Degustando a Vida
cio dos estudos e inserção da dupla poda na região de Três Corações. E percebeu-se que o clima
no período que antecede a colheita
é sempre com dias ensolarados e
noites frias, juntamente com solo
seco.
Após um período de 12 meses em barricas de carvalho francesas e americanas e 12 meses
envelhecendo em garrafas em uma
cave com temperatura controlada
(14°C) o Primeira Estrada ficou
pronto para ser comercializado.
Elaborado exclusivamente com a
uva Syrah é distribuído, inicialmente, nas cidades do RJ, SP e BH.
Por aqui dá para comprar
na Delly Gil (2294 1151) ou na Via
Sete pelo (2512 8100). A produção
foi de apenas de 10 mil garrafas,
portanto, se tiver a fim de saborear, precisa ser ágil. O vinho de
cor retinta quase preta, com bordas violeta escuro. Segundo críticas especializadas , na boca surpreende muito, pois é elegante,
tem ótimo frescor, fruta saborosa
sem exagero, taninos finos, lembra muito os vinhos do Rhône baseados em Syrah como Cornas e
Saint-Joseph.
Se vocês provarem, deem
sua opinião no site do jornal(www.
jornaldorecreio.com.br) na sessão

comentários. Vai ser muito bom ouvir vocês.
Até mais e tim tim!
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Copa das Confederações
está chegando no mês
que vem e não dá para
pensar em Copa do Mundo , futebol, e não pensar
em Pelé. Pensando no Rei do Futebol, nos remetemos a sua cidade
natal, Três Corações. Nessa simpática cidade, Sul de Minas, tivemos acesso ao primeiro vinho produzido em terras mineiras! Isso
mesmo, o PRIMEIRA ESTRADA
(www.primeiraestrada.com.br).
O vinho foi obtido através
da técnica chamada dupla poda,
que consiste na inversão do ciclo
da videira, alterando-se a data de
colheita das uvas. O que mais nos
chamou a atenção é que a colheita foi feita no outono e inverno ao
contrário do que é mais comum,
no verão, portanto, nos períodos
de seca , resultando em vinhos
finos de qualidade e potencial de
envelhecimento.
A vinícola é formada por
brasileiros e franceses. Murillo de
Albuquerque, responsável pela vinicultura, informou que a inversão da produção da uva Syrah fez
com que a colheita, no outono e
inverno, tenham condições de dias
ensolarados, noites frescas e solo
seco, o que permite uma excelente maturação. A safra de 2010,
começou ainda em 2001 com iní-

FANI PACHECO
Empresária da
moda, advogada,
poetisa, lindíssima
e ainda pinta....

VEJA também A
COLUNA DO
SUBPREFEITO
TIAGO MOHAMED

CARROS ABANDONADOS PELA REGIÃO

Editorial

O

mês de Maio além de nos proporcionar dias lindos e céu azul turquesa e com um certo friozinho
nos faz lembrar de uma pessoa que certamente mora no coração e cada um:
mãe. Todos nós sabemos que a data foi
criada pelo comércio, mas e daí? Geralmente é um domingo de sol , que passamos em família, aliás, mais harmonioso
que o Natal, na minha opinião. E ainda
mais se as famílias estiverem divididas.
Mais do que os presentes(as mães nem
estão aí em recebê-los) são nesses al-

moços que nos remetemos as nossas infâncias, as brigas da mãe, aos carinhos, as
dores de dente, aos puxões de orelha...
Como deve ser bom ser mãe, o amor mais
puro que um ser humano pode sentir. Que
todas as mães da região recebam os carinhos dos respectivos filhotes e que sejam
felizes. Limpando lágrimas nesse momento,
vamos lembrar que nessa edição o nosso
departamento de jornalismo trabalhou um
bocado e flagrou quase 30 carros abandonados em nossas ruas. Verificamos que o
sinal da Benvindo com Bandeirantes carece
de um pardal para inibir nossos corredores.

Carolina Liberato fala do agora caro tomate e
em Degustando a Vida mostramos o primeiro
Vinho tinto de Minas Gerais. Abaixo, um apelo
de uma família pelo sumiço do “Feijão”. Vimos
que a Globo adora as ruas do Recreio e Morena
gravou aqui , em frente ao Buteco Tradicional
que recebeu a produção do Estrelas, da Angélica. Dayse Maia completou mais uma primavera
e Mariana Rios emprestou sua beleza às bolsas
Louis Vitton no Village Mall. Ah, e deu jacaré
na piscina do Colégio Sain John. Salve a vida ,
salve o Recreio!!

EU AMO MEU PET PORQUE....

E

ste mês seremos solidários ao leitor
Fábio que perdeu seu grande amigo
Feijão, como consta na foto ao lado.
Sua amiga Simone Villas Boas postou
no facebook este cartaz que informa
o sofrimento de Fábio e de seus dois filhos
que não se conformam com a ausência do
amigo peludo. Segundo relatos, Feijão sumiu
no feriado de São Jorge quando brincava no
Parcão do Recreio que fica na Praça Augusto
Rushi, no Recreio.
No mesmo informativo, consta que o
animal foi visto perambulando pela Gláucio
Gil e meio desnorteado. Quem avistar pode
se aproximar e pegar o animal que é manso
e liguem para 2425 8542 , Fábio, seu dono.
Vamos tentar achar o Feijão?
E você , ama seu animal??Mande
sugestões de pauta ou fotos do seu melhor amigo aqui para jornaldorecreio@
gmail.com no assunto EU AMO MEU PET

O caso de Feijão nos chama atenção
para outro problema enfrentado pelos animais, o
abandono e que é crime largá-los em vias públicas ou residências fechadas ou inabitadas como
consta na Lei nº 4731. No site da Prefeitura
informa que queixas freqüentes tem sido recebidas através da Ouvidoria da SEPDA (Secretaria
Especial de Promoção e Defesa do Animais) referentes ao abandono de cães e gatos em praças e
vias públicas. Isso resulta em grande sofrimento
para estes animais que ficam privados de cuidados, de alimentação, de saúde e carinho. Além
disso, sua presença nas ruas expõem a população a riscos de zoonoses e acidentes, tendendo
a ser repudiados ou mal tratados por parte da
população. A população deve estar ciente de que
o abandono de animais é considerado um crime de crueldade contra eles, previsto por lei. A
pena é de R$ 2 mil. Não é o caso de Feijão que
se perdeu e recebia muito carinho dessa família,
mas temos visto muitos cães e gatos na ruas do
Recreio ultimamente.

V

eículos em péssimo estado de conservação, acumulando sujeira e emporcalhando as vias públicas
da região tem incomodado muito os moradores.
Após receber alguns emails de leitores fomos verificar algumas ruas dos
bairros do Recreio e Vargem Pequena. Na Rua Sylvio da Rocha Pollis,
dentro do Condomínio Pontões da
Barra contamos oito veículos com
nítido estado de abandono. Numa
pesquisa prévia no site da Secretaria
Municipal de Transportes(SMTR) vimos que todos os veículos se encontram em débito com IPVA e muitas
multas. O KA preto placa LNT 0385
está há meses parado na via e tem
20 multas, a maioria de avanço de
sinal e estacionamento irregular. O
GOL cinza possui 14 multas e desde
2008 não regulariza a situação junto
ao Detran. O Fiat Uno vermelho LAS
1110 possui 51 multas e acumula
cerca de R$ 6.200 entre infrações e
IPVA atrasados.
Na Adolpho de Vasconcelos
verificamos mais dois veículos em
situação parecida. Percebemos que
o número de veículos abandonados
tem aumentado e atraídos outros
donos que deixam ali outros veículos nessa situação, se transformando num depósito a céu aberto. Um
morador que não quis se identificar
informou que os carros são de moradores e inclusive um deles costuma
comprar e vender veículos considerados sucata. O morador reclamou
também que nunca acha vaga para
estacionar porque estas se tornaram

Na Benvindo de Novaes vários veículos estão abandonados, como esse GOL aí da foto.

cativas das sucatas. Veja no nosso site
a lista completa com fotos.
Partimos para a Jarbas de Carvalho , próximo ao Parque Chico Mendes e lá encontramos mais cinco veículos com características de abandono.
Um Corcel Marrom , por exemplo, estava com o teto amassado. Virou um
coupé. Próximo dali, na Albano de
Carvalho, desde 2010 um Gurgel permanece no mesmo local. Encontramos
quase uma dezena de carros abandonados na Benvindo de Novaes quase
chegando na Estrada dos Bandeirantes. Ali, a maioria está sem rodas,
sem vidros e acumulando lixo. E mais
a frente na Célio Fernandes, no caminho da comunidade do Fontella verificamos mais cinco veículos , sendo um
caminhão. Todos inadimplentes com o
Detran. Segundo o Decreto Municipal
36805 de 27/02/2013 no Art. 1º os
veículos encontrados em vias públicas
que apresentem sinais de deterioração
poderão enquadrar-se como irrecuperáveis ou sucata; ou ser considerados
como coisa abandonada.
Na verdade, já vigora uma lei
desde 2011, mas a Comlurb vinha encontrando resistência por parte dos donos. Agora, basta as autoridades perceberem qualquer sinal de abandono,
como pneus murchos e sem uma das
placas para iniciar a remoção. O Sub
Prefeito da Barra e Jacarepaguá, Tiago
Mohamed, por meio de sua assessoria
informou que irá realizar uma operação para a retirada destes veículos mas
ainda não tem data já que tal operação requer a reunião de vários órgãos
públicos juntos, como Comlurb, Guarda
Municipal e Polícia Militar.

EXPEDIENTE

JR-JORNAL DO RECREIO
Editor/Jornalista Responsável: Guilherme da Silveira MTB 18677
Diagramação : - www.divulgui.com.br
Tel: 2498 3077/ 7831 9926/9104 2208
www.jornaldorecreio.com.br
jornaldorecreio@gmail.com
Rua Sylvio da Rocha Pollis 431 /304 - Barra da Tijuca
CEP 22793 395
Distribuição Gratuita
Bairro do Recreio dos Bandeirantes com prioridade para os condomínios Barra Bali, Pontões da Barra, Barra Sul, Pedra de Itaúna, Itaúna Shopping, Barra WorldShopping, Praia do Recreio, quiosques da orla, Cristal Lake, Residências
do Sol, Condomínio Benvindo de Novaes, comércio e estantes fixas no mercadinho SOS Barra Sul, Farmácia no Barraworld Shopping, Padaria Nobreza, restaurante Toca da Traíra e Posto Ipiranga Santa Mônica, Alpha Belle, Prezunic
2, Buteco Tradicional, Alpha Barra, MAP BARRA e comércio local. Tiragem: 15.000 exemplares.
os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos seus autores e não refletem . necessariamente, a opinião do jornal
Foto de capa: Guilherme da Silveira

Maio de 2013 - Jornal do Recreio | 02

Maio de 2013 - Jornal do Recreio | 11

VEJA as fotos de outros eventos em www.jornaldorecreio.com.br
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ulgação

icardo Mussauer e sua filha Camila receberam, no Buteco Tradicional, a lindíssima apresentadora Angélica que gravou
ali o programa Estrelas com o ator Nando
Cunha, o “Pescoço”, de Salve Jorge que já foi
ao ar e pode ser visto no site da emissora em
tvg.globo.com/programas/estrelas/videos. À direita, Murillo Tinoco clicou a atriz Mariana Rios
que emprestou sua beleza as bolsas Louis Vuitton que lançou coleção personalizada no Village
Mall. Abaixo, a designer de sobrancelhas Dayse
Maia recebeu amigos em seu aniversário e mostrou seu novo estúdio a apresentadora Cris Niklas, na Olegário Maciel. A gravidíssima Samara
Filipo foi conferir com a amiga Gisele Itiè a peça
O Teste, no Teatro Suassuna, com Carlos Vereza
e Caroline Figueiredo, capa da edição passada.

urillo
Fotos M

De Olho no Recreio Guilherme da Silveira

Veja em www.jornaldorecreio.com.br as cenas passo-a-passo

UM FIM DE TARDE DIFERENTE
POR CAUSA
DA MORENA
E SEU BEBÊ

Na esquina da Benvindo de
Novaes com Alberto Cavalcanti a
produção de Salve Jorge montou
até orelhão cenográfico

Arquivo Pessoal/Adriana Nogueira

D

Os alunos do Colégio Saint John, na Barra da Tijuca tomaram um susto no
mês passado. Um jacaré de papo-amarelo foi encontrado pela manhã nadando na piscina da instituição. Bombeiros foram chamados e rapidamente e retiraram o bichano do fundo e levado para o Instituto Chico Mendes.
A assessora da coordenação da escola, Priscila Rosa, contou que
as crianças, que estudavam num andar acima de onde fica a piscina, adoraram ver o jacaré:
— “Foi uma festa para criançada, todos tiraram fotos. Estamos no
Parque das Rosas e a região ao redor da escola tem muitas lagoas”.
Segundo o Doutor e Biólogo Ricardo Freitas, que estuda o comportamento
dos jacarés há anos, tal acontecimento é mais normal do que possamos
imaginar:
__” Não influencia em nada a água clorada para o animal, por isso é comum encontrarmos em piscinas e como estamos ao redor do complexo
lagunar de jacarepaguá, existe a busca de novos ambientes, de lugares
favoráveis. E com isso acaba em áreas urbanas, casas e condomínios”,
completou.

efinitivamente as ruas de Salve
Jorge são as mesmas do Recreio dos Bandeirantes. Talvez
pela proximidade com o Projac ou pelo fácil acesso, não
é difícil o bairro ceder suas vias e praias
às cenas da trama das oito da TV Globo.
Ora Turquia, ora Alemão ou mesmo as
praias já foram pano de fundo para as
gravações do folhetim de Glória Perez. E
os moradores já até se acostumaram. No
mês passado nos deparamos com o “circo” armado na esquina da Rua Benvindo
de Novaes com Alberto Cavalcanti onde
a atriz Nanda Costa gravou cenas fortes
do sequestro de seu filho na novela. Até
um telefone público ”orelhão” cenográfico foi colocado ali para dar mais veracidade as cenas de correria. Afinal, ali não
tem orelhão nenhum. Aliás, o bairro já
conta com poucos aparelhos.
Na cena, em destaque nas fotos,
a atriz Nanda Costa contracenou várias
vezes com um boneco já que o bebê da
cena era recém nascido e foram gravados inúmeras vezes. A medida que as
gravações avançavam curiosos foram se
aglomerando para desespero da produção que pedia educadamente que saíssem do plano de ação das câmeras que
inevitavelmente pegava em quadro um
ou outro curioso em ver o que se passava por ali. Maria das Dores , de 42 anos,
trabalha numa casa próxima e adorou a
novidade.
__”Nossa , como tudo é tão simples e
na televisão fica tão bonito”, frisou a doméstica.
Para sua colega de ofício que a
acompanhava em direção ao ponto de

ônibus na Avenida das Américas, Alcione
Pereira, 33, achou que a atriz Nanda Costa fosse mais alta:
__”Ela é tão pequenininha, né?”
A atriz permanecia atenta as
orientações da produção e do diretor
Marcos Schechtman e quando não participava das gravações ficava sentada no
chão em frente a uma portaria de um prédio, quase incógnita, já que permaneceu
o tempo todo de boné. Na gravação, a
emissora utilizou quatro caminhões, sendo um para o maquinário. Já os atores e
figuração utilizaram um ônibus -camarim
que possuía um gerador. Percebemos que
os seguranças estavam vestidos com roupas normais e até short e camiseta, talvez para caso algum apareça nas cenas
e acabem se misturando aos pedestres,
parecendo figuração e não atrapalhando
a cena ou “sujando” como eles gostam de
dizer.
A gravação aconteceu numa tarde ensolarada do mês de Abril e por ser
próximo ao horário de saída das escolas
, um pequeno tumulto se formou ali. Mas
da mesma forma que o circo foi montado,
em minutos, o circo é desmontado e parece que ali nada aconteceu.
Como não acompanhamos a novela , entramos no site do folhetim para
procurar as cenas e descobrimos que ou
não foram para o ar ainda ou foram suprimidas, já que no dia 17 de abril, no
capítulo de quarta-feira foram ao ar o
momento em que a perseguição acontece
no túnel da Grota Funda e foram gravadas no mesmo dia e na sequência à noite,
possivelmente de madrugada , já que ali
o movimento é muito grande.
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COLUNA DO BEM -- O tomate é a bola da vez

O

Carolina Liberato-Nutricionista
carolinaliberato@pop.com.br

tomate é um fruto. Da sua família também fazem parte as
berinjelas, as pimentas e os
pimentões, além de algumas
espécies não comestíveis. Os tomates
podem ser divididos em diversos grupos, de acordo com seu formato e sua
finalidade de uso:
Santa Cruz, tradicional na culinária, utilizado em saladas e molhos e
de formato oblongo;
Caqui, utilizado em saladas e
lanches, de formato redondo;
Saladete, utilizado em saladas,
de formato redondo;
Italiano, utilizado principalmente para molhos, podendo ainda
fazer parte de saladas. Seu formato é
oblongo, tipicamente alongado;
Cereja, utilizado como aperitivo, ou ainda em saladas. É um “minitomate”, com tamanho pequeno, redondo
ou oblongo.
Além de diferirem em seu formato, os tomates também podem ter
variações em sua coloração. Apesar de
ser bem mais comum encontra-lo na
coloração vermelha, atualmente, novos
tipos de tomate podem ser encontrados
na cor rosada, amarela e laranja. Os
dois últimos são mais difíceis de serem
encontrados no Brasil.
Valor nutricional
O consumo do tomate é recomendado
pelos nutricionistas por ser um alimento
rico em licopeno que é um carotenoide
de pigmento vermelho. A goiaba, a melancia, a toranja, o morango também
são fontes de licopeno. O Tomate tem
em média de 3,31 miligramas de licopeno em 100 gramas, além de vitaminas
do complexo A e complexo B e minerais
importantes, como o fósforo e o potás-

EU VI E FOTOGRAFEI!
envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com

Transporte perigoso.....
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Afonso Ferreira

ROLETANDO GERAL

sio, além de ácido fólico, cálcio e frutose.
Quanto mais maduro, maior a concentração desses nutrientes. O tomate fresco é composto principalmente de água,
possuindo, aproximadamente, 18 calorias
em 100 gramas, somente, completamente diferente do tomate seco (que de seco
não tem nada). Vale a pena acompanhar
os valores:
Nutrientes encontrados em 100g do
alimento
Tomate fresco Tomate
seco
Calorias

18

231

Vitamina A
Licopeno

833 mg
3,31 mg

286 mg
5,51 mg

Sódio

5 mg

266 mg

Gordura

0,2 g

Potássio

237 mg

Sódio

5 mg

Gordura

0,2 g

Potássio

237 mg

V

ans , táxis , carros de passeio e até caminhões de lixo.
O cruzamento da Avenida
Benvindo de Novaes com Estrada
dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, é um festival de irregularidades. Ali, funcionam cinco sinais
que controlam o fluxo de veículos
que circulam pela Bandeirantes
sentido Vargem Grande tanto para
quem vem do Recreio e segue
para Curicica quanto ao contrário.
Quando decidimos verificar a situação das vias, na verdade, era para conferir o comportamento das vans que circulam pelo
local. Segundo relatos de vários
leitores, as vans andam em alta
velocidade e raramente param nos
sinais da região. Por causa disso, a
CET Rio instalou na Benvindo em
frente a entrada do Caminho do
Fontella um pardal eletrônico na
via de 50 km justamente por que
ali existe uma escola municipal.
O morador Udo Kurt Jr disse que
quase foi atropelado no sinal:
__”Eu saltei da van e estava atravessando distraído quando
vi a van passando a uns 40 Km por
hora cruzando o sinal. Foi um susto”, revelou.
Em apenas 10 minutos
parado na mão inversa flagramos

14 g
565 mg
266 mg
14 g
565 mg

Agora, cá entre nós, todos esses
atributos não foram suficientes para projetar o tomate na mídia como nos últimos tempos. Tinha gente economizando
no tomate para comprar bolsa de grife.
Brincadeiras à parte, ingerindo alimentos
com a mesma coloração, você consegue
manter satisfatoriamente os níveis de
nutrientes necessários para garantir uma
boa qualidade de vida.

Esse mês ganhamos duas belas
colaborações de leitores distintos.
Na foto 1, o leitor Afonso Ferreira flagrou este momento “pau-de-arara” do século 21. Num dia de
chuva do mês passado próximo
à estação do BRT Pontões-Barra
Sul este motorista da pick-up Corsa Verde, placa LCK 2167, talvez com pena dos amigos já que
chovia forte na ocasião, carregou
nada menos que seis passageiros na acanhada caçamba do seu
veículo. Além de ter colocado em
risco a vida dos “passageiros”, o
motorista escapou da multa de R$
191,54 e ganhar 7 pontos na carteira, além da retenção do veículo.
Fazendo uma consulta simples no
site da SMTR verificamos que se
isso acontecesse, o veículo lá ficaria retido já que acumula cerca
de R$ 3 mil em multas e IPVA de
2012 não pagos. Já na foto ao lado
enviada por Marilene dos Santos
o motorista de entregas da Supergasbras dirigia tranquilamente
pela Avenida das Américas com
um cigarro entre os dedos. Dirigir
só com uma mão, dá multa de R$
86,13 e 4 pontos. Mas levando-se
em conta a carga que ele levava,
podemos incluir dirigir ameaçando
pedestres, que tal? Aí seriam mais
R$ 194 e 7 pontos. Bela hora de
parar de fumar.

MIAM, MIAM
O ator André Marques que apresenta o Vídeo Show está para
abrir uma casa de carnes de primeira no Shopping MAP, que fica
na Américas , na altura do Interlagos. Tal fato só nos alimentou
o desejo de conhecer uma outra
casa que fica na Genaro de Carvalho 1493, Loja D, entre o Nono
e o recém inaugurado Cone. Fomos conferir e gostamos do que
vimos.
A Boutique de Carnes
Praticitá, nada mais é que uma
versão muito melhorada e atualizada do velho açougue. Ali,
você não vai encontrar aquele
senhor barbudo e barrigudo que
cortava as carnes na sua frente e
embalava com papel , lembram?
Pois bem, na Praticitá tem cortes
nobres de picanhas Black(R$123
a peça), maturadas, bifes de
Chorizzo(R$12.80), Ancho entre
outras carnes nobres. Na parte
de cima, fica o simpático Rogério
que escolhe os cortes e embala
a vácuo cada peça para ser colocada nas geladeiras que ficam
na parte e baixo. Nelas, encontramos Javali, Cordeiro, Paca e
até um jacaré inteiro com direito
a rabo e tudo! Dizem que é muito
boa , mas haja coragem e bolso,
custa R$ 75 o quilo. Já a paca,

não só as vans , mas qualquer tipo
de veículo avançando o sinal de
trânsito num sábado pela manhã. A
impaciência dos motoristas é nítida
e basta o sinal ficar fechado e mesmo que ele não fique muito tempo
no vermelho, que sem nenhuma
cerimônia, os veículos passam para
a contramão e seguem adiante. E
ao que parece, tivemos a impressão que isso é muito normal. Vimos
até caminhões da Comlurb fazendo tal ação. No site do jornal tem a
maioria dos flagrantes de avanços.
Segundos dados de 2009 da CET
Rio, só para ter como base, já que
existem números mais recentes,
a Bandeirantes figura , pasmem,
como a segunda mais perigosa do
Rio de Janeiro, perdendo somente
para a Av. das Américas. Esses números tem uma certa explicação. A
via, depois de reformada e asfalto
novo, mesmo com as lombadas, os
pardais eletrônicos só existem em
Vargem Grande(2) e Curicica(2)
e Taquara (1), ali ainda não. Uma
fonte da subprefeitura da Barra informou que existe um planejamento
de instalação a médio prazo de duas
dezenas de pardais eletrônicos na
região, em especial na via, já que
vendo sendo monitorada.

PRATICITÁ Boutique de
Carnes
R$ 315. É o preço para quem
quer exclusividade e ser diferente no jantar. Aliás, o movimento
da loja é frenético. Para o dono
da loja, Cristiano de Souza nos
dar atenção, passamos um sufoco, já que a cada palavra, vinha
um cliente pedindo explicação
sobre um produto ou outro. Uma
linguiça com provolone sai entre
R$ 17 e R$ 19.
Cristiano conta também
que às vezes seus preços são
melhores que nos mercados convencionais porque possui cortes
próprios e já até abastece as casas de festas da região. Aberto
desde Agosto do ano passado,
a casa abre de segunda a sexta
das 9H as 23 H e aos domingos,
e feriados até as 14 H.
Para acompanhar, ele
possui ali uma seleção das melhores cervejas do mundo como
as belgas Grisette R$ 13, Delirium Tremens R$ 22 e La Trape
R$ 19. A Floris é mais frutada
e sai a R$ 19. Uma garrafa de
750 ml da famosa Chimay, R$55
E se quiser tomar é só colocar
na geladeira das carnes?! Isso
mesmo. Virou um Baixo Recreio,
outro. O telefone é 3079 9465 e
atendem em domicílio e o site é
www.praticitacarnes.com.br

Auto News - Blindados

No mês passado, tivemos a nona edição
do LAAD Defense & Security no Rio Centro, a maior exposição de equipamentos
de segurança e defesa da América Latina. Trocando em miúdos é um feirão
de armas e equipamentos militares que
são expostos às autoridades. Um negócio
que movimenta bilhões. Tanques, helicópteros, carros-anfíbios, munição, tudo
que você possa imaginar de tecnologia
estava ali. O novo carro do Batalhão de
Operações Especiais, Bope, estava lá.
Fabricado na África do Sul, O paramount
Maverick foi criado para as necessidades
da corporação que geralmente encontra grandes obstáculos, terrenos difíceis
e recebe armamento pesado nas incurções. A versão da feira era a mais básica
que aguenta tiros de 7.62 mm, vindo de
armas como o fuzil .50. Esses “tanques”
podem chegar a R$ 1,5 milhão.
A IVECO conhecida pelos seus
caminhões da Fórmula Truck e suas Vans
de carga mostrou em seu estande o blindado Guarani – já em produção no Brasil –, além da versão militarizada do off-road Trakker e o LMV, um veículo leve
de tração integral, amplamente utilizado
por exércitos europeus. A feira termina
no dia 12 de abril.
__ “Nossa gama atual é o resultado de décadas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por isso, a gama da
Iveco é comercializada em mais de 50
países, incluindo membros da Otan”, afirma Paolo del Noce, diretor de Veículos
Especiais da Fiat Industrial América Latina.
Daí, se chega a conclusão triste
de que ou mundo está cada vez masi violento ou é jogo se fazer guerra, não? O
Guarani, blindado desenvolvido em parceria com o Exército brasileiro tem um
contrato inicial prevê o fornecimento de

86 desses veículos às Forças Armadas. VBTP-MR é a sigla para Viatura
Blindada de Transporte de Pessoal –
Média sobre Rodas. Batizado de Guarani, sua missão básica é ser o chamado “táxi de combate”, o transporte
de tropas utilizado para deslocamentos em situações de risco. Desenvolvido a partir da família Centauro italiana, o veículo teve seu projeto final
conduzido pelo Exército Brasileiro
junto com a IVECO, a divisão da Fiat
responsável por caminhões.
Com peso na casa das 18 toneladas e capacidade para transportar
11 militares (três tripulantes e oito
soldados armados e equipados), o
Guarani possui arquitetura modular,
e começa a ser fabricado a princípio
em duas versões. A primeira será um
transportador de tropas básico, com
armamento leve. A segunda, mais
preparada para combates, pode ser
classificada como um IFV (Infantary Fighting Vehicle) e inclui uma
moderna torre não-tripulada Elb No
mercado europeu a Iveco possui dois
modelos de grande destaque. O primeiro é o LMV, conhecido como Lince
por militares italianos e Panther pelos
britânicos. A sigla, em tradução livre,
significa veículo leve multifuncional,
e revela a versatilidade do produto
desenvolvido e produzido na sede da
Iveco Defence Vehicles, em Bolzano,
cidade encrustada entre as montanhas do norte da Itália.
O LMV dispõe de alta tecnologia e tem como pontos fortes a excepcional mobilidade e capacidade de
proteção dos ocupantes – fato comprovado nas múltiplas missões de paz
em que foi utilizado. Além das forças
armadas Italianas, a Iveco tem fornecido numerosos LMVs às forças armadas da Grã-Bretanha, Bélgica e Croácia, entre outros países europeus. it
UT30.

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O TIAGO!

Motor novo e antigo lado a lado

JOSÉ DE ABREU

Sou moradora do Jardim Barra
Bonita no Recreio. Gostaria de solicitar uma PONTE PARA PEDESTRE na Rua Teotônio Vilella que
fica perto da Paroquia São Pedro
do Mar. Em frente a esta Paroquia existe uma creche Espaço de
Desenvolvimento Milena Santos
Nascimento. Os pais que vem da
Avenida Das Américas se arriscam
com seus filhos na rua, pois não
existe calçada. Esta PONTE serviria de ligação para os pedestres
da Teotônio Vilella e as crianças
da referida creche bem como dos
moradores dos condomínios que
utilizam esta rua para se locomoverem até a Avenida das Américas. (Condomínio Jardins Barra
Bonita). A Paroquia já fez um
abaixo assinado no ano passado e
ate a presente data nada foi feito.
Graças a Deus ate agora não teve
nenhum acidente. No aguardo de
uma resposta. Obrigada, Beth
Resposta do Tiago – Anos
atrás foi solicitada à Secretaria de Obras, através da CGP-Coordenadoria de Projetos,
que fizesse um estudo para a
implantação de uma passarela
de pedestres na Rua Teotônio
Vilela. Na ocasião, foi informado que não havia demanda
suficiente para a construção.
Vamos pedir um novo estudo
para saber se já existe movi-

Veja no site do jornal outras respostas dos leitores em www.jornaldorecreio.com.br
mento de pedestres que justifique
a colocação dessa passarela.
Pista BRT
Prezado Sub-Prefeito Mohamed
Conforme havia lhe escrito há quase um
ano, vide abaixo, o que eu temia acabou se concretizando. Sua explicação
de que os BRTS diminuiriam o número
e carros não se concretizou. Cada dia
que passa esse trecho entre o viaduto do Recreio até o terminal Alvorada
só tem piorado. É revoltante verificar o
desprezo que a prefeitura tratou o morador dessa área. Enquanto foram feitas novas pistas e expansões até Santa
Cruz, nosso trecho teve uma das pistas
tomadas, um martírio diário para quem
tem que passar por ai. Sinceramente,
não dá para acreditar nessa “engenharia de tráfego” que não tem nem um
planejamento, até parece que tem prazer em dificultar a vida das pessoas e
trata o cidadão como se fosse um bovino irracional.
Considero inaceitável essa manobra e estou me associando à AMOR
– Associação de Moradores do Recreio,
onde em breve farei um convite para
que venha visitar essa instituição e
venha ouvir nossos questionamentos,
pois não é possível que a população que
vai ser diretamente atingida por essas
medidas não seja consultada e expresse seu parecer.
O que a prefeitura vai fazer agora depois do caos pré- anunciado estar estabelecido? Gostaria de ouvir sua resposta.

Resposta do Tiago – No Recreio, havia
duas pistas por sentido. Hoje são seis
faixas por sentido, sendo uma exclusiva para o BRT. Além disso, foi construído um viaduto e duplicada a ponte. A
Prefeitura prioriza o transporte público,
com um sistema de melhor qualidade,
proporcionando uma viagem com conforto e rapidez. Esse serviço de transporte atenderá ainda mais aos moradores do Recreio quando a Transcarioca
e Transolímpica estiverem prontas, já
que será possível ir para mais bairros
com maior comodidade. Sobre a informação aos moradores, mantemos contato constante e permanente com as
principais associações do bairro, como
a Amor, Amore e Acir. O projeto da
Transoeste foi apresentado e discutido
nessas instituições e continuamos à disposição para prestar esclarecimentos e
ouvir sugestões.

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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FANI PACHECO MOSTRA SUAS PINTURAS

MORADORA DO RECREIO A EX-BBB DIZ QUE VAI FAZER MEDICINA E PSIQUIATRIA ANO QUE VEM

“Dizem que eu pareço com....”
.. Bernardo do Vasco..

L

uan Aires tem 19 anos , trabalha com eventos e é
Flamenguista. Nosso faro por pessoas parecidas
detectou uma certa semelhança do Luan com o jogador do Vasco, Bernardo, que acabou de se envolver
numa polêmica com possíveis torturas de traficantes
numa favela não passificada do Rio. Vocês acham?? O
Bernardo é o da direita.
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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Ela é loira , linda, inteligente, fatal. Conversamos em duas oportunidades com
FANI PACHECO que possui apartamento na região e gentilmente recebeu o
JORNAL DO RECREIO para uma conversa bem animada sobre o outro lado da
sexy symbol: a de pintora. Com mais de
30 quadros entre o expressionismo e o
abstrato, a também Bacharel em Direito
falou sobre a possibilidade de cursar medicina no ano que vem e de suas poesias:
1)Quando surgiu o interesse pela
pintura?
R: Aos 9, quando uma vizinha começou a
fazer um curso de pintura e fui também.
Fiz por dois anos. O nome da professora
era Norma Baroni.
2) Tem um estilo definido?
R: É entre o expressionismo e o abstrato.
Pego uma referência e crio em cima disso.
Quando estou no turbilhão de emoções
aposto no abstrato. É como se o quadro
falasse comigo.
3) Quais pintores você se interessa?
R: Acho que é Manoel Costa o nome dele,
não lembro direito.
4) Já realizou alguma exposição?
Tem interesse em fazer?
R: Não. Nunca passou por minha cabeça. Esse interesse da mídia por esse lado,
resgatou esse lado meu.
5) Já vendeu algum?
R: Dou para a família e alguns namorados receberam também. Esses que você
vê aqui em casa são antigos.
6) Qual o quadro que mais gosta?
R: O que tem uma casinha. Foi um dos
primeiros. Me remete à infância, férias
em Paty do Alferes...
7) Já mostrou para amigos, o que
acharam?
R: As amigas em especial amam minhas
poesias e meus quadros, mas acho que é
porque me amam, não acha?(risos)
8) Pesquisando imagens e informações na internet 90 % do seu material são sobre seu corpo, sensualidade, você se acha fatal mesmo ou é só
uma casca?
R: Acho um pouco, sim. Não tem jeito.
Desde que apareci no BBB, esse lado é
explorado. E como sou mente aberta, e
apta para experiências, já viu né...
9) Os homens se assustam ou vão em
cima?
R: Os homens, por incrível que pareça, se
afastam e as mulheres se jogam , é mole?
Sou hetero e por causa de uma declaração minha, eles acham que sou gay. Não
sou não. Respeito e muito, mas não sou.
Gosto de homens(frisa)

10) Nesses seus trabalhos pelo Brasil como em “presenças” , modelagem, o que já viu que lhe chamou a
atenção?
R:Tirando cano de empresário (porque
era meio bobinha no início), cliente enrolado pra me pagar...acho que nada demais.
11) Tem muita “roubada”?
R: E como tem....faz parte. É cada evento esquisito... risos
12) O contratante dá aquela cantada descarada?
R: Dá por que eles confundem com garota de programa, uma pena. Já me ofereceram Mercedes e até casa na praia.
13) Você chegou a contar em livro
sua experiência no reality, mais algum livro no forno?
R:Por causa dos meus fãs, acho que vou
publicar minhas poesias porque as pessoas gostam muito. Mas a experiência
do livro foi boa porque mostrei minhas
idéias, um outro lado que as pessoas
não conheciam, mas não ganhei nenhum tostão. O cara da editora sumiu,
nunca mais entrou em contato.
14)O que achou da sua participação
neste BBB?
R: Acho que fui bem,. Procurei ser sincera e tirando o fato da Globo não deixar
tomar meus remédios para depressão...
É fato. Uso medicação controlada desde
cedo para enfrentar a barra que é minha
vida, com mãe e tio doentes e outros
problemas familiares. Na primeira vez,
fui como se estivesse indo para passar
férias e me diverti um bocado. Dessa
vez, fui para ganhar o prêmio.
15)Qual é a sua relação com o Recreio?
R:Eu adoro o bairro, correr, mergulhar.
Aqui é calmo, um bairro família e gostaria de criar meus filhos aqui. Tenho ficado mais em Nova Iguaçu por que ando
meio deprimida e o apartamento aqui tá
uma zona!(risos)
16) Olha pra lente da verdade e diz:
cansa ser sexy?
R: As vezes cansa, mas não nego que
tem seu lado bom. Hoje, me dedico
mais a minha loja (F. Store), as minhas
poesias. E no ano que vem, vou cursar
medicina e psiquiatria. Não dá para ficar
bonita pro resto da vida, né?
O repórter que vos escreve acha que
dá!! (Por Guilherme da Silveira)

“Agora estou aqui
cercada pelo silêncio da madrugada
POESIA DE FANI
espantada!Com a escuridão do meu próprio eu
a única vela se torna companhia que se identifica com a cera fria que escorre do meu rosto
quisera eu que a dor do peito dosse como a chama
e em pouco tempo se apagasse e sumisse sozinha No entando, sinto-me forte
ao ter a lembrança,a soret!
Ao rever o tempo que mesmo criança arranjei um jeito para ter garra,pra ter energia
então, grito bem alto só em pensamento
para cordar, para ouvir lá dentro que há sonho, que há fantasia”
Fani Pacheco

