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Ganhamos no mês passado 
um novo representante 
da Igreja Católica, o ar-
gentino  e cardeal jesuíta 
Jorge Mario Bergoglio, 76 

anos, que será chamado por Papa 
Francisco I. Vendo as imagens na 
televisão fui sondar o que a terra do 
novo papa poderia nos oferecer para 
esse período em matéria de vinhos. 
E pesquisando me deparei com uma 
uva, pouco conhecida e que vem 
ganhando fãs e adeptos. A Uva Bo-
narda. Normalmente é destinada a 
vinhos mais baratos na Argentina 
porém com alto custo-benefício.
    Como estávamos no Empório San-
ta Therezinha perguntamos ao som-
melier se ele tinha a Uva Bonarda 
em sua carta, e não é que tinha?  
Estava meio escondida na segunda 
prateleira, mas de fácil acesso. Me 
confidenciou que a procura é peque-
na mas ressaltou a importãncia do 
vinho.
    Conferimos um Zuccardi, da re-
gião de Mendoza , de 2009. Sai a 
R$ 64.90 mas me recordo até hoje 
de seu frescor, da sua suavidade e 
simplicidade. Atualmente, inúmeros 
produtores argentinos trabalham 
com essa uva e seus vinhos já che-
gam ao Brasil. Sabe-se que a Bonar-
da chegou à Argentina com os pri-
meiros imigrantes europeus, no final 
do século XIX. Lentamente, adap-

tou- se às condições locais, por meio 
de uma seleção natural de clones no 
campo, ajudada pelo fato de não ser 
particularmente sensível a nenhu-
ma enfermidade. Depois da Malbec, 
com 19 mil hectares de vinhas, vem 
a Bonarda, com 16 mil hectares, dos 
quais 9 mil são plantados nas planí-
cies quentes do Leste de Mendoza, 
nos arredores de San Martin, Junin, 
Rivadavia e Santa Rosa, longe dos 
ventos frios da Cordilheira dos An-
des. Alguns produtores enfrentam o 
desafio de elaborar um bom vinho 
de Bonarda, e vários desses vinhos 
estão disponíveis em importadoras 
brasileiras. São vinhos marcados 
por frescor, acidez vibrante, fruta 
fresca e taninos suaves. Por um pre-
ço bastante acessível, constituem 
uma excelente relação entre quali-
dade e preço e, na Argentina, diz-se 
que são um revigorante para a alma, 
combatendo tristezas e saudade.
    Mas é preciso ter muito cuidado 
porque essa uva é geralmente usada 
para vinhos de baixo padrão; para 
serem vendidos nos supermerca-
dos, uma espécie do nosso famoso 
“Sangue de Boi”. Na adega do Em-
pório, encontrei outros desta que 
é uma bodega familiar com origem 
em 1963 e hoje dirigida por Jose 
Alberto Zuccardi, filho do fundador 
Alberto V. Zuccardi. Seu vinho Q 
Tempranillo tem coloração vermelho 

profundo com nuances de negro. Oferece 
intenso aroma de frutas negras maduras 
como ameixa, figo, marmelo e notas de es-
peciarias. Na boca é elegante, com taninos 
macios, complexo e bem balanceado. Final 
longo e sedoso. Fia dica. Provem e depois 
me digam o que acharam pelo jornaldore-
creio@gmail.com sob assunto DEGUSTAN-
DO A  VIDA



Editorial

EU AMO MEU PET PORQUE....

Abril chegou, ganhamos um novo Papa, 
nosso PIB continua com “inho” mas 
seguimos em frente.  O bairro pare-

ce  que passa longe desse turbilhão com o 
mercado imobiliário mais do que aquecido. E 
com isso, vem os moradores e ...os carros. 
Só no mês passado abriram dois Auto Cen-
ters nas Américas e um em Vargem Gran-
de. Sinal dos tempos. Na edição deste mês, 
falamos na Auto NEWS sobre o recorde de 
vendas na categoria e cada vez mais  po-
pular e “antiguinha” STRADA que apesar de 

Os estudantes de uma 
grande rede particular 
de ensino que fica no 
Shopping Time Cen-
ter  na Avenida das 

Américas  tem se aventurado 
em travessias perigosas na altu-
ra do sinal da Benvindo de No-
vaes com as Américas , próximo 
ao número 15 660. Alertada, a 
equipe do Jornal do Recreio per-
maneceu por apenas meia hora 
na calçada sentido Barra e não 
foi difícil flagrar vários estudan-
tes atravessando a via em local 
errado. Em alguns casos, como o 
da foto, esses três adolescentes, 
se quer, olham para trás onde 
veículos costumam passar a 80 
quilômetros .
    O perigo aumenta já que  nes-
sa travessia de cerca de 100 
metros , constam duas vias ex-
pressas do BRT, que também 
trafegam em velocidade eleva-
da. No mês de Março, mais um 
acidente ocorreu na pista do Li-
geirão, aumentando para nove  
o número de acidentais fatais 
desde sua inauguração em Julho 
do ano passado.
 O espanto é a “preguiça” 
que os jovens tem de se dirigi-
rem até o sinal mais próximo 
que não fica  a 50 metros dali, 
devidamente sinalizado e com 
pardais eletrônicos de avanço de 
sinal e limite de velocidade.

simples se mantém no gosto do comerciante 
em geral pela praticidade e funcionabilidade , 
além ee beber pouco. No Pet , abaixo, desse 
mês falamos dos perigos do carrapato e de 
seus remédios. Carolina Liberato dá uma aula 
sobre chocolates, portanto, comam sem per-
dão, mas com razão. Flagramos estudantes 
de uma rede particular atravessando sem ce-
rimônias as pistas do BRT. E na Degustado a 
Vida , deciframos os mistérios da Uva Bonar-
da. Na Miam Miam voltamos dois anos depois 
ao Empório Santa Therezinha. Dá vontade 
de morar lá. E caminhando pela Bandeiran-

 E os atropelamentos na via 
são cada  vez mais comuns. Tam-
bém  em Março passado, duas 
mulheres morreram atropeladas 
na altura da Estação Santa Môni-
ca. A Avenida das Américas figura 
, segundo dados da CET-RIo, como 
uma das mais perigosas do Estado 
no quesito acidentes, com e sem ví-
timas fatais.
 Tentamos falar com alguns 
desses jovens , mas a recusa foi 
imediata e  ao avistar nosso fotó-
grafo um dos meninos pareceu sa-
ber do que se tratava e comentou 
com a colega de uniforme:
 __”Não te falei que era 
sobre a travessia”, responde o 
rapaz de casaco no pescoço para 
uma das moças, de costas para a 
via e sorridente. No próprio mês 
de inauguração do BRT houve dois 
atropelamentos: um jardineiro que 
caminhava na faixa exclusiva  e um 
jovem teriam atravessado  fora da 
faixa de pedestres.
    Tanto ali quanto na alturas dos 
grandes centros comerciais, como 
no Novo Leblon e Millenium, que os 
acidentes são mais frequentes.  Só 
para lembrar, um jovem de 17 anos 
não resistiu aos ferimentos  e fale-
ceu em Setembro do ano passado. 
Os alunos das duas escolas dali fe-
charam a via e um sinal foi colocado 
para minimizar o problema. Mas já 
ajudaria não realizar travessias pe-
rigosas em locais indevidos.
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tes conhecemos o simpático pintor Marcelo 
Martins. A “Guerra das Balsas” do Pontões/
Barra Suil continua pela disputa dos passa-
geiros  e entrevistamos uma lenda da TV 
e do cinema, Carlos Vereza que estréia na 
Barra, no Suassuna, ao lado da linda Caro-
linie Figueiredo. Viva a vida! Viva o Recreio!

Nossa “prefeita” do Parcão da Praça Au-
gusto Rushi, Luciana Estefânio,  tem nos 
informado sobre as constantes ações de 
descarrapatização no local. Isso nos fez 

dar uma pesquisada no assunto.  Do poodle mais 
fru- fru ao vira-latas mais simples, todos podem 
pegar carrapatos. E o convívio dos sãos com os 
que não recebem cuidados podem levar as infes-
tações. E muitas vezes os parasitas são daqueles 
minúsculos como piolhos, quase invisíveis aos 
olhos dos leigos. E a dificuldade se torna ainda 
maior em cães pretos ou marrons . Em consequ-
ência da carrapatada que os assola, que o alerta 
é feito pela “prefeita” apara evitar  a intoxicação 
pelos produtos utilizados no combate.
    Evitem de se combater com produtos do gêne-
ro em casa e leve seu animal a uma PET. Os pro-
dutos usados(esses que terminam em “ox” são 
tóxicos e feitos para serem usados em vacas e 
cavalos. E há uma grande diferença entre o couro 
de uma vaca e o de um cão que é muito mais fino 
e absorve o veneno. Na clinica, sabe-se usar o 
produto com maior segurança e caso o animal se 
intoxique, já estará no local para que seja pronta-

se intoxique, já estará no local para que seja 
prontamente socorrido.  Há pessoas , que, 
quando chegam com o bicho intoxicado, tentam 
se justificar dizendo: “Mas eu fiz o veneno tão 
fraquinho...” “|Fraquinho” não mata o carrapa-
to, mas pode intoxicar do mesmo jeito. Esses 
inseticidas podem ser usados no ambiente e 
só .Gatos então, não podem nem sentir o chei-
ro . Para cães e gatos há produtos próprios à 
venda nos pet shops.  Não tente improvisar , 
pois quase nunca dá certo. Com os carrapatos, 
vêm a erlichia , a babesia  e a febre maculo-
sa . Portanto , se voce tem um bichinho peludo 
em casa, verifique sua pelagem todos os dias , 
principalmente após os passeios nas ruas , que 
estao cheias. Evite lugares com mato alto , onde 
cavalos pastam , pois são fontes de infestação 
.As patas e orelhas são os lugares onde os car-
rapatos mais se acumulam principalmente junto 
às unhas onde os minúsculos gostam de ficar 
.Limpe o ambiente insistentemente ate que os 
parasitos acabem, com máscara e bomba de 
aspersão, e não desista .Assim , os carrapatos 
,uma hora irão acabar .
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De Olho no Recreio A ARTE NA PONTA DO PINCELGuilherme da Silveira
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Murillo Tinoco esteve na mos-
tra ARTEFACTO , no casa sho-
pping e flagrou  va´rios ar-
tistas na festa que mostrou 
novidades bem interessantes 
e resulatdos deslumbrantes. 

Ingrid guimarães, Cássio Reis(que anda de 
affair com Fernanda Vasconcellos) , Ildi Sil-
va, Luciano Zafir e o casal Adriane galisteu 
e seu marido Alexandre  Iódice prestigia-
ram e elogiaram muio o trabalho dos arqui-
tetos. Ao lado, o cantor da região Raphael 
Lós recebeu o amigo Vinny no meio da gra-
vação do segundo CD.  

Quem costuma passar pela hermes de Lima qeu margeia o canal 
das Tachas percebeu que  nova sinalização foi implantada pela 
Prefeitura. O Corredor Verde do Canal das Tachas, projeto que 
liga os Parques Naturais Municipais Chico Mendes, Marapendi 
e Prainha, no Recreio, recebeuno mês passado nova campanha 

de               sinalização educativa.
 Criado em 2011, o Corredor Verde tem o objetivo de preservar 
as espécies nativas de fauna e flora, favorecendo a livre circulação entre 
os parques. Animais como capivara, preguiça, jacaré de papo amarelo 
e inúmeras aves já podem transitar com segurança, protegidos da caça 
predatória, alimentação inadequada e do risco com o contato com os 
moradores.  Soamdo a isso, á area em torno do canal foi cercada com 
toras de madeira paar evitar o contato dos moradores com a fauna local, 
principalembte, os jacarés de papo amarelo que estavam recebendo ali-
mentação irregular por parte de alguns moradores.

A  fala é macia  e o jeito introspec-
tivo, quase interiorano. Porém, 
quando impunha o pincel, sur-
gem belas imagens em forma 
de pintura nas mãos de Mar-

celo Pereira Martins, de 39 anos, mo-
rador de Vargem Pequena e contabiliza 
mais de 500 quadros pintados. Muitos 
deles de ....cavalos. Marcelo não nega 
sua paixão pelos equinos  e também por 
retratos, principalmente, de famosos. 
Revelou em nossa conversa que adora-
ria entregar sua obra em homenagem a  
atriz Camila Pitanga(na foto) e do apre-
sentador da TV Record, Wagner Montes.
    Segundo Marcelo, como não pode  se 
viver da arte aqui no país, passa o resto 
da semana pintando paredes e realizan-
do pequenos trabalhos de  marcenaria. 
Uma pequena exposição com alguns de 
seus trabalhos está  exposta na loja de 
materiais de construção do Sr Manhães, 
na Estrada dos Bandeirantes. Marcelo 
marca ponto no novo retorno da Ban-
deirantes quase no entroncamento com 
a Benvindo de Novaes, numa pequena 
ilha com o cavalete entre as árvores. 
A forma improvisada não o incomoda 
e conta que sempre é parado por mo-
toristas curiosos e até acaba vendendo 
suas obras, uma por mês. Pouco, mas 
fica feliz .

__”Cobro em média R$ 700 por 
quadro. depende muito da figura e 
do tamanho da tela”, revela.

 No momento da entrevista, es-
tava reproduzindo uma modelo estam-
pada num pequeno recorte de revista 
com cara de anos 70. A fidelidade é im-

pressionante. Marcelo contou também 
ser fã dos trabalhos do pintor Dário Sil-
va  e do seu maior incentivador, Carlos 
Sérgio, quem o introduziu ao mundo 
das artes.
     No seu período de aprendiza-
do, Marcelo adquiriu um amplo conhe-
cimento sobre artes graças a sua traje-
tória de trabalho na casa da escultora 
Maria Clara e do pintor Tawfic durante 
três anos. Mais tarde, matriculou-se 
em uma escola de artes em Copaca-
bana, que acabou tendo suas portas 
fechadas por falta de recursos. Mas 
sem deixar que nada ofuscasse o seu 
sonho, Marcelo perseverou: conseguiu 
uma bolsa de estudos para ingressar 
na Oficina de Arte Maria Tereza, no 
Centro do Rio de Janeiro, e prosseguiu 
até chegar à Sociedade Brasileira de 
Belas Artes, onde, após 13 anos como 
bolsista, descobriu o verdadeiro signi-
ficado da arte.
     Hoje, para completar sua ren-
da mensal, ministra aulas em seu ate-
lier por R$ 200 mensais com 4 horas 
por aula, uma vez por semana. No 
momento, gostaria de ter mais alunos, 
mas não reclama e guarda um ensina-
mento do seu maior mestre Carlos:
__”O homem que não sabe dese-
nhar não será pintor”.
 Sendo assim, permanece nos 
dias sem chuva na esquina de duas 
grandes avenidas do bairro pintando 
retratos em frente uma loja de moldu-
ras de quadros. Quem sabe quem não 
passar ali , não  adquiri uma obra do 
Marcelo e enquadra no local mesmo. 
A Cultura agradece. O site do artista é 
www.artistamarcelomartins.com.br



COLUNA DO BEM  -- - Eu Só Quero Chocolate/Só quero Chocolate...

Carolina Liberato-Nutricionista

  carollinaliberato3@gmail.com

vejam no site do jornal as cópias da decisão da Justiça  

                                                                        Fotos de Divulgação Santa Therezinha

www.jornaldorecreio.com.br

 MIAM, MIAMEU VI E FOTOGRAFEI!

BALSAS + PONTÕES E 
BARRA SUL = LIMINARES

 envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com

Miauuuuu!!!!!!!!!!

Empório Santa
Therezinha As obras do corredor ex-

presso da Transoeste es-
tão prestes a completar 

1 ano e entre as principais 
promessas são as retiradas 
dos postes do meio da via, na 
Avenida das Américas para os 
canteiros que a margeiam. A 
grande maioria já foi feita, mas 
fomos alertados pelo morador 
Jefferson Vieira da Silva de que  
na altura da Benvindo de No-
vaes , os fios dos postes novos 
e antigos convivem tranquila-
mente  a uma altura de apenas 
um metro e meio com e per-
manecem pendurados. Veja na 
foto ao lado a “gambiarra” que 
está a fiação da Light. Se um 
carro desviar e subir o cantei-
ro por acidente está sujeito a 
uma carga de milhares de volts 
capazes de torrar até pensa-
mento. O problema é ainda 
maior por que ali bem próximo, 
funcionam duas escolas par-
ticulares e os alunos insistem 
em atravessar pelo canteiro e 
pela via do BRT, transforman-
do  o cenário ainda mais as-
sustador. Pedimos explicações 
a concessionária  de energia, 
mas não obtivemos resposta 
até o fechamento da matéria. 
Quem responde pela área é a 
Litorânea, que se concentra no 
remanejamento dos postes da 
Bandeirantes. Vamos cobrar. 
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No início do  mês  passado foi 
afixado uma cópia da limi-
nar  sob número 0005767-
18.2013.8.19.0209 nas 

balsas que fazem a ligação até 
a praia na Reserva pela empresa 
Barra Balsas. Tal documento foi 
até informado pela advogada que 
defende o direitos do Sr J. Carnei-
ro, Dra Maysa.  Neste, a Juíza Ti-
tular da 5 ª Vara Cível da Barra da 
Tijuca, Adriana Angelo de Araújo 
Azevedo Maia determinava que a 
empresa Eco Balsas deixasse de 
atracar no píer construído pela 
Barra Balsas sob multa diária de 
R$ 4 mil reais. 
 Depois de 27 dias  rece-
bemos o telefonema do Sr Ricar-
do Herdy de Barros Francisco , um 
dos sócios da Eco Balsas, infor-
mando que havia conseguido uma 
decisão de Agravo que suspendia 
a decisão anterior que proibia o 
atracamento das embarcações do 
Sr Herdy, já que tal assunto havia 
sido discutido e julgado em 2007 
em favor da Eco Balsas, informa-
ção suprimida pela defesa que 
conseguiu a liminar.
 Segundo Ricardo, essa 
“briga” entre as empresas é an-

A Páscoa já passou, mas 
essa época, para os 
católicos e simpati-
zantes que respeitam 
as tradições da data, 

costumam  escolher restauran-
tes especializados em peixe ou 
aqueles que tem em seu cardá-
pio a iguaria. E o Empório Santa 
Therezinha foi nosso destino no 
último fim de semana de Março. 
Há três anos e meio no Recreio, 
o Empório só marca golaço.
    A especialidade da casa é o 
bacalhau e ele vem em diversas 
formas e temperos. Destaque 
para o Bacalhau a moda da Casa 
(serve até 03 pessoas) que sai 
a R$ 129,90. Fugimos um pou-
co da tradição e cometemos um 
pequeno pecado, se é que existe 
pecado pequeno(sic) e prova-
mos a  Kafta de Cordeiro  como 
petisco  e que sai  R$ 29,90, pre-
ço justo. Não estávamos prepa-
rados  mas vimos que no cardá-
pio consta a Feijoada completa 
aos sábados (serve 02 pessoas) 
R$  59,90  e o  Bolinho de feijo-
ada com recheio de couve e ba-
con (petisco) c/ 08 unidades  e 
molho de pimenta da casa - R$ 
23,90. Se for o bolinho inspirado 
no famoso bar da Praça da Ban-
deira, o Aconchego Carioca, está 

tiga e vem desde  a disputa pelos 
condomínios Mundo Novo e Ame-
ricans Park, que culminou  com 
a decisão dos condomínios pelos 
serviços do Sr. Ricardo, da Eco 
Balsas. 
 Na época, ameaças e 
disputas judiciais foram pano de 
fundo pelos serviços de travessia. 
Para Ricardo, a Juíza  não tinha ci-
ência de que o assunto já havia 
sido discutido e julgado em favor 
da Eco Balsas não anexando esses 
documentos. 
 No momento, os mora-
dores ficam confusos mas felizes 
por terem outra oferta de serviço. 
Enquanto a Barra Balsas oferece 
há cerca de 15 anos a ligação até 
a praia aos moradores dos condo-
mínios Pontões da Barra e Barra 
Sul, a Eco Balsas oferece também 
o mesmo serviço, só que atracan-
do no meio  dos quiosques  na 
altura do Espelho D’Água e Ca-
valo Marinho e com embarcações 
mais novas, entre outros serviços 
e menor preço.  Um dos 
oito prédios do Barra Sul, o Joa-
tinga, aderiu ao sistema da Eco 
Balsas, porém a maioria ainda não 
se decidiu.   

aprovado.
    Agora, para os amantes da loi-
ruda gelada, parafraseando  Hebe 
Camargo, a casa tem agora  300 
rótulos de cervejas especiais im-
portadas. Provamos  a tradicional 
cerveja americana Lager Samuel 
Adams (355 ml) a R$ 14.90 e a 
Cerveja Chimay 330 ml- R$ 18,90. 
Por esse preço, não dá para ficar 
de porre, não é? Mas se optar pelo 
tradicional chope gelado da Brah-
ma não vai se arrepender, nem 
você nem o bolso. O chope, R$ 
4,90 - caldereta 300 ml. De no-
vidade, o Alho Espanhol que eu 
achava que era só para espantar 
vampiros, mas é uma delícia. Vale 
à pena uma visita, sem falar que  
o interior da loja é um   convite 
ao Mercado Municipal de São Pau-
lo, com inúmeros produtos impor-
tados difíceis de se achar por aí. 
Com padaria própria, nos fins de 
semana, a  casa oferece Café da 
Manhã até as 11 H e durante a se-
mana almoço executivo. Não sa-
bemos se foi por causa do calor ou 
por causa das obras do BRT, mas 
ficamos felizes em ver que agora 
tem ar condicionado e vidros na 
frente.  O Empório dica na Aveni-
da das Américas 13.280, ao lado 
do Habib´s  e telefone 2498 8799.
www.statherezinha.com.br

Curiosidades sobre o chocolate.Ele 
é um alimento feito com base na 
amêndoa fermentada e torrada 
do cacau e tem um elevado teor 

calórico, especialmente por seu teor de 
gordura.

Tipos de chocolates           Calorias
Chocolate branco            557
Chocolate ao leite           540
Chocolate ao leite diet    536
Chocolate meio amargo  475

Gorduras
Chocolate branco
33,8%

Chocolate ao leite
31,5%

Chocolate ao leite diet
30,3%

Chocolate meio amargo
29,9%
 Além disso, é rico em alguns 
minerais, tais como manganês, potássio 
e magnésio, e algumas vitaminas, como 
as vitaminas do complexo B, por exem-
plo, além de traços de ferro e cobre. 
Também apresenta em sua composição 
o ácido graxo insaturado ácido oleico. 
O conteúdo da gordura do chocolate é 
essencialmente de origem vegetal, o 
que significa que é pobre em colesterol, 
uma vez que o chocolate ao leite con-
tém apenas cerca de 3,5% de gordura 
láctica.
 O chocolate não exerce grande 
influência sobre o comportamento hu-
mano, são descritas sensações de pra-
zer com o consumo. Alguns atribuem à 
presença de metilxantinas (alcalóides 

com alto poder estimulador do sistema 
nervoso central), que podem provocar 
sensações de bem-estar. Outra ação re-
lacionada ao bem-estar é o aumento da 
produção de feniletilamina (este alcaloide 
se for ingerido, ativa a libertação de dopa-
mina que é uma substância que, ao atu-
ar no cérebro, nos faz sentir felizes).  Em 
cada 100 gramas de chocolate é possível 
encontrar 160 miligramas de teobromina 
(é outro fitoquímico também presente em 
grande quantidade nos produtos de cacau. 
Em cada 100 gramas de chocolate é pos-
sível encontrar 160 miligramas de teobro-
mina. Essa substância tem ação diurética, 
como também tem ação semelhante à ca-
feína, como estimulante do sistema ner-
voso central, do sistema respiratório e dos 
músculos cardíacos).
Resumindo: é bom pra cabeça, respi-
ração, coração e alma.

Tipos de chocolates:

Chocolate amargo: feito com os grãos de 
cacau torrados sem adição de leite. É tam-
bém chamado de “chocolate puro”, pois 
além do cacau leva apenas açúcar. Neste 
caso existem as variações extra-amargo 
(75 a 85% de cacau), amargo (50 a 75%) 
e meio amargo (35 a 50%). É mais usa-
do em confeitaria, com algumas versões 
permitem a sua utilização como base para 
sobremesas, bolos e bolachas. Caracteri-
za-se pela cor escura e paladar amargo.
Chocolate ao leite: leva na sua confec-
ção leite em pó ou leite condensado. Neste 
tipo os teores de cacau estão entre 30 e 
40%.
Chocolate branco: feito com manteiga 
de cacau, leite, açúcar e lecitina, podendo 
ser acrescentados aromas como o de bau-
nilha. Foi criado apenas no século XX. É o 

mais doce e de textura bem cre-
mosa.
Couverture: termo em francês 
que define o chocolate rico em 
manteiga de cacau, utilizados pelos 
profissionais chocolateiros.
Versão Diet: composto por mas-
sa e manteiga de cacau, leite em 
pó, sorbitol e sacarina (usados em 
substituição do açúcar) e vanilina. 
O chocolate diet é sempre nobre já 
que não pode ser misturado com 
óleos e gorduras. Apesar de não 
ter açúcar em sua composição, eles 
são altamente calóricos. O choco-
late dietético, em geral, é vendido 
em barras. Podem-se criar produ-
tos banhados e recheados destina-
dos aos apreciadores de chocolate 
dietético ou para os diabéticos.O 
lado negativo do chocolate se deve 
ao fato de ser um alimento muito 
calórico e que se consumido em 
larga escala a longo prazo pode 
desencadear o risco de obesidade. 
Por tanto coma com moderação!



FALA COM O TIAGO!

Divulgação
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versão tre
kking

Painel da Strada Adventure

Versão adv Locker

ESCREVA PARA O 
TIAGO COM SUA 
SUGESTÃO, RECLAMA-
ÇÃO OU CRÍTICA PARA 
j o r n a l d o r e c r e i o @
gmail.com sob o 
assunto FALE COM O 
TIAGO. É a voz do mo-
rador nas páginas do 
JORNAL DO RECREIO

Existem mais cinco respostas do Sub 
Prefeito no site do jornal por falta 
espaço esse mês. Veja em 
www.jornaldorecreio.com.br

O Siena mudou, o Palio 
mudou e os seus deriva-
dos não acompanharam 
a evolução da montado-
ra italiana por aqui, mas 

esqueceram da picapezinha mais 
charmosa do mercado e  pasmem, 
a mais vendida do Brasil disparada, 
deixando Montana e Saveiro  para 
trás. Na verdade, a Strada Adventu-
re não ganha uma repaginada total 
desde 1998,  porém no ano passado 
recebeu uma grade nova, além de 
volante e forrações mais modernas. 
Como eu já tive uma Fiorino LX, com 
capota marítima, a sensação é a de 
estar andando num lugar bem fami-
liar, no filho  primogênito da famí-
lia Strada. Sob o capô o motor da 
Adventure é o E.torQ 1.8 16 v até 
que faz o serviço, mas não é acon-
selhável pisarcom pé baixo para as 
retomadas, como muitos fazem nos 
automáticos. O motor flex chia e 
muito.
Mas tem um detalhe que vale ser 
citado. O motorzinho foi projetado 
pela Chrysler e BMW, legal não? 
    Na cidade o consumo é o de sem-
pre, cerca de 9 KM, mas andando  
constante esse valor pode saltar para 
quase  15 Km/litro. Uma beleza.. 
Os preços são meio salgados mas o 
custo-benefício compensa, com R$ 
48.330 na versão cabine estendida e 
salta para R$ 52.500 , na dupla.  O 
bom da estendida é cabe umas três 
bolsas fácil-fácil ou uma pessoa que 
não liga para grandes apertos, mas 
recomenda-se baixa estatura e não 

sofrer abalos na amizade.
A posição do motorista é bem con-
fortável e dá para dirigir sem pro-
blemas , sem dores nas costas, 
porém falta uma regulagem para 
altura , não muito comum nessa 
categoria.
Um dado bacana do carrinho é o 
bloqueio eletromecânico do dife-
rencial que acabou sendo usado 
nas Doblòs Locker.
Na cidade e em terrenos mais ou 
menos acidentados ela fala bem e 
carrega bem o peso de até 685 qui-
los  na caçamba, daí o sucesso nas 
vendas.
Resumindo para quem costuma 
comprar essas picapezinhas: leve, 
simples, painel simples, motor con-
fiável e não beber muito. Tô erra-
do?
Os pneus são os de 205/70 e 60, 
mas existe a possibilidade de au-
mentar o raio para o 16. Para isso, 
basta acrescentar R$ 507. Nada 
mal para os jovens que querem le-
var coisas leves e se aventurar por 
aí.
Mas aí depois de tudo que falei 
aqui, vem o comerciante que aca-
bou de abrir seu negócio ali na es-
quina, como vem acontecendo no 
nosso bairro e não quer aro 16, 
locker, painel com fundo branco, 
instrumentos em cima da saída do 
ar condicionado, ou seja, basicão, 
pelada!
Ora , tem a Trekking com motor 1.6 
16v por R$ 39 mil.

Sem nenhum retorno, até hoje, 
conto com a presença do Jornal 
do Recreio, mais a Rede Globo de 

Televisão, pela segurança dos mora-
dores da Av. Salvador Allende.  Se foi 
permitido a construção civil trazer pop-
ulação para esta Avenida, Salvador Al-
lende, faz-se necessário SEGURANÇA. 
Os retornos, sem nenhuma iluminação 
ou sinalização alguma, estão doando a 
vida das pessoas. Este é o único aces-
so para os dois condomínios.
Grata, Fátima Quintanilha  
Resposta Tiago Mohamed – A Pre-
feitura recentemente implantou 
sinalização no retorno para que 
os motoristas diminuam a velocid-
ade e respeitem as regras de trân-
sito. A pedido dos moradores foi 
implantado também um radar de 
controle de velocidade, para ob-
rigar os motoristas a trafegarem 
em velocidade abaixo dos 60 km. 
Também foi reforçada a ilumina-
ção pública, com troca de postes 
e das lâmpadas que ganharam 
maior potência, mas vamos voltar 
ao local para avaliar a necessidade 
de mais sinalizações ou retornos.

Bom Dia!
Gostaria de pedir providencias para a 
Rua Dois W - esta rua sofreu no inicio 
do mandato do Prefeito uma grande in-
tervenção para conter as construções 
irregulares, no entanto, hoje lidamos 
com os seguintes problemas:
1- Os moradores são reféns de um 
Ferro velho/ Oficina mecânica Ilegal 
que ocupa a rua com suas SUCATAS 

e existem carros velhos abandonados 
- a rua é um enorme ferro velho e des-
manche de carro em plena luz do dia.
2- Em um dos terrenos que houve de-
molição, hoje já estão construindo de 
novo, parecem umas lojas ou casas, 
ainda esta no tijolo. QUADRA 143 lote 
8 - PLT-52-22-143.
3-Com a falta de asfalto a rua é de ter-
ra e caminhões e carros simplesmente 
usam a rua como despejo de lixo.
4- Os dois prédios que ainda não 
foram demolidos, foram somente in-
terditados, hoje estão com moradores 
e até fazem obras de melhoramentos, 
(são prédios interditados pela defesa 
Civil, que estão ocupados)
5- Nossa Rua não tem asfalto e isto 
incentiva as ilegalidades. 
São tantas as irregularidades que eu 
poderia continuar enumerando, no en-
tanto pedimos uma presença intensa 
da Prefeitura para sanar os problemas 
na nossa rua.

Obrigada, Cristiana
Bom dia!
Moro na Rua Dois W no prédio nº 280-
, no inicio do primeiro mandato a Pre-
feitura demoliu algumas construções 
irregulares, providencia que realmente 
freou as construções irregulares na 
rua, no entanto, a rua continua sofren-
do por conta da omissão da prefeitura 
em solucionar alguns problemas.A rua 
não tem asfalto;a rua é utilizada como 
vazadouro de lixo do bairro; a rua tem 
dois estabelecimentos comercias clan-
destinos, um ferro velho e um local de 
distribuição de agua mineral

um ferro velho e um local de distribuição de 
agua mineral
a rua funciona como local de desmanche de 
carro
a rua  é deposito de carros velhos e sucatea-
dos
o mato em torno dos carros sucateados, 
abandonados cresce alto

Gostaria de esclarecer que estamos falando 
de uma pequena rua de 200 metros que inicia 
na Praia do Pontal e que e os moradores es-
tão sempre enviando reclamação de denuncia 
para o 1746.
Existe para nossa rua algum plano e prazo? 
Pois nos sentimos muito desassistidos

Resposta Tiago Mohamed – 

Vamos programar operações de fis-
calização no Recreio. As ruas Dois W e 
Gilka Machado serão alvo de operações 
de rotina para controle urbano.  Tam-
bém vamos programar uma vistoria com 
a Comlurb e outros órgãos para avaliar 
a situação do lixo e dos estabelecimen-
tos que usam a calçada. Recentemente, 
a Comlurb fez um trabalho de consci-
entização com os moradores da Gilka e 
demarcou os locais onde o lixo deve ser 
jogado, fazendo jardins em locais que 
antes eram usados para despejo de lixo, 
mas ainda assim a questão do descarte 
do lixo não foi resolvido.



  CARLOS VEREZA VOLTA AOS PALCOS
  APÓS 21 ANOS, ATOR ESCREVE, DIRIGE E ATUA NA BARRA AO LADO DE REVELAÇÃO DA TV

“Dizem que eu pareço com....”
  Magic Mike  ... Channing Tatum..

Ele faz parte de uma família bem italiana e tradicio-
nal aqui na região. Filho do Sr. Enzo, Emílio Laino 
cresceu com o barulho de motores e ferramentas 

rangindo na oficina na Avenida das Américas, a SUL da 
BARRA. Educado e de poucas palavras até que concor-
dou em saber que acham ele parecido com o ator que 
fez Magic Mike e GI -JOE, Channing Tatum, será? O ator 
americano é o da direita, tá?

       Se acharem alguém que se pareça com algum fa-
moso, envie pelo jornaldorecreio@gmail.com ou  nos in-
dique que iremos fazer a foto. 
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Fotos de Guilherme da Silveira e Ricardo Rheingant

Entre papéis densos, vilões e mui-
ta emoção Carlos Vereza conquis-
tou prêmios e carinho do público. 
Quem não se lembra de Miro, 
de Selva de Pedra, ou o malva-

do Montserrat, de Direito de amara, ou 
o apaixonante Senador Caxias de Rei do 
Gado. Longe dos palcos há duas décadas 
, Vereza  estréia no Suassuna  da Barra 
ao lado da jovem e linda atriz Caroline Fi-
gueiredo, destaque recente da TV, após 
sucesso em Malhação em 2007. Na pele 
de um cinegrafista frustrado, Vereza es-
creveu, dirigiu e atua nessa peça. Apro-
veitando sua farta cultura e preocupado 
com os rumos de nossa  política, fomos 
mais além nessa entrevista antes de O 
TESTE:
1) Por que a Barra da Tijuca para es-
trear O TESTE?
R: Não houve premeditação. Mas de qual-
quer modo, acho instigante, encenar um 
texto que levanta questões, tais como a 
geração Ipod, a geração dos postos de 
conveniência, entre outros temas.
2) Como foi a concepção do roteiro? 
Chegou a ouvir histórias de bastido-
res  ou vivenciou alguma??
R: O Teste, é uma peça que transcende 
o sentido literal do título. São os vários 
testes a que somos submetidos na vida!
3) Essa cultura exagerada pelo belo, 
pelo jovem, pelas formas perfei-
tas que de uma certa forma cria um 
mundo quase irreal tem a ver com o 
tema?
R: O Teste, é o encontro de um câmera 
frustrado com uma candidata diferencia-
da que causa uma profunda transforma-
ção na vida dos dois.
4) Ao que parece você é um crítico às 
fontes de informação na internet, que 
em geral , não checam nada, como o 
Wickpédia, como é isso?
R:  Nada contra a internet, mas prefiro 
os livros.
5) No seu Blog, você se demonstra 
um crítico “ativo” quanto às ações do 
Governo e de até governos antigos, 
como o do Fernando Henrique. Como 
você vê o Brasil para os próximos 
anos?
R: Não creio ter criticado Fernando Hen-
rique Cardoso, a quem considero o me-
lhor presidente que tivemos. Com o apoio 
de Itamar Franco, organizou uma equipe, 
que apresentou como resultado a queda 
da inflação, e a criação de uma moeda,o 
Real.  Quanto ao Lula...Um lamentável 
demagogo, que durante 25 anos pregava 
a moral e a ética na politica, e tornou-se 
o chefe do maior escândalo de corrupção 
na história do país: o Mensalão!

6)Você veio do subúrbio do Rio, Ma-
dureira, bairro carioca tradicional de 
samba, com 3 grandes escolas,  e hoje 
reside aqui na Barra, sentiu muita di-
ferença?
R: Na minha época, o subúrbio, não apre-
sentava muitas perspectivas para quem 
pretendesse seguir uma carreira artística. 
Do ponto de vista como morador, havia 
uma maior solidariedade com os vizinhos, 
ao contrário da Barra, onde quase tudo se 
passa, ou em condomínios fechados, ou 
em Shoppings. Mas é sem dúvida um lugar 
aprazível, para se viver.
7)Qual  papel que guarda no coração ?
R: Miro, da novela Selva de Pedra, de Ja-
nete Clair.
8) E o mais difícil de construir?
R: Todos. São fragmentos da minha vida.
9) Você fez vilões memoráveis, pa-
péis inesquecíveis, quem o público 
mais lembra quando o aborda, talvez 
o Senador Roberto Caxias, de Rei do 
Gado(1996) ou o Monserrat banqueiro 
de Direito de Amar?
R: Monsserat, da novela Direito de amar, 
de Walter Negrão.
10) Militou por muitos anos no Partido 
Comunista, como enxerga o partido no 
cenário político atual?
R: Não tem nada a ver com o Partido Co-
munista no qual militei. O atual, é pura-
mente fisiológico!
11)Hoje grandes nomes do passado 
que sofreram  e participaram da luta 
armada ocupam cargos expressivos 
no governo. Vamos citar o posto má-
ximo, a presidência, por que um PIB 
de 1 % para um país que produz tanto 
que tantas possibilidades de cresci-
mento. O que falta ao Brasil?
R: Falta o povo se organizar como faz no 
carnaval e nas torcidas de futebol, e votar 
com consciência, para tirar esta quadrilha 
travestida de partido politico do poder!
12) Com a sua experiência ainda dá 
frio na barriga diante de uma estréia?
R: Não. Mas sempre uma emoção, por 
maior tempo de profissão que se tenha.
13) Você é músico também, tem prati-
cado flauta? Você seria o nosso Woody 
Wallen já que ele toca sax?
R: Não, sou apenas um ator que toca flau-
ta, porque é um instrumento que me har-
moniza.
14) Quando veremos o talento de Ve-
reza das telas do cinema ou da Tele-
visão?     
R: Não sei. Não depende só da minha von-
tade.

      SERVIÇO: 
Teatro Ariano Suassuna, Barra da 
Tijuca Av. das Américas, 2603 - (21) 
2439-8002 
Às sextas e sábados às 21h e do-
mingo às 19h
Ingressos: R$ 50 (inteira) - R$ 25 
(meia), domingo 20h: 
Estreia - 5 de abril de 2013 às 21h
temporada até 28/05

 7831-9926/
              9104 2208

ADVOGADOS,
MÉDICOS E DENTISTAS 
PARCELAMOS SEU 
ANÚNCIO!


