaí. Lendo seu
release de apresentação causa
até estranheza diante de tantos
anos dedicados ao estudo. Advogada,
jornalista, praticante de artes marciais e
residente há alguns anos no bairro, LUCILENE CAETANO falou com o JR, e bem
por sinal, sobre a responsabilidade de ser
a Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Rôxo que estréia na nata do Carnaval
carioca esse ano:
1) Lucilene, é notório que você foge
um pouco dos padrões das Rainhas
por falar bem, formada em duas profissões e etc. Causou inveja nas demais?
R: Acho que ficou um afastamento, sim.
Falar bem sempre se assusta. Saber se
impor, mostrar suas idéias de uma forma
articulada não combina com um posto
de Rainha por ser meio contraditório ao
posto. Elas devem pensar: ela é formada,
será que vai ser chata? Agora, inveja não.
E as que tem, vão mostrar mais a bunda
para compensar. (risos).
2) Como surgiu o convite?
R: Em julho do ano passado. Talvez por
causa do enredo da escola que fala da Coréia do Sul e minha história com o MMA,
sei lá. E aí, procuraram essa ligação. E na
minha concepção, acho que tá indo bem
, sabia?

forma?
R:Ultimamente não dá tempo para academia. Mas vou indicar um truquezinho:
sopa , gelatina e chá. A gelatina é no
café da manhã.
7) Você apresenta um programa de
esporte voltado para o MMA, o Planeta Nocaute, no canal Esporte Interativo. É um ambiente muito masculino, recebe muitas cantadas ou
os rapazes ficam com medo de se
aproximar?
R:No meio do MMA ,não. São muito respeitadores. Não vou negar que existe
uma olhada , mas com respeito.
Agora, no futebol....recebi muitas cantadas, os jogadores são mais descarados.
8 ) Você pratica Jiu Jitsu , boxe e
etc, já teve que usar da força em
alguma situação?
R: Já, com um bacaca na balada. Ele
agarrou minha cintura e logo rodei e o
derrubei. Ele ficou muito sem graça.
9-) Você está solteira há dois nos,
a Lucilene é muito exigente ou falta
homem interessante no mercado?

R: As duas coisas. Sou mulher exigente
. Estudei bastante , tenho cultura e às
vezes isso assusta e , infelizmente, nos
torna mais exigente.
10)Já foi convidada para posar nua
3) Você disse que teve uma decepção numa revista masculina?
no passado com o Carnaval, foi o daqui ou o de São Paulo, pela Vai Vai,? R:Já, mas creio que vá atrapalhar meus
R: ihhhh..... Não quero falar sobre o as- planos como jornalista, entende? Não
sunto...Teve decepção, sim. Algo meio digo que nunca farei mas no momento,
desagradável e prefiro esquecer. E aí pen- não.
sei: vou me afastar do Carnaval para não
criar polêmica.
11) Musa do Goíás , no Caldeirão do
4) O que uma musa tem que fazer Huck, em 2009, é ligada ao futebol
para não fazer feio na avenida?
mesmo a ponto de saber quem é o
R: Samba no pé , elegância, postura , lateral direito do time ?
charme....Eu me inspiro na Luíza Brunet
não é à toa. O maior teste já passei. Foi o R: Hoje não, mas na época até sabia.
ensaio técnico. Ali o povo cobra mesmo.
Meu irmão jogava na escolinha e frequentava o estádio. Aliás, no final do
5) Diz que se inspira na Luiza Brunet, mês vou visitar meus pais e já vi que
vai desfilar por quase 20 anos?
tem jogo no Serra Dourada, estarei lá.
R:Tô
começando,
sou
uma
bebezinha(risos)
6) Algum truque para manter a boa

12) Você acha que o Brasil leva essa Copa?
R: Tá meio complicado...a balada tem falado mais alto. Não vejo comprometimento.
13) Tem time aqui no RJ?
R: Não. Só tenho olhos pro Goiás.
14)Aqui no Recreio...me diz um lugar legal para jantar e um cantinho
na praia?
R: Gosto muito de um restaurante que fica nas Américas, mas como
não lembro o nome , prefiro o À Mineira que lembra muito a comida da
minha terra. E sobre o mar, prefiro a Prainha e a Reserva que é pertinho
de casa.
15_) Para perder as gordurinhas do fim de semana?
R: Corridinha na Barra e mergulho no Pepê.
16)A Inocentes esse ano acha que veio para brigar pelo título ou
se manter na série especial já tá de bom tamanho?
R: O presidente está confiante e acha que vem pra brigar pelo título.
Para mim, se mantendo já estaria lindo.
17) Seus pais vem pra cá para te ver na Avenida?
R: Infelizmente não por causa compromissos profissionais. Vão assistir
na TV.
18) Depois do carnaval.....
R: Muito trabalho e foco no jornalismo.

