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VEJA tAmbém A COLUNA DO 
SUbPREFEItO DA bARRA 
tIAGO mOHAmED  

ELA CHORA A 
CADA FORNADA 
DE PÃO Em 
DONA XEPA... 

Esposa do técnico 
do botafogo aposta 
no papel em nova 
novela da Record

JENIFFER
     SEttI
         

Esse mês teremos a Copa das Con-
federações no Brasil. Aqui no Rio 
de Janeiro teremos apenas dois 
jogos da competição. Participam 
países de quatro cantos do mun-
do: Itália(Campeão Europeu), 
Brasil(anfitrião), Espanha (C. Mun-
do), Japão( C. Ásia) Uruguai( C. 
das Américas), Taiti (C. da Oceania) 
e México (Copa Ouro). Mas aí você 
fica pensando : futebol combina 
com cerveja, certo? Para a maioria 
, sim. Mas pra quem gosta do time 
das uvas, decidimos dar uma volta 
pelo bairro e ver o que nossos esta-
belecimentos estão oferecendo para 
a Copa.  No Mercato Nero , do gentil 
Samuel Uchôa, nos deu algumas di-
cas e fomos conferir suas sugestões.  
 O Brasil joga dias 15, com o 
Japão,  19 com o México e 22 com a 
Itália. Bom, não se assustem, mas o 
Japão e o México tem vinhos, sim. No 
México por exemplo, no vale de Gua-
dalupe  até se exporta vinhos para 
pouco mais de 10 países, destacan-
do-se os EUA.  Na  terra do sombrei-
ro, a produção é mais doméstica e 
tímida mas foi o primeiro país a pro-
duzir vinho no continente americano, 
em 1522, pelos espanhóis, perto de 
Parras, e para a Igreja .Hoje, a re-
gião é a maior produtora. Lá, você 
também acha Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Nebbiolo, Petite Syrah ou 
Zinfandel. A leste de Baja Califórnia, 
Sonaro é outro grande distrito viti-
cultor.
 No Japão, existe muita coi-
sa além do Saquê. Lá, assim como 
a Bulgária, é produtor secular de vi-
nhos. As descobertas mais recentes 

apontam para a produção de merlot 
há 6 mil anos, nos montes turcos. A 
uva chegou ao Japão no século VIII, 
na época da rota da seda na Ásia. A 
koshu foi plantada originalmente na 
região de Yamanashi, aos pés do Mon-
te Fuji. A região muito fria e úmida 
proporcionou um ambiente ideal para 
essa uva. Mas apesar da umidade, do 
frio e da altitude, os vinhos têm uma 
agradável acidez. O problema são os 
preços muito altos.   Para falar da 
Itália, podemos nos dirigir a adega do 
Mercato Nero e sugerir  Rosso Di Mon-
talcino DOC (R$ 139) do bairro medie-
val da linda e ensolarada Colle.  Este 
tinto italiano apresenta coloração rubi. 
Os aromas lembram frutas vermelhas 
maduras como cerejas e morangos, 
com notas de especiarias e baunilha. 
Ou um Farnese  d abruzzo 2011(R$82) 
que é   uva tinta exclusiva da Itália, o 
Farnese traz em seu nome a sua região 
de origem: Abruzzo, divisora de águas 
entre os vinhos do sul e do norte da 
Itália.
 Na Estrela do Sul , do amigo 
Paulo César, podemos desfrutar de um 
Uruguaio Yserh Gran Reserva Tannat-
-Tannat, da região Cedro Chapeve Las 
Violetas (R$84). Esse vinho é armaze-
nado em barris de carvalho franceses 
e americanos por 18 meses. Tanto na 
Estrela quanto no Mercato, existem as 
opções dos atuais campeões, os espa-
nhóis, e da nossa Serra Gaúcha. Da 
Catalunha o Paulo tem o Real de Ara-
gon (R$ 91) e o Embocadero, da Ribei-
ra Del Duero (R$ 88). No Mercatto, tem 
o espanhol Coronas de uva tempranillo 
2010 da família Torres, sai a (R$ 85). 
Do Vale dos Vinhedos ele sugeriu o Lí-

dio Carraro(R$ 192) ou o Quinta do Seival a (R$78) Miolo. 
A África do Sul se entrasse em campo teria em seu time  
a sugestão do Samuel do Mercato com o Remhoogte de 
uva Pinotage 100% , porque quem irá defender o conti-
nente é a Nigéria que não produz nada. Mas nessa região 
Stellenbosch é a segunda colônia européia mais antiga na 
África do Sul e possui a rota dos Vinhos de Stellenbosch, 
estabelecida em 1971, com fama mundial e constitui um 
destino turístico apreciado. E é dessa localidade que o 
Paulo César do Estrela do Sul também escala seu time 
africano com o Simonsig Cabernet Sauvignon  a (R$91).
Escalem seus times etílicos e brindem a vida, ao fair play, 
à Copa em nosso solo fértil. Os jogos, ocorrem as 16 H, 
sendo que , contra a Itália , será as 19 H, o mesmo horá-
rio para a final, dia 30. Deixem seus comentários no site 
do jornal em www.jornaldorecreio.com.br ou por email 
em jornaldorecreio@gmail.com Vai ser muito bom ouvir 
vocês. Até mais e tim tim!



Editorial

 EU AMO MEU PET PORQUE....

A Copa das Confederações está aí e 
os nossos estádios caindo...que 
desagradável..E olha que foi tudo 

custando o dobro! E nesse clima de fute-
bol que sugerimos bons vinhos de cada 
nacionalidade participante da competi-
ção no Degustando a Vida desse mês. 
Aliás, o Dia dos Namorados está aí e 
uma boa companhia junto om um bom 
vinho dá uma boa dupla. Nesta edição, 
vocês irão ver que participamos de algu-
mas reuniões no processo de criação do 
Pólo Gastronômico do Recreio! Isso mes-
mo. Vamos ter um Pólo por aqui.  Nos-

A história de amor de Camilla e Reinaldo se 
confunde com o amor que possuem pelos ga-
tos. Uma feira de adoção de felinos  no ano 
passado provocou o encontro do casal e a 
paixão foi fulminante. A atração foi tão forte 
que 3 meses depois se juntaram e mais um 
tempinho se passou e abriram sua loja virtual 
especializada em gatos, BOUTIQUE DO GATO. 
 No site, além de promover a venda 
de produtos especializados para gatos, como 
almofadas, brinquedos e etc, mantém serviço 
diferenciado ao cliente com atendimento em 
domicílio. E o mais legal é a FEIRA DE ADO-
ÇÃO DE GATOS  que promovem frequente-
mente. No penúltimo fim de semana de Maio, 
realizaram um na Tijuca. Numa conversa in-
formal com o casal me perguntaram aonde 
poderiam criar uma feira de adoção somente 
para gatos no Recreio. Sabemos que na Praça 
Augusto Rushi tem o Parcão, portanto para 
cães, mas fica aqui a sugestão de quem gosta 
de gatos e deseja adotar um  que ceda um 

A partir do mês que vem, jo-
gar lixo nas ruas será passível 
de multa. Apesar de não ser 
tão novidade assim, quando a 
Prefeitura anunciou no início de 
Abril que aplicaria multas aos 
sujões da cidade. Em Julho, 
uma simples guimba de cigarro 
poderá custar ao bolso do cida-
dão  R$ 157, valor destinado 
aos resíduos considerados pe-
quenos, que tenham tamanho 
igual ou menor ao de uma lata 
de cerveja. Para resíduos maio-
res que uma lata e menores que 
um metro cúbico, sobe para R$ 
392. O que for descartado de 
forma inadequada com tama-
nho acima de um metro cúbi-
co, custará ao infrator R$ 980.  
Multa bem adequada às regiões 
das Vargens , onde existe mui-
ta gente jogando lixo, até na 
beira das vias , achando que 
ninguém está vendo ou que o  
dono do terreno está precisan-
do de um aterro. E como vão 
ser aplicadas?
 A Prefeitura divulgou 
que a Guarda Municipal vai usar 
um palmtop para aplicar as 
multas. Basta o número do CPF 
para que a multa seja registra-
da. Se o cidadão se recusar a 
dar o CPF, será levado pela PM 
até a delegacia mais próxima 
como já acontece com quem 
é flagrado fazendo xixi na rua. 
Quem for multado tem o direito 
de recorrer. Se ainda assim for 
considerado culpado e decidir 
não pagar a multa, terá o título 
protestado pela prefeitura. Ou 

so bairro está cada vez melhor, pena que 
a sensação de que não estamos seguros 
tem aumentado cada vez mais. O Recreio 
está sempre nas páginas policiais! Abaixo, 
descobrimos uma dupla simpática  que está 
procurando um espaço, uma parceria para 
criar uma feira de adoção de gatos, alguém 
se habilita?  Na capa, descobrimos uma jo-
vem atriz promissora em nossas telinhas, 
Jeniffer Setti. Esposa do técnico Oswaldo de 
Oliveira ela está no ar na nova novela da 
Record, Dona Xepa. Uma simpatia só. Tia-
go Mohamed atendeu aos inúmeros pedidos 
dos moradores da Doutor Crespo e enfim, 

espaço no condomínio ou residência para promo-
ver o encontro. O email do casal é vendas@bou-
tiquedogato.com.br e o site é mais simples ain-
da www.boutiquedogatocom.br Segundo Camilla 
Dias, um dos sócios, o projeto social tem mais de 
2 anos e doaram mais de 600 animais. A média já 
deve estar em 1 gatinho por dia e adiantou:
 __”Meu desejo é promover uma feira de 
adoção de gatos por mês no Recreio, mas para 
isso acontecer, preciso da ajuda dos moradores 
apaixonados por gatos”, afirmou.
Ela lembra também que a paixão é tão grande que 
tem moradores que saem da Barra e do próprio 
Recreio que vão até a Tijuca adotar os animais. 
Alguém se habilita?

E você , ama seu animal??mande suges-
tões de pauta ou fotos do seu melhor 
amigo aqui para jornaldorecreio@gmail.
com no assunto EU AmO mEU PEt

seja, poderá ter dificuldades para pedir 
empréstimos ou fazer compras parce-
ladas no varejo.
 Segundo informações da 
Comlurb e cedidas pela assessoria de 
imprensa da Sub Prefeitura da Barra, 
a variação de lixo comparando Verão e 
Inverno pode chegar  até 60% a mais 
na estação mais quente. Nas praias  
(em média nos finais de semana no ve-
rão) = 18,6 ton./dia. Peso médio do lixo 
coletado dos quiosques (em média) no 
verão: 14,8 ton. /dia, contra 33,4 tone-
ladas/dia,  sendo em média de 60% fins 
de semana e 40% de segunda a sexta.                                                                                     
A diferença entre o peso do lixo pro-
duzido na praia e o lixo gerado nos 
quiosques é de 56% de peso removido 
por Praia: Recreio =44 %; Macumba e 
Pontal = 39%; Prainha = 5% e Gruma-
ri = 12%.
 Percorremos  um trecho da 
Avenidas das Américas do 11 899, no 
Barra Sul e fomos até a farmácia Paes 
de Barros, na Baltasar Silveira, aonde 
tem um pequeno shopping. Ao longo 
da desse trajeto vimos 4 latas de lixo 
na ciclovia, sendo duas quebradas. Na 
única que achamos ao lado de uma 
banca , em frente ao shopping, já es-
tava cheia e ao redor, repleto de lixo, 
como pode se constatar no site do jor-
nal.  Ficamos curiosos e percorremos 
as ruas internas e percebemos que os 
cestos são escassos.
O Sub da Barra Tiago Mohamed acres-
centou:
  __“A Comlurb tem instalado li-
xeiras nas ruas, o problema é que o 
vandalismo em algumas áreas é muito 
grande e a reposição não acontece na 
velocidade que seria desejado”, com-
pleta.  
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vai asfaltar a via e sanear. Na sua coluna mensal, 
responde  a outras dúvidas dos leitores. Carolina 
Liberato nos conta os segredos  e a importância 
das amêndoas  para o  nosso coração e como faz 
bem a nossa memória. Mais uma vez recebemos 
um flagrante da estação BRT da Salvador Allen-
de com portas abertas. É reincidente! Na Auto 
news desvendamos o Lifan 60 , um chinesinho 
bem legal. O lixo mês que vem vai dar multa 
pros sujões e a Lúcia Costa vira o nosso Aterro 
no domingo. Salve a vida, salve o amor, salve o 
Recreio!
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    MÊS QUE VEM JOGAR LIXO VAI DAR MULTA

  Esse trecho da ciclovia em frente ao Viaduto Orlando Raso está sempre sujo. Ali tem um ponto de ônibus
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Ar- quivo 

Veja  em www.jornaldorecreio.com.br as cenas passo-a-passoVEJA as fotos de outros eventos  em www.jornaldorecreio.com.br

Essa senhorinha fofa aí ao lado é Ignezi-
ta Dantas Monteiro que tem 65 anos de 
magistério  e ficou mais de 20 anos à 
frente da 7ª Coordenadoria Regional de 

Educação, órgão que coordena todas as escolas 
e creches do município da Barra e Jacarepaguá. 
Hoje, assessora especial do Tiago Mohamed re-
cebeu homenagem das diretoras de escolas da 
região pelos serviços prestados. Viva Ignezita! 
Ao lado , Mariana Rios, a Drika  de Salve Jorge, 
enchendo os cofrinhos. No mês passado posou 
para uma grife chique de bolsas no Village Mall, 
hoje, garota propaganda da TIM, junto com a 
linda Priscila Fantin, na loja do New York.  Na-
thi Porto que tem seu namorado como personal 
das celebridades, posou toda-toda com Ivete 
Sangalo, Juliana Paes e Sheron Menezzes. Luxo 
puro!

No  mês passado, os moradores comemoraram mais uma vitória na árdua 
batalha pelo asfaltamento das Ruas Omar Bandeira Ramidan e Doutor 
Crespo, no Recreio, além de drenagem de águas pluviais e saneamento 
por parte da Cedae. 
 Em 3 anos de luta , só o RJ TV foi ao local quatro vezes na busca 
por soluções e qualidade de vida dos moradores que pagam um dos IPTUs 
mais caros da cidade. Na ocasião, O Sub Prefeito da Barra , Tiago Moha-
med esteve presente e garantiu o início das obras :
 “__ Essas obras de drenagem tem término previsto para até o fim 
do ano. Para prosseguirmos para a Doutor Crespo, precisamos terminar 
primeiro na Omar. Isso é uma questão técnica”, revelou Tiago que conta 
com as construtoras que já promovem obras particulares no entorno e 
firmou parceria com a Prefeitura, como mostrou no RJ primeira edição. 
No telejornal, a repórter do RJ Móvel, carrega um calendário onde mar-
cam prazos de entrega. Neste , ficou para dia 15 de Outubro a entrega . 
No link abaixo da TV Globo consta mais informações.
http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1a-edicao/v/morado-
res-cobram-asfalto-no-recreio-dos-bandeirantes/2575259/

O Recreio dos Bandeirantes cresce  as-
sustadoramente e é , hoje, o bairro com 
maior registro de pedidos de habite-se 
no Estado. Os prédios sobem, condo-
mínios são criados e junto com ele  o 
comércio. E no campo da gastronomia, 
os empresários já se mobilizam  e lan-
çam em breve o Pólo Gastronômico do 
Recreio que contará inicialmente com 12 
estabelecimentos que vem se reunindo 
em grupos  de estudo que pode chegar a 
mais de 20. O Jornal do Recreio e o Guia 
Utilitá estão presentes no projeto e são 
mídias oficiais.
 Ao longo dos mêses de Abril e 
Maio várias reuniões aconteceram em 
diferentes bares e restaurantes da re-
gião. No comando da implantação estão  
a ACIR Transoeste – Associação Comer-
cial e Industrial da Região Transoeste, 
Governança do Programa Pólos do Rio e 
SindRio - Sindicato de Bares, Restauran-
tes e Hotéis e Sebrae/RJ.
 Estão efetivos e participando dos 
compromissos o Cevadas SA, Buteco 
Tradicional, Balada Mix, Planeta do Cho-
pp, Mercato Nero, Estrela do Sul, Dona 
Madalena, Konomiai, Butequim do Nono, 
Meia Tigela, Kaçuá, MP Tortas e  Demas 
e Divas . Em Maio, foram discutidos os 
processos de planejamento, sugestão de 
idéias  e afinação de ações futuras. Na 
visão de todos, a organização e aumento 
do fluxo de pessoas diariamente são me-
tas a serem alcançadas:
 __” Visamos uma comunicação 
entre os estabelecimentos que hoje não 
existe. O funcionário que  trabalha comi-
go, pode trabalhar no restaurante aqui 
de trás e vice -versa. E o mau funcioná-
rio será banido da região”, lembrou Leo-

nardo Quelhas, um dos sócios do Cevadas 
SA.
 As constantes blitzes da Lei Seca 
pelo bairro afastou os consumidores dos 
bares, principalmente nos dias de semana 
e um serviço de transporte do Pólo foi co-
mentado e brevemente implantado.
 __”Eu dei a idéia aqui e parece 
que outro bar também sugeriu isso. De 
uma forma descontraída seria um Disque 
Bebum(risos) , mas o mais importante é 
dar conforto aos clientes que querem se 
divertir no bairro prestigiando os restau-
rantes daqui”, lembrou Bruno do Kaçuá.
 Foram colocados em pauta  a me-
lhora no policiamento e a criação de even-
tos gastronômicos, participando inclusive 
do calendário oficial da cidade. Para Pérola 
Akerman que já participou da criação  de 
outros pólos pela cidade , cada região tem 
uma característica:
 __ “Cada região tem uma neces-
sidade. No Rio Antigo, além dos bares, a 
preservação cultural da memória da ci-
dade foi alçada como prioridade. Hoje a 
feirinha do Lavradio tem 400 expositores 
e o metro quadrado da região aumentou 
muito. O mesmo aconteceu com a Tijuca, 
que é um sucesso”, lembra a consultora e 
que comanda o processo.  As reuniões tem 
acontecido semanalmente e ao que pare-
ce  em no máximo, dois meses, as ações 
serão executadas e os resultados aparece-
rão para o público. Vale lembrar que aqui 
milhares de Peregrinos passarão rumo ao 
encontro com o Papa em Guaratiba em Ju-
lho, e  funcionará o Vale da Mídia , Centro 
de Comunicação da Imprensa Mundial para 
a  Copa do Mundo, em 2014.



COLUNA DO BEM  -- A importância das castanhas, nozes e amêndoas nas nossas vidas...

Carolina Liberato-Nutricionista

  carolinaliberato@pop.com.br

MIAM, MIAMEU VI E FOTOGRAFEI!

A Lúcio Costa tá livre!

 envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com

motociclista em perigo.....

Calzone do Meia Tigela
Esse mês recebemos a colabora-
ção de dois moradores. O leitor 
Cláudio Manoel de Castro, morador 
da Gláucio Gil ficou impressionado 
com a falta de cuidado com a pró-
pria vida do motociclista ao lado, a 
esquerda. Não satisfeito em estar 
de  bermudas , andando de moto, 
numa via expressa e altamen-
te perigosa, como a Avenida das 
Américas, ele estava sem capacete 
e  de sandálias! Se no percurso ele 
der uma topadinha numa pedra ou 
quebra-mola, arranca o dedo! Ou 
alguém duvida? Pelo código Nacio-
nal de Trânsito dirigir sem capa-
cete é considerada infração  gra-
víssima , com perda de  7 pontos 
na carteira e R$ 191 de multa e 
ainda dá suspensão do direito de 
dirigir e retenção da CNH.  Além 
disso, é proibido pilotar motos com 
chinelos, sandálias que não ficam 
presas aos pés, especialmente, ao 
calcanhar, e calçados de salto alto 
e multa de R$ 85,13, além de qua-
tro pontos na carteira.
 Já ao lado,  o João Carlos 
chama a atenção mais uma vez 
aqui na coluna com  as portas da 
estação do BRT da estação Sal-
vador Allende, bem em frente ao 
Mundial. Ali, algumas portas per-
manecem abertas e os passageiros 
encostados no vidro a espera das 
composições. Se alguém cair pode 
correr o risco de ser atropelado pe-
los ônibus. Alô Secretário Osório!! 
É a segunda vez que sai isso aqui!!Junho de 2013- | 04

Cláudio Miguel

João Carlos

O Caio mal completou 1 ano de 
vida e já ensaiava suas primeiras 
corridas para desespero da mãe 
Maria Aparecida que passou parte 
da ensolarada manhã de domingo 
de Maio junto com seus pais e sua 
outra filha. O pai foi na rua de trás 
pegar uma bola e um skate para 
a animação ficar completa. Cer-
tamente Caio vai colecionar uns 
machucadinhos ao longo de sua 
infância, mas pelos menos, nos 
domingos e feriados, poderá brin-
car com seus pais  no trecho inter-
ditado pela Prefeitura pra o lazer 
dos moradores com segurança. 
Desde 7 de Abril  segue assim, das 
7 H às 16 H. no trecho do senti-
do Recreio-Barra, entre a Avenida 
Albert Sabin e a Rua Governador 
Raul Veiga. 
Esse é o terceiro ano da iniciati-
va e os moradores aprovaram. 
Em recente ouvidoria realizada no 
bairro  no início do ano, o subpre-
feito Tiago Mohamed constatou o 
sucesso da área fechada:
__”Essa área de lazer é um suces-
so entre os moradores do bairro e 
foi deles o pedido para que a faixa 
interditada voltasse logo”, comen-
ta.
A interdição segue até o início do 
Verão.. Tiago lembra que o au-

Depois de receber alguns emails 
falando sobre o Calzone do Meia 
Tigela,  decidimos ir até ao res-
taurante conferir.  A tarefa não 
é das mais fáceis, já que exige 
uma certa dedicação. Na Ben-
vindo de Novaes, antes do par-
dal de velocidade que fica em 
frente ao Barra Lite, dobra-se a 
esquerda e em seguida, à direi-
ta na Rua do Colégio Palas. Dali, 
basta seguir reto até uma sim-
pática comunidade de imigran-
tes nordestinos , chamada Vila 
Nova.
O Meia Tigela é justamente diri-
gida por um belo representante 
da Paraíba, Sr Pedro Rodrigues 
que juntamente com o mais-
-simpático-ainda Antônio for-
mam a dupla arrebatadora do 
pequeno restaurante. Ao redor, 
gente simples e alegre. Enquan-
to um ou outro pedido sai a can-
toria aumenta já que numa mesa 
no canto dois violeiros entoavam 
Zé Ramalho na maior animação.
O Calzone foi feito rápido. A su-
gestão do Antônio foi o de sa-
bor Portuguesa, que inicialmente 
veio fechado, como de costume, 
mas pedimos para abri-lo e veri-
ficar o recheio. Pelo aroma dava 
para fazer os olhos de qualquer 
um derreter de tão saboroso. E 
o preço, R$ 10. Pedro conta que 

mento de carros por causa dos dias 
de sol na praia é um fator decisivo 
para não seguir  com a via fechada 
ao trânsito nos dias de Verão:
__” A oferta de vagas aqui na orla 
não é muito grande e o impacto nas 
ruas  de trás seria muito grande”, 
lembra novamente.
Os ônibus, seguem na rua paralela 
à Lúcio Costa, entrando na Rua da 
Padaria Alpha Belle, na Rua Hélio 
de Brito e segue  dobrando à direita 
pela Rua Nereu ramos até a Gláu-
cio Gil, quando retoma o itinerário 
normal.
Em dias de sol, como o que parti-
cipamos percebemos que adultos e 
crianças se transformam numa ida-
de só e todos parecem que tiraram 
seus “brinquedos” da garagem. En-
quanto o Caio brinca com sua bola 
nova, Yasmim, tentar andar de bici-
cleta sem rodinhas, Márcio Antunes 
tentar se equilibrar num triciclo que 
é movido apenas pelo seu desloca-
mento de um lado para o outro e 
Jefferson ,de 45 anos, se equilibra 
numa espécie de skate elétrico ao 
longo dos cerca de 4 quilômetros de 
extensão da via fechada. A Guar-
da Municipal fica baseada nas duas 
extremidades da Lúcio Costa e po-
liciais militares fazem o patrulha-
mento a pé.

“Somos 
mora-
mos da 
Nereu 
Ramos 
e até 

gostaria que 
ficasse fe-
chada o ano 
todo”, diz a 
moradora se 
referindo a 
interdição da 
Lúcio Costa 
aos domingos 
e feriados.

entrega em quase todo o bairro 
pedindo acima de dois ou qual-
quer uma de suas pizzas que 
tem mais de 15 sabores. A mais 
pedida parece ser a de Portugue-
sa grande. Os valores variam de 
R$ 16.90 (pequena de qualquer 
sabor) a R$ 38.90, a de Tomate 
Seco.
 Os preços são os opera-
dos pelo comércio local, como 
cervejas importadas a R$ 6 (600 
ml) e Brahma (R$ 5.50).
Juntos há cerca de 5 anos, Pedro 
nos conta que quando foi con-
tratar Antônio sequer verificou 
sua carteira de trabalho e quase 
foi parar em cima de uma moto 
como entregador. Um amigo em 
comum é que avisou:
  __””Pedro, seu tonto, 
não viu carteira de Antônio? É 
pizzaiolo e não motoboy”, com-
pletou. 
 E Antônio está lá até hoje 
fazendo os maravilhosos Cal-
zones. E o pior , é que Antônio 
era motoboy, até roubarem sua 
moto no estacionamento do Bo-
tafogo Shopping. Se não fosse 
o furto, os dois não estariam 
juntos no Meia Tigela, não? A 
história é muito interessante, 
não? Os preguiçosos podem pe-
dir ´pelo telefone 2437 5616 e 
2437 8790. Bom apetite!

Quem não liga para a qualidade da ali-
mentação, tem história de doença car-
diovascular na família, é sedentário, não 
controla o colesterol, deve saber que faz 
parte do grupo de risco de ter um “piri-
paque” qualquer dia desses. Se for o seu 
caso, saiba que incluir as oleaginosas 
(castanhas, nozes, macadâmia, pista-
che, amêndoas) no seu dia a dia, exerce 
um fator protetor contra doenças car-
diovasculares. Elas ajudam a controlar o 
colesterol, pois são ricas em ômegas 3, 
6 e 9 e pobres em gorduras saturadas. 
Além disso, são ótimas fontes de prote-
ína vegetal, fibras, vitaminas e minerais 
antioxidantes, que ajudam a combater 
as doenças degenerativas como Alzhei-
mer além de flavonoides e fitoesteróis 
que protegem contra o câncer.
  Como e que quantidade comer? 
O ideal é fazer um mix de oleaginosas 
com todas elas e acrescentar damasco 
seco ou uvas-passa, para quem gosta 
da mistura de sal com doce. Guardar 
em um vidro na geladeira, pois prote-
gidas do calor, sofrem menor risco de 
oxidar e consumir em um lanche entre 
as refeições, a quantidade equivalente a 
uma xícara de café do mix. É uma óti-
ma opção para levar para o trabalho, ou 
mesmo comer no trânsito!
 OBS: Você pode consumir tam-
bém, misturadas a outros alimentos, 
como: Arroz com lascas de amêndoas 
(acompanha bem um peixe), panquecas 
com recheio de ricota com nozes, salada 
de frutas com macadâmia ou castanhas 
de caju e do Pará trituradas, só não 
vale colocar por cima de uma taça de 
sorvete de chocolate, rico em gordura 
hidrogenada. Um estudo divulgado re-
centemente mostrou uma forte relação 
entre uma vida mais longa e o consumo 

de fibras. Foram analisadas 400 mil pes-
soas entre 50 e 71 anos. O grupo que 
tinha o hábito de ingerir alimentos ricos 
em fibras diariamente apresentou 22% 
menos chances de morrer depois de nove 
anos. A quantidade de fibras consumida 
por aqueles que viveram mais era de cer-
ca de 29g para os homens e 26g para as 
mulheres por dia.
 De acordo com o estudo, as fi-
bras diminuem o risco de doenças cardio-
vasculares, respiratórias ou infecciosas. 
As fibras também foram relacionadas a 
menos chances de desenvolver câncer 
para os homens: esses alimentos pos-
suem vitaminas, minerais e elementos 
químicos benéficos, além de possuírem 
propriedades antinflamatórias.  Mas não 
são apenas as fibras que trazem tantos 
benefícios. Pesquisas têm comprovado ao 
longo dos anos a relação entre alimentos 
presentes em nossas dietas e uma vida 
mais longa. Um exemplo é o tomate. Fa-
moso pelos seus benefícios na prevenção 
do câncer, ele também passou para a lista 
dos prolongadores de vidas após um es-
tudo realizado pela Universidade de Ken-
tucky, nos Estados Unidos. 
 O tomate possui ácido ferúlico, 
que protege os neurônios da degenera-
ção, sendo importante na prevenção de 
doenças como o Alzheimer e Parkinson. 
O alho também está entre os mocinhos 
dessa história. Além de fortalecer o sis-
tema imunológico, ele diminui os níveis 
de açúcar no sangue e tem efeito antio-
xidante. A castanha-do-pará também é 
uma alternativa deliciosa para quem al-
meja viver mais. Fonte de vitamina E e 
selênio, ela desacelera o envelhecimento, 
diminui os radicais livres e os riscos de 
doenças do coração, além de aumentar 
a imunidade, equilibrar os hormônios da 

coração, além de aumentar a imu-
nidade, equilibrar os hormônios da 
tireoide e atuar no combate ao Fa-
mosos por equilibrar a flora intes-
tinal e ajudar na absorção de nu-
trientes, os  iogurtes naturais
também melhoram a imunidade, 
previnem infecções, controlam o 
colesterol e diminuem as chances 
de desenvolvimento do câncer. En-
tre os outros alimentos repletos 
de benefícios para uma vida mais 
longa está a linhaça, que também  
alivia os sintomas da TPM, a maçã, 
a canela, que diminui a compulsão 
por doces, e as frutas vermelhas,  
que evitam o envelhecimento pre-
coce das células. É só escolher os 
alimentos que você mais gosta e 
montar sua dieta para uma vida 
mais longa!



FALA COM O TIAGO!

Fotos de Divulgação
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Resposta do tiago – A pedido da Sub-
prefeitura da barra e Jacarepaguá a Se-
cretaria municipal de transportes está 
estudando mudanças nas linhas de ôni-
bus, para atender os moradores dessa 
região da Avenida das Américas. Uma 
das propostas é criar linhas experimen-
tais, especiais, com tarifa de ar-condi-
cionado, para atender aos moradores da 
Avenida das Américas, nesse trecho en-
tre a Glaucio Gil e o fim do Recreio, com 
destino tanto para a Zona Sul como para 
o Centro da cidade, via Linha Amarela, 
linha essa que não existe. Só existem as 
linhas convencionais, com tarifa de R$ 
2,75. No prazo de 30 dias já devem es-
tar definidas essas linhas com números
e itinerários para divulgação.

 ESCREVA PARA O TIAGO 
COM SUA SUGESTÃO, RE-
CLAMAÇÃO 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

Numa conversa de domingo com um 
amigo aqui veio o comentário sobre car-
ros: “Você viu aquele carrinho japonês 
que concorre com o Duster?”. Sim,  é chi-
nês e me lembro bem. É o X 60 da Lifan. 
E como a montadora chinesa é modesta 
em publicidade e vem chegando aos pou-
cos por aqui, que muita gente não fica 
sabendo. Mas nós, sim.  Depois de apre-
sentado em Punta Del Este, no Uruguai, 
o carrinho é a nova aposta da montadora 
ching ling depois de rompimento com a  
Effa aqui no país e passa a comandar a 
operação.  De olho no mercado brasileiro  
eles não querem seguir os erros do pas-
sado quando lançaram o 320(cópia mais 
simples do Mini Cooper)  e  o 620, porque 
tiveram várias reclamações de usuários 
que ficaram com seus carros parados  por 
falta de peças de reposição. 
 Por fora, lembra o a SUV da Su-
zuki ou o Chery Tiggo. É no interior  e  no 
preço que eles apostam suas fichas. Com 
câmera de ré, estofados em creme,  cen-
tral multimídia de 7 polegadas sensível 
ao toque, GPS, local para colocar a cadei-
rinha de criança(Isofix) e motor 1.8  de 
16 válvulas tem o dedo da Toyota, com 
variação de comando. O problema são 
1,3 tonelada para 128 cavalos de torque. 
Mas como nossas vias aqui são lisinhas, 
dá para aceitar. A arrancada é boa. Mas 
se quiser se aventurar no barro, não é 
aconselhável. Ele é maior que o Ecosport 
e se equipara com o tamanho do Duster, 
portanto um SUV médio com preço atra-
ente, R$ 52.777. Essa única versão não 
tem automático e  sim, câmbio manual 
de 5 marchas, com tração dianteira. O 
porta -malas é de 405 litros,  enquanto 
o Renault tem 475 litros de capacidade 
(suficiente para as viagens em família), 
o Eco fica com os tristes 362 litros.  Se o 
Vice- presidente mundial  da marca Mark 

Timber cumprir o que prometeu na 
festa de lançamento em abrir mais 25 
concessionárias no país , dobrando a 
atual oferta, e não deixar os consu-
midores na mão a espera de peças, 
pode emplacar  quatrocentas vendas 
por mês por aqui, meta a anunciada. 
Nada mal , não? 
 As lanternas são de Leds e 
tem pisca no retrovisor, ítens es-
senciais nos dias de hoje, mas ruim 
quando um motoboy  arranca sem dó 
nem piedade. A posição é razoável 
para dirigir, mas falta uma regulagem 
de altura, mas o campo de visão é 
muito boa. Apesar do ruído interno, o 
acabamento interno é bem feito e no 
banco traseiro, tem até porta-copos 
e encosto para o braço. O novo SUV 
tem também ar-condicionado, trio 
elétrico, direção hidráulica. além de 
conectividade Bluetooth e comandos 
no volante ou por controle remoto, 
duplo airbag e freios a disco nas qua-
tro rodas com ABS e EBD, A suspen-
são é independente nas quatro rodas, 
do tipo McPherson na dianteira e com 
braços triplos na traseira.
 A Lifan atua em 165 países, 
tem sete unidades industriais fora da 
China e é a segunda maior fabrican-
te chinesa em volume de exportações 
– perde apenas para a Cherry . Até 
o final de 2014, a fábrica uruguaia 
passará a produzir em CKD – mon-
tagem final de veículos que chegam 
totalmente desmontados – e irá ele-
var sua capacidade produtiva para 
40 mil unidades/ano. Está prevista a 
instalação de uma fábrica de motores 
na mesma planta. A Lifan está mui-
to bem informada sobre o “caminho 
das pedras” do mercado brasileiro. 
Tanto que acena com a possibilidade 
de construir uma fábrica no Brasil, 
para também aproveitar os benefícios 
fiscais do Inovar-Auto. Aqui só tem 
uma, em frente ao Barrashopping, 
no shoppuing de automóveis. O site 
oficial é http://www.lifanmotors.com.
br/website/barratijuca.html

Prezado Thiago !!!
 
Moro atrás do Centro Comercial 
onde fica localizada a padaria Rei 
do Recreio na antiga Via 9 e bem 
atrás desse centro existe um ter-
reno aonde existe um sumidouro 
(esgoto) a céu aberto aonde nós 
moradores temos que conviver 
com o mau cheiro constantemen-
te e um amontoado de entulho 
que com certeza deve haver fo-
cos de dengue e que com certeza 
deve ser moradia de roedores e 
outros bichos também..
Segue as fotos em anexo e conto 
com a sua ajuda.....Outra coisa 
que também é diário na Via 9 são 
os carros em cima da calçada em 
frente ao laboratório Lab´s Dor 
e Vet Shopp. Porem esse fico te 
devendo as fotos...Caso queira 
conferir é só vir na parte da ma-
nha.Dessa forma tenho que pas-
sar com o carrinho da minha filha 
de 9 meses pela rua correndo o 
risco a qualquer momento de ser 
atropelado....Tirando as outras 
pessoas.......Depois te encaminho 
as fotos.....
 
Obrigado e Abraços Roque Juliano

Resposta do tiago – Encami-
nhamos uma equipe da vigi-
lância ao local. Foi feita a vis-
toria no terreno, mas não foi 
encontrado foco de mosquito, 

tinha sim muito lixo. O agente de 
saúde foi recebido por um rapaz 
que se disse responsável pelo local 
ele foi orientado a fazer uma lim-
peza. Vamos retornar para verificar 
se houve a limpeza.
Boa noite!
Sou moradora do condomínio Nova Bar-
ra (em frente à estação do BRT Nova 
Barra), o transito no Recreio a cada dia 
esta mais caótico, por não haver esta-
cionamento ao longo da Avenida das 
Américas os carros param na pista di-
ficultando a passagem, muitas vezes 
ficam 2 pistas obstruídas, não há fis-
calização, existe também centros co-
mercias como o Blue Center que fechou 
com correntes todo o estacionamento 
na frente e atrás do prédio, dai ficamos 
a mercê dos “guardadores”.

Outro grande problema que enfren-
tamos é a falta de coletivos e ônibus 
especiais para a Zona sul e Centro, os 
ônibus que fazem ponto final no Recreio 
entram no retorno quase em frente do 
LEGEP e saem na Gláucio Gil, ficamos 
com os frescões que vem de Santa 
Cruz e temos que pagar R$12,00 con-
tra R$8,00 dos que saem do Recreio. 
Antes ainda tínhamos as vans, e agora?  
Há alguns anos atrás não havia condo-
mínios depois do Nova Barra e éramos 
penalizados.  E agora? Está cheio de 
prédios além do grande comércio que 
cresce a cada dia.

Atenciosamente,
Sandra Martinelli



JENIFFER SEttI VAI ENCANtAR O bRASIL
     MORADORA DO RECREIO, A ESPOSA DE OSWALDO DE OLIVEIRA COMEMORA PRIMEIRO CONTRATO NA RECORD

“Dizem que eu pareço com....”
                                   ...Tom  Hanks..
Encontramos o médico Leonardo, de 48 anos, acom-

panhando os filhos na aula de capoeira na Praça do 
Ó e não aguentamos com a semelhança do morador 

da barra com o astro de Hollywood, tom Hanks. Aí fo-
mos buscar imagens  na internet e nos deparamos com 
as do ator Dan Stubach, e agora? Hanks, Leonardo ou 
Stubach, vocês acham?

   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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Guilherme da Silveira/ Divulgação Record

Diante de olhos esverdeados e numa rou-
pa de ginástica, a hipnose é imediata. A 
simpatia  sobrepõe a pequena timidez da 
atriz Jeniffer Setti que interpreta a recata-
da viúva, Inocência, em Dona Xepa, nova 
novela da Record. Casada com o técnico 
do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, Jeniffer 
nos encontrou na Praia do Pontal para fa-
lar do seu novo personagem, nova etapa 
na carreira e sua experiência no Japão.
Depois de dois bons trabalhos na emis-
sora, a atriz revela que o seu persona-
gem promete mexer com a trama. Entre 
as aulas de canto e as gravações, Jeniffer 
falou com o JR sobre seu personagem e 
sua vida :
1) A novela estreou, como foi a re-
cepção?
R: Olha, até agora(entrevista foi no início 
de Maio) já gravei 18 cenas. O núcleo é 
muito divertido e só tem fera, né?

2)Fez algum trabalho específico para 
viver Inocência?
R: Tenho aulas com a Suzana Arantes, 
que fez a primeira Emília do Sítio do Pica- 
Pau, lembra? Ela é ótima e está me aju-
dando porque não faço graça, choro em 
cena e não posso perder a mão e deixar 
caricato o personagem.

3)Se espelhou em alguém?
R: Gosto muito dos trabalhos da atriz 
Scarlet Johanson que usa a simplicidade 
em seus personagens.  Vi um filme dela, 
em  2003, que me marcou muito, “Meni-
na do Brinco de Pérola”. É simplesmentre 
lindo!

4) Como é participar de um núcleo 
cômico e não cair no caricato, não fa-
zer humor?
R: Recebi essas orientações da direção e 
do autor. Só com muita seriedade e não 
perder a concentração. O difícil é não 
prestar a atenção no Benvindo Siqueira 
e no Castrinho...brinacam o tempo todo.

5)Sonha em viver  algum tipo especí-
fico na TV, como uma vilã, um perso-
nagem sensual, sei lá?
R: Acho que todo ator quer viver uma vilã, 
porque é o antagonismo da vida. Não dá 
para ser vilã no dia-a-dia que você se fer-
ra. Daí, viver uma pessoa que faz o mal é 
um exercício e tanto., né?

6)Você morou no Japão por causa 
doso trabalho de treinador  do seu 
marido. agora, mora no pacato Re-
creio, sentiu muita diferença?

R: Entre idas e vindas já se vão 10 anos. 
Mas o tempo que passei lá foi ...dife-
rente, principalmente , na alimentação, 
mas dá para se acostumar. A comida ja-
ponesa de lá não é igual a daqui. Não 
mesmo!. Não existe Hot Filadélfia, por 
exemplo.. O cheiro é forte e se come 
com a mão. Adorei os museus, mas a 
disciplina é fascinante. Dez horas são 
dez horas. O Metrô avisa que vai chegar 
às 3 H 37 minutos e chega!

7) O que mais gostou além desse co-
mentário?
R: A Disney de lá é uma gracinha, sabia? 
A paz me chamou a atenção também. 
Mas conheci a Ilha de Okinawa aonde 
tem o maior aquário do mundo é algo 
assim  ...deslumbrante. Agora, de ruim 
é que paga-se muitos impostos por lá.

8) E aqui no Recreio, o que mais 
gosta de fazer?
R: Gosto da Prainha e vou ao teatro na 
Barra. Vi recentemente o amigo Filipe 
Pontes e adorei. Moro tão perto do Rec-
nov que às vezes dá até  pena do meu 
marido que perde um tempão no trânsi-
to. Eu, levo 5 minutos, não é o máximo?

9) Dá uma dica de restaurante  , um 
programão?
R: O Jardineto, em Vargem Grande é 
uma graça. Gosto muito de frutos do 
mar também. No Mercato Nero adorei 
um vinho italiano lá, o Don Montepuc-
ciano Del Buzz.

10)O que pode melhorar no bairro?
R: Falta um teatrinho mais perto. Sei 
que no Colégio Notre  Dame tem um 
ótimo, poderiam montar peças por 
lá.

11)morar no Recreio é....?
R: ...ter contato com a natureza, viver 
junto com o meio ambiente  e preservá-
-lo. 

12) E a Inocência, fale-me um pouco 
do seu personagem em Dona Xepa?
R: Ela vai se mostrar aos poucos. O que 
posso dizer é que ela chora a cada for-
nada de pão e isso vocês já devem ter 
visto. Ela esconde um segredo e vai me-
xer com o núcleo dela. É um presentão 
que ganhei. Depois de dois grandes tra-
balhos na Record(Mutantes e Rei David), 


