E

sse mês vamos receber milhares de peregrinos que passarão
pelas nossas ruas e avenidas
em direção à Guaratiba num
terreno imenso que está sendo limpo
e planado para recebê-los. Confesso
que no mês passado dei uma passada por lá e vi foi muita terra. E se
chover, já viu né? E se fizer aquele
solão, uma nuvem de poeira vai subir. Mas nosso foco aqui não é esse.
Desde que o nosso “hermano” Papa
Francisco assumiu o cargo mais alto
da Igreja Católica venho adiado meu
desejo de falar sobre um assunto que
volta e meia me pegava quando ia à
missa no domingo, na Paróquia de
São Marcos, que fica dentro do Barra
Sul, conhecem? Mas, afinal de contas, qual o vinho que o padre bebe?
Dei uma pesquisada e vi que os
vinhos servidos nas missas são feitos
e distribuídos pela Santon, de Bento
Gonçalves, há sete décadas e atende
às igrejas de todo o país. A produção média anual ultrapassa as 300
mil garrafas, 80% desse volume são
comercializados para as paróquias,
de forma individual ou através das
Mitras Diocesanas. Os 20% restantes são procurados por consumidores
curiosos que apreciam o vinho para
acompanhar sobremesas ou mesmo
como aperitivo. Ou seja, dá para você
ter em casa e vi que custam baratinho , cerca de R$ 12 .
A ligação da Salton com a Arquidiocese começou na década de 40 quando um padre espanhol perguntou
sobre o vinho da missa e com a negativa de todos os presentes procurou
o dono da Salton para fazer um para

ele, respeitando as tradições: o corte de
uvas Moscato (50% na composição), Saint
Emilion (40%) e Isabel (10%), resulta
em um vinho rosado licoroso doce, com
graduação alcoólica de 16º GL, comercializado em garrafas de 750ml. O álcool
serve para que o vinho seja conservado,
já que os padres bebem goles pequenos
e o vinho precisa durar. Bom, há relatos
também (mas isso é escondido) de casos
de alcoolismo entre os padres, ou desenvolveram ao longo dos anos, mas isso é
uma outra história. Depois dessa breve
explicação, taí, surgiu o vinho Canônico,
que é utilizado na maioria das paróquias.
O padre Alan, da Paróquia São Marcos,
nos revelou informalmente que pode ser
até vinho branco, desde que esteja nas
especificações recomendadas.
A mais antiga marca comercial para
a elaboração do vinho Canônico, que necessita de autorização da Cúria Metropolitana, pertence à Salton e data de 1957.
Para a vinícola, dar continuidade a uma
tradição iniciada com seus fundadores representa uma ligação entre o passado e o
presente da empresa, que chega aos 100
anos como referência de modernidade e
alta qualidade de seus produtos.
E o Papa? Ele é argentino, terra de bons
vinhos, bons Malbecs e coisa e tal? Vamos
ligar para ele e perguntar? Acho que não
vou conseguir o telefone nem passar um
Whats app pro Pontífice para perguntar
isso...
Mas se fôssemos pela lógica, o cardeal
argentino Jorge Mario Bergoglio deveria
seguir suas origens e como membro da
ordem jesuíta, que introduziu o cultivo
das videiras no país, ele deveria escolher
algo da uva Bonarda, originalmente conhecida como Bonarda piemontese, que

já abordamos aqui nesse espaço em meses
anteriores. Ela é a segunda variedade tinta
mais cultivada e uma das mais tradicionais do
país. Antes da invasão da Malbec, era uma uva
abundante e destinada a produzir tintos mais
simples, de consumo local. A Bonarda tem
cor escura, bom corpo e fruta presente e nos
exemplares mais simples deve ser consumido
jovem. Quando bem tratada desde o cultivo
até a vinificação, e envelhecida em barricas de
carvalho, mostra potência e maciez. Por aqui
encontramos um Zuccardi, no Emporium Santa Therezinha , que fica nas Américas ao lado
do Habbib’s e precisa se perguntar por ele ao
sommelier da casa porque nem sempre está
a mostra, as nossas vistas. Vamos brindar ao
Papa, as famílias, a paz e aos bons vinhos?
Tim tim.
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Editorial

M

ês passado o nosso país foi tomado
por inúmeras manifestações contra todas as esferas de governo no
Brasil, além de outras questões específicas , como qualidade de vida, corrupção,
passagens de ônibus e PEC 37, além de
outras situações como a “cura gay” do
Deputado maluco Marco Feliciano e a insistência do Sr Renan Calheiros em não
largar o “osso” na Câmara . Parodiando o
metafórico e sumido ex-presidente Lula,
nuca-na-história-desse-pais vi algo parecido e tão consistente. Nem nas Diretas

Já! e no movimento Fora Collor de 1992.
É fato que as pessoas estão insatisfeitas e
nada vai mudar da hora para outra, mas
valeu a chacoalhada. O povo foi as ruas,
principalmente os jovens, e mostraram sua
força. Uma pena que nessas horas, uma
meia dúzia de “bundões” se aproveitam
e estragam a festa, saqueando , criando
pânico, praticando vandalismo e deixando nossa polícia em cheque. tenho certeza
que nossa PM aprendeu com o movimento.
Viva a democracia. Pois bem, nessa edição
fomos conferir o sucesso do evento do Eri
Johnson no Dom Hélio, vale conferir. O in-

verno chegou e Carolina Liberato nos mostra que
precisamos comer melhor nessa época. Descobrimos o vinho do padre e André Marques abriu
“açougue “ chique na região. Até o fim do ano
teremos bicicletinhas laranjas rodando por aqui
e subimos (ui) na ponte estaiada da Ayrton Senna. Veja no site mais fotos. Os flagrantes dos
leitores estão aí e os buracos incomodam muita
gente que mora no Barra Lite. Na Miam Miam,
fomos almoçar no Cavalo Marinho, já sabia, uma
delícia!! Salve a Democracia, Salve o Recreio!! E
que venham os peregrinos Viva o Papa!!

EU AMO MEU PET PORQUE....

N

esses dias de passeatas
e manifestações por todo
Brasil, circulou pelas redes sociais esse protesto
engraçado de um internauta indignado também
com os preços das Petshops. Veja na
foto que esse lindo Basset Hound participou dos protestos, fazendo a sua
revindicação. Ele reclama em seu eu
cartaz do quilo da ração que está R$
8,50 , mas menciona nenhuma marca, além do valor do “ossinho”, que
segundo ele, custa R$ 3 , além dos
petiscos caninos a R$ 2, 75 a unidade. E ainda termina dizendo:

--” E você ainda acha que é por causa
de 20 centavos”, completa.
E vocês curtiram?

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

PRINCÍPIO DE TUMULTO EM DIA DE PASSEATA

N

a penúltima sexta-feira de
Junho, moradores da Barra e do Recreio realizaram
sua manifestação que ocorreu
pacificamente num fim de tarde
ensolarado. Porém, por volta
das 15 H, usuários da Estação
do BRT da Gilka Machado causaram pânico a quem tentava
embarcar nas composições.
Com medo de quebra-quebra,
o comércio fechou cedo e as
repartições liberaram os funcionários. Isso causou super
lotação no sistema de transporte e os ônibus começaram a
não parar na estação. Isso foi
o estopim para um princípio de
quebra-quebra .
A Polícia Militar foi chamada e aos poucos a situação
normalizada. Mas veja na foto
que no momento em que a PM
começou a parar os ônibus no
meio da Avenida das Américas
a impressão que se tinha era
que algo de pior poderia acontecer, o que não ocorreu. Logo
em seguida 10 motociclistas da
Polícia Militar chegaram e os
ânimos se acalmaram,.
O trânsito ficou caótico na região com reflexos na altura do
Shopping Rio Design, sentido
Recreio. Partimos então para a
passeata da Barra que começou
por volta das 16 H em frente
à Cidade da Artes e percorreu
um pequeno trecho da Avenida
Ayrton Senna e contornou na
altura da Sub Prefeitura que
mantinha até então dezenas
de guardas municipais na porta O trânsito parou por causa dos õnibus do BRT que fizeram fila tripla na Avenida das Américas no dia do protesto

para a segurança do patrimônio público. O comandante do 31 BPM, Tenente
Coronel Marcus Vinicius Amaral seguia
a frente da passeata dando segurança
aos manifestantes. Tudo aconteceu em
total harmonia e exemplo de civilidade.
O grupo, com cerca de 2 mil pessoas,
deu a volta no Cebolão, contornando
o Terminal Alvorada e se dissipou na
altura do Parque das Rosas já no início
da noite.
Crianças, jovens e famílias inteiras
levaram seus cartazes com palavras
de ordem, frases reivindicando saúde
e saída de políticos e contra a PEC 37
que até então ainda não havia sido votada. O clima era meio de festa, com
algumas pessoas bebendo cerveja e
os ambulantes fazendo a festa. Só o
vendedor de mascaras já tinha vendido em uma hora de passeata cerca de
70 exemplares a R$ 10. Ele levou 140.
Já o vendedor de bandeiras do Brasil
achou o movimento de vendas meio tímido e até aquele momento vendera
apenas, segundo ele, 30 bandeiras a
R$ 10. Nada mal. Ninguém imaginava
que a poucos metros dali, na altura
da ponte estaiada o cenário era outro.
Moradores da Cidade Deus causavam
pânico aos motoristas e praticavam
vandalismo no comércio local. As cenas de invasão e furto de objetos da
concessionária Hyundai correram o
mundo e até o fechamento dessa edição, 9 pessoas foram presas. Segundo
nota , a agência informou que cerca
de 30 veículos novos e 15 usados foram destruídos, além de equipamentos
roubados e fachada quebrada. Prejuízo
de R$ 2 milhões. (No site do jornal tem
mais fotos do protesto)www.jornaldorecreio.com.br
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VEJA as fotos de outros eventos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

B

alançou o pé de gente famosa, bonita e elegante na inauguração da Boutique de Carnes PRIME do boa-praça André Marques,
apresentador da TV Globo, na Barra da Tijuca. Localizado num shoppingzinho charmoso na
frete no condomínio Interlagos, André apresentou
seu novo negócio regado a muito espumante Veuve Clicquot e cerveja Stella Artois até dizer chega. Os famosos foram aparecendo e saindo aos
poucos sem muito alarde. A maioria levando seus
“presentinhos” para um churrasquinho VIP em
suas casas. Pintaram por lá o casal-olhos-azuis,
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Camila Rodrigues e seu marido Roberto Costa, Dudu Nobre
e seu Camaro amarelo e o ator Rogê Gobeth, além
de sua colega de Vídeo Show, Ana Furtado, que
devidamente acompanhada de seu marido, o diretor de TV Boniho. Eri Jonhson, nossa capa do mês
e o locutor da Beat 98, Paulo Beto foram também
estavam na festa.

Guilherme da Silveira

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

ANDRÉ MARQUES: DA TV PARA AS CARNES

Foto Keyla Ferreira

D
O Recreio dos Bandeirantes e a Barra da Tijuca serão contemplados com
programa Bike Rio até o fim do ano. A Prefeitura do Rio publicou no dia
(14/06), no Diário Oficial do Município, o edital de licitação para a ampliação do programa Bike-Rio de aluguel de bicicletas. Pelo novo contrato, a
cidade irá receber 200 novas estações, além das 60 já existentes, ampliando o total de 600 bicicletas para 2600 unidades. Os locais ainda não
foram definidos, mas provavelmente os pontos turísticos e as grandes
praças serão contempladas com o sistema. Certo mesmo é que teremos
100 estações por aqui De acordo com o edital, a entrega de documentação por parte das empresas interessadas será no dia 18 de julho. O novo
contrato de permissão será de 5 anos renováveis por mais cinco.
O Bike Rio foi inaugurado em 28 de outubro de 2011. Atualmente,
o projeto de compartilhamento de bicicletas é desenvolvido pela empresa
concessionária Serttel em parceria com o Itaú, com contrato vigente até
setembro. Até o momento, o programa contabiliza mais de 1.800.000
viagens, mais de 160 mil usuários cadastrados e uma média de 10 mil
viagens por dia (média de 3,5 km por viagem).

a bancada do Vídeo Show
ele pulou para as festas mais
badaladas do Brasil a frente
dos CDJs, como DJ renomado. O sonho do próprio
negócio sempre povoou sua
cabeça. Fã da boa gastronomia André
Marques tira mais um coelho da cartola
e se lançou no comércio mês passado
com sua visão sobre o mercado de carnes nobres. A Prime, segundo André,
chega para atender ao cliente exigente
e que gosta de comer bem, sem medir
esforços. Localizada na Avenida das
Américas(número 10. 200- Shopping
MAP), que dica na frente do condomínio
onde mora. O apresentador é só simpatia por onde passa e faz questão de
atender a todos com a maior paciência
do mundo e explicar sua variedades de
carnes.
Desde o início das obras, era fácil
encontrá-lo no local. Na escolha das geladeiras até os tipos de carnes a serem
comercializadas , esse processo levou
tempo. Numa conversa informal chegou
a revelar que andou pelo mundo inteiro
experimentando carnes de vários tipos,
procedências e gostos:
__Viajo muito e sempre procuro circuitos gastronômicos. Fui à Itália, Nova
York, Austrália, conhecendo e sempre
comendo nos restaurantes da região.
__“Sou ansioso e já viu né, como.”,
brinca o apresentador sempre bem humorado.
Na sua Boutique de Carnes várias
opções e bolsos, desde as tradicionais
até as mais exóticas.Numa rápida olhada pelas geladeiras , vimos Paca, Cotia
e até Jacaré, com direito a rabo e tudo!
E não se assuste , ele fala com total propriedade sobre todas tanto que já pro-

vou carne da Canguru:
__”Provo tudo que vendo aqui. Se está à
venda, provei e gostei,” revela André.
Dentre as estrelas das prateleiras estão alguns cortes de Kobe - um tipo bovino
wagyu(pronuncia-se vaguiu) trazido do Japão que custa R$ 354 o quilo. Os cuidados
com esse gado são para lá de especiais. A
dieta é rica em proteínas, e eles tomam
cerveja para estimular o apetite e o pasto é
silencioso para não estressar os bichinhos.
Enquanto por aqui o boi Nelore permanece
confinado por 3 meses antes do abate, o
representante japonês chega a ficar 1 ano
nesse processo para ter a carne amaciada. Além disso, os bois são massageados
cerca de 10 minutos por dia para ajudar
no marmoreio, que é o grande segredo:
a gordura que fica entremeada na carne,
dando mais sabor e maciez. André mencionou que esses animais chegam a escutar
música clássica nesse período, quanto trabalho! Daí, o preço. Numa pesquisa rápida
pela internet dá para ver que os boizinhos
não tem grandes chifres, nem belas cores,
mas tem uma carne macia
Na loja, uma farta oferta de cervejas importadas, como as belgas Chimay,
inglesas(Fullers), Dinamarquesas( Faxe), e
muitas outras. Em geral, quem procura por
essas cervejas não compram em quantidade e procuram sabores diferentes, maltes
diferenciados, e isso, tem um preço. E se
o churrasco foi marcado em cima da hora,
não tem problema, as ferramentas básicas
para a reunião entre amigos tem lá. A casa
permanece aberta todos os dias e não é
difícil encontrar André andando pelo salão
, conversando com o público. Vale conferir. Página do facebook é https://www.
facebook.com/PrimeBoutiqueDeCarnes e o
telefone 3150-1874.
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COLUNA DO BEM -- Chegou o inverno e vamos cuidar da alimentação?

Carolina Liberato-Nutricionista
carolinaliberato@pop.com.br

E já estamos no inverno...
Com a sua chegada, a maioria das pessoas come um pouco mais com o objetivo de suprir as necessidades energéticas e manter o corpo aquecido.
Porém, muitas vezes este aumento no
consumo ocorre de forma exagerada e
sem critérios, o que pode trazer consequências sérias e muito prejudiciais
ao nosso organismo. É preciso lembrar
que o inverno é o período em que ficamos mais suscetíveis a adoecer. As
baixas temperaturas aumentam a incidência de doenças respiratórias como
gripes e resfriados, especialmente entre as crianças. Com isso, passa a ser
primordial que a alimentação reforce o
funcionamento do sistema imunológico
e amenize a ocorrência destes problemas, portanto, algumas mudanças são
importantes para que nossa saúde seja
mantida.
Seguem algumas dicas:
* Hidratação, um ponto importantíssimo neste momento, já que sentimos
menos sede e passamos por longos períodos sem a ingestão adequada de líquidos, especialmente a água. Chás de
ervas (erva-doce, hortelã, camomila,
maçã, erva-cidreira, etc.) são boas opções para aquecer e hidratar o corpo;
*Regularidade nos horários das refeições, valorizando a diversidade alimentar para que o organismo receba
todos os nutrientes que precisa. Não
fique muito tempo sem se alimentar. O
ideal é fazer pequenas refeições com
intervalos de três horas. Aproveite a informação de que o nosso corpo gasta
mais energia para manter a temperatura corpórea nesta época e aumente a
ingestão de pequenos lanches durante
seu dia.
* Dê preferência às sopas de legu-

mes, folhas, acrescidas ou não de fibras
(gergelim, semente de linhaça, farelo de
aveia, trigo). As folhas como agrião, repolho ou espinafre servem de base para as
receitas mais leves. Utilize também ervas
para dar o sabor final e outros legumes
são capazes de dar uma consistência mais
grossa, podendo ser modificado então ao
gosto de cada um. Cuidado com ingredientes como creme de leite ou massas,
pois aumentam muito o teor de gordura e
calorias da preparação. Também é preferível usar alimentos frescos, “in natura” e
evitar as opções prontas ou desidratadas
pelo excesso de conservantes e sódio. Use
e abuse das sopas de legumes no seu jantar; estas podem ser preparadas a base
de vegetais e legumes cozidos.
* Opte pelas carnes magras ou brancas (frango ou peixe) e dê preferência às
formas de preparo cozidas, grelhadas ou
assadas evitando assim as tão prejudiciais frituras.
* Os lanches quentes precisam ser elaborados de forma equilibrada como por
exemplo: pão (energético), recheio de
carne ou frios (construtores) e legumes e
folhas verdes (reguladores).
* Escolha doces à base de frutas ou frutas secas (doce de banana, abóbora, uva
passa, damascos, ameixa seca) pois são
menos calóricos que os famosos chocolates, chantilly, bolos, doce de leite, etc.
Algumas frutas ficam deliciosas quando
levadas ao forno como, por exemplo, banana e maçã assadas com canela. Para
as crianças pode ser usada uma pequena
quantidade de mel ou açúcar para decorar
e dar melhorar o sabor.
E para a criançada que vão entrar
de férias, os fast food devem ser evitados, pois são altamente calóricos, ricos
em aditivos químicos e pouco nutritivos.

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

Olha o poste...olha o buraco...

José Eduardo Estefanio

André Lima
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Não poderíamos falar dessa estação tão charmosa sem falar
de um bom fondue. Já podemos
encontrar as versões lights nos supermercados, lembrando que, o alimento mesmo na versão light deve
se consumido moderadamente. Se
ele for servido como prato principal
sirva saladas ou caldo de legumes
como entrada. Podemos ainda, reduzir as suas calorias fazendo algumas trocas como: - Fondue de queijo: substituir os queijos gordos por
cream cheese e muçarela light. Os
pães podem ser consumidos com
moderação e de preferência os integrais;
- Fondue de carne: usar água ao
invés de óleo; - Já os fondues de
chocolate, absurdamente calóricos,
devem ser servidos acompanhados
de muitas frutas.
Enfim, não abusem nas
quantidades, tudo pode ser ingerido
desde que com moderação. A mastigação é outro ponto importante,
por isso comer devagar e apreciando cada momento é fundamental.
Lembre-se que o Inverno não pode
ser mais uma desculpa que inventamos para comer exageradamente!
Este precisa ser um momento de
preparação para as próximas estações! Por isso, mantenha hábitos
saudáveis, continue com a prática
de atividade física, invista em uma
alimentação saudável e curta a estação na sua melhor forma!

D

ois leitores nos enviaram dois flagrantes de
descaso em suas ruas.
José Eduardo Estefanio, morador de Vargem Grande , nos mostra ao lado
que após a reforma da Estrada dos
Bandeirantes há cerca de 1 ano
um poste ficou sozinho na esquina com Estrada do Pacuí. Reparem
que deve ter 1 ano mesmo, já que
o mato está crescendo ao lado da
base. Segundo José, as obras foram entregues sem acabamento
nenhum e as vias ficam cheias
de poeira, dando um aspecto de
abandono.
Já abaixo, à esquerda André Lima tirou uma foto sobre a
Travessa dos Eucaliptos que fica
ao lado do condomínio Barra Lite.
Vejam que a rua é repleta de buracos e com a implantação do sinal
no entroncamento da Benvindo de
Novaes com a Avenida das Américas, muitos motoristas usam a via
para fugir do engarrafamento que
surgiu ali e saem ao lado do McDonalds na Omar Bandeira Ramidan,
que já está recebendo obras de infra-estrurtura, como foi mostrada
na matéria da edição passada.
Os buracos são muitos e
rua nunca foi agraciada com o asfalto e isso serve para o Rua Claude Monet que vem em seguida e
vai dar na Omar. É uma poeirada
só. Ali, além de vários moradores
existem templos, uma casa de festas e uma escola, o Pallas.

VEM AÍ, PONTE E VIA!

No início do mês passado moradores da Barra e do Recreio visitaram
o canteiro de obras da ponte estaiada da Avenida Ayrton Senna.
Acompanhados pelo Sub Prefeito
da Barra, Tiago Mohamed e engenheiros da obra, todos passeaaram pelo canteiro e alguns subiram até as duas torres onde ficam
presos os “estaios”. A visão da região é deslumbrante e certamente
seá um marco arquitetônico para o
bairro. Como o dia era de sol forte
e céu limpo, deu para ver bem as
paisagens locais, assim como a via
que está sendo construída atrás
do Via Parque Shopping que servirá para eliminar com os engarrafementos na via.
Durante o encontro, os
engenheiros apresentaram detalhes da construção. Modernas
tecnologias e o uso de materiais
especiais - como cera de petróleo
para proteger as partes metálicas
da corrosão - garantem a qualidade do projeto. Os mastros de
48 metros, onde são fixados os
estaios, comportam um peso entre 350 e 650 toneladas, cada um.
O vão de aproximadamente 300
metros sobre a Lagoa de Jacarepaguá minimiza o impacto ao meio
ambiente e deixa o leito da lagoa
totalmente livre.

MIAM, MIAM

A

lmoçar admirando as ondas batendo na areia, não
tem preço. E se a comida for boa, melhor ainda. E é apostando nesse visual
e na qualidade da comida que o
Quiosque Cavalo Marinho faz sucesso na Praia da Reserva, Ilha
1, no Recreio. Não é raro acontecerem filas nos fins de semana a procura de uma mesa para
degustar seus pratos e petiscos ,
baseados em peixes e frutos do
mar.
Sua casquinha de siri a R$
15 é campeã de vendas e é
servida numa cumbuca de barro quente e carne do crustáceo
desfiada. Para os amantes de
peixes , existem 3 opções, como
a Anchova ( R$ 87, 20) , congro e o namorado (R$ 95.30).
As porções são bem servidas e
dão para duas ou três pessoas,
dependendo da fome, claro. Os
pratos recebem o acompanhamento de batatas fritas ou aipim frito e sete generosos camarões refogados. Outro campeão
de pedidos é a sardinha frita (6
unidades), que sai a R$ 25.90.
No conjunto, salada e pão. Time
perfeito e desce fácil. Na foto , o
lançamento do Cavalo Marinho é
a Moqueca(Anchova- R$ 122.80)
e namorado ou Congro(R$

A conclusão das obras da
Transcarioca - que vai ligar Terminal Alvorada, na Barra, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha
do Governador – está prevista para
dezembro de 2013, mas a liberação
ao tráfego na ponte estaiada deverá
acontecer a partir de setembro. Até
o fim deste mês, o tabuleiro da ponte deverá estar concluído e os andaimes retirados, dando início aos
testes de tráfego.
Com a implantação dos
sistema de BRTs da TransCarioca,
todos os sinais e cruzamentos da
Ayrton Senna serão extintos, transformando a via em expressa. Quem
quiser retornar terá que seguir até o
viaduto e fazer o retorno por debaixo da ponte.
Engenheiros da Andrade
Gutierrez,
empresa responsável
pela obra, mostraram em vídeos a
complexidade da obra. Em alguns
pontos, as estacas são fixadas abaixo da rocha e um complexo sistema de aterragem e sustentação do
terreno que está sendo feito na via
criada para que não hajam surpresas, já que o solo na região é instável.
No outro lado da margem,
aonde se encontra a antiga Vila do
Pan,
o solo já cedeu e o asfalto
rachou no passado.

Cavalo Marinho
Quiosque
134.80) que vem com arroz e
pirão. Nos pratos individuais ,
as opções de carne R$ 26 e frango R$ 25 que seguem com arroz
e batata palha. Para beber, lá é
o único quiosque que você não
pode é reclamar das opções, já
que lá você encontra as cervejas
importadas e em engarrafa, fato
raro nos quiosque daqui, além do
chope Stella Artois , taça de 275
ml (R$ 5) ou 1 litro , (R$ 16).
Um belo dia de sol e uma stellinha estalando fazem diferença
nessas horas. mas os amantes
das outras marcas não ficam de
bico seco. Original (600 ml - R$
9) e Budweiser (600 ml - R$ 9)
são outras opções.
Aqueles que apreciam bebidas
quentes, tem as caipirinhas de
Sagatiba (R$ 14,50) e eles usam
morango, Kiwii, lima da Pérsia,
limão e abacaxi.
Confesso que nos dias mais procurados, vale levar também na
sacola uma boa dose de paciência, porque é muito pedido junto
e atendimento as vezes não é o
que esperamos, mas de frente para a praia e atrás de você
a Reserva Biológica do recreio,
Quem se estressa? Quem quiser
conferir mais, dá uma clicada
no site deles: www.cavalomarinho247.com

Auto News - Salão Argentino

N

ossos vizinhos argentinos
não só emplacaram o melhor
jogador do mundo(Messi),
como tivemos que engolir o
primeiro Papa sulamericano a ter
nascido na terra de los hermanos. E
agora, tivemos que amargar os lançamentos das montadoras no salão
do automóvel, mês passado , na Argentina.
Muito bólidos que participaram da mostra vão desfilar por nossas ruas nos próximos meses. Apesar do foco lá não ser muito o luxo
e os carros-conceito, o evento que
acontece de dois em dois anos (nos
anos pares) e por aqui nos anos ímpares faz com que o continente esteja sempre abastecido de novidades.
A Nissan apresentou o novo Sentra
que chega por aqui no último trimestre do ano e manterá o motor flex
2.0, mas a aparência no geral, mudou. A Ford apresentou o novo Focus
que chega em setembro nas versões
Hatch e sedã. De novo, câmbio automático de duas embreagens.
Para quem está com bolso
mais largo e gosta de “brinquedinhos” o cupê RCZ que já era bonito,
ficou ainda mais e e chega de cara
nova nos segundo semestre do ano
que vem e junto com ele a Peugeot
traz o 208 GTI, lindão! A Ford deve
trazer pra cá e a previsão é de produzir na Argentina o Kuga que , por
enquanto, é alemão, e vem “brigar”
com a CR-V.
Ainda este ano a VW mostra ,
provavelmente, em outubro, a sétima versão do bem sucedido Golf que
chega com motor 1.4 tubo, além de
uma versão mais esportiva GTi. Agora, a Chevrolet tem planos de trazer
o Tracker(que não tem nada ver com

aquele jipinho da Suzuki que era
vendido por aqui e só trocavam o
emblema) para cá que terá preço
oscilando entre o Ford EcoSport e
o CR-V. Vem briga boa aí, mas ainda acho que são consumidores diferentes, já que Tracker e Eco são
menores do que o representante
jáponês.
A Renault satisfeitíssima
com os resultados nas vendas do
Logan começa a produzir novo modelo no fim deste ano, dando uma
remoçada e previsão para lançá-lo
no primeiro semestre de 2014. A
maquiagem serve também para o
Sandero que ganhará linhas mais
arredondadas. A Citroen mostrou o “C4 Lounge”, sedã médio
e que chega para aposentar o C4
Pallas, lançado no Brasil em 2008.
E promete ter alguns avanços importantes, principalmente na parte
mecânica. O motor 2.0 de 151 cv
vai continuar, mas passa a ser aliado a um câmbio automático de 6
marchas. Na versão “top” ainda vai
aparecer o motor 1.6 THP de 165
cv. O sedã deve chegar ao Brasil
em novembro, com preços na casa
dos R$ 60 mil. Para quem gosta
dos cuidadinhos e o luxo interno da
marca, vai ser prato cheio.
A FIAT usou o evento para
lançar o “500L”. O monovolume
usa plataforma do Punto, mas com
visual derivado da família 500. Fabricado na Sérvia, ele tem preço
na ordem de R$ 60 mil na Argentina e traz motor 1.4 16V MultiAir de
105 cv. Durante a coletiva oficial,
a montadora italiana aproveitou
para afirmar que, ao menos por
enquanto, o “500L” não será vendido no Brasil. Mas o modelo está
cotado para produção para Betim,
em Minas Gerais, ou na nova fábrica da empresa em Goiana, Pernambuco.

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O TIAGO!

JOSÉ DE ABREU

rando pelas ruas, causando mau
cheiro e com isto focos de mosquitos,
ratos, barata, etc. Possui ainda estacionamento irregular nesta divisa, dificultando muito a passagem de carros pela Gilca Machado logo no início
da referida rua. Esta rua me parece
um cartão de visitas para o Poste 12
– Pontal. Atenda à nossa solicitação
por favor. Veja o que se pode melhorar. Desejamos saber se a Rua do Sol
se encontra no cronograma de obras
de urbanização da Prefeitura.
Ficamos atenciosamente gratos pela
sua atenção.
Neusa Barbosa

Prezado Subprefeito
Venho, em nome dos
moradores da Rua do
Sol, situada no Recreio
dos Bandeirantes, próximo à Gilka Machado,
solicitar a instalação de
esgoto, asfalto e iluminação, pois a Rua além
de ser pequena, os carros ficam estacionados
de ambos os lados, dificultando a passagem
de carros. Pedimos,
também, acabar com
os lixos que são lançados no meio da divisa
da Rua Gilca Machado,
onde possuem árvores,
onde os lixos ficam jor-

Resposta do Tiago – A Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá tem
feito operações de ordenamento
urbano na Avenida Gilka Machado e em ruas próximas. As operações são feitas rotineiramente,
mas infelizmente, sem a presença de Guardas e de fiscais, motoristas e comerciantes voltam a
cometer irregularidades. A Subprefeitura vai manter as operações, de forma mais constante, e
pede também a compreensão de
todos para manter o espaço público limpo e organizado. Quanto
ao lixo, a Comlurb passa na Gilka
Machado duas vezes ao dia e já
diminuiu a quantidade de pontos
de descarte de lixo, colocando
plantas em locais antes conhecidos como lixões, mas ainda são
necessários outros ajustes, para

Veja no site do jornal outras respostas dos leitores em www.jornaldorecreio.com.br
tentar diminuir os pontos de acúmulo de lixo. Nos últimos anos foram pavimentadas 27 ruas. Outras
ruas também serão contempladas,
mas ainda não há um cronograma
de obras para urbanização de ruas
do Recreio.

Resposta do Tiago – A Cedae é o órgão responsável pelo abastecimento de
água e tratamento de esgoto. A Prefeitura tem feito parcerias com o Estado
para facilitar as obras que têm sido feitas para atualizar o sistema de abaste-

Prezado Thiago, estou morando atualmente no recreio, mais precisamente
na esquina da Av. Gláucio Gil com a
Guilherme Batista. Precisando urgente
de uma ligação de água, necessário ao
abastecimento para o imóvel e conforto
de minha família, venho deparar com
um grande problema a seguir. Fiz o
pedido a cedae, fui a comissão técnica
na estrada da covanca, e recebi a resposta de que teria que fazer uma obra,
por minha conta, porque o ramal não
passava defronte ao imóvel.Obra essa,
onerosa, não podemos arcar com as.
Despesas, mas precisamos de ÁGUA
POTÁVEL. Não entendo porque ainda
não temos ramal na Av. Gláucio Gil , ou
ainda na Guilherme Batista (atualmente somente em uma parte). Pagamos
um IPTU bem caro, que sobe a cada
ano, e na Av. Gláucio. Gil , não passa o
ramal da cedae , lado par, defronte o n
926, 956. A outra opção, esperar que
a cedae, se proponha a fazer obra, para
implantação de novos ramais. Pagamos
taxa mensal de esgoto, mas não podemos ter água potável.
Estou precisando de uma posição favorável, meus vizinhos também esperam
uma boa noticia em relação ao caso.

Resposta do Tiago – As vans não vão
acabar. A Prefeitura está legalizando o
serviço e o itinerário das vans. Todos os
bairros serão atendidos com transporte
público, mas talvez não com uma linha
única, com itinerário longo. O objetivo é criar linhas alimentadoras para os
BRTs, diminuindo o número de veículos
nas vias e implantando um serviço com
mais qualidade e que torne a viagem
mais rápida.

Atenciosamente, Rosa Duran

cimento...
Estou aqui uma reunião para a formaçao do Pólo Gastronômico do Recreio e
os empresários participantes estão com um
problema grave de transporte público para
os funcionários, com o término do serviço de
Vans na região. Ele pode ouvi-los? Já tem
funcionário que está deixando a empresa
alegando que não tem como chegar a trabalho.

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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ERI JOHNSON COMANDA NOITE DE TERÇA

E

“Dizem que eu pareço com....”
...Ricardo Teixeira..

O

Mercato Nero no Recreio dá para seus clientes um
presentão nas noites da casa. Uma dupla muito
simpática e talentosa desfila pelas mesas tocando
violino e contra-baixo acústico, são eles Rubem e MIMI.
Agora, o baixista aí ao lado é ou não é a cara do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira? O Ricardo é o segundo
tá?
Se acharem alguém que se pareça com algum famoso, envie pelo jornaldorecreio@gmail.com ou nos indique que iremos fazer a foto.

m todo time de futebol, existe um
craque. Sem ele, na maioria das
vezes, o time só se torna campe
ão se aliar outros fatores, como a
garra e a união do grupo. Mas no
caso do evento “Só Para se Divertir”, no
restaurante Dom Hélio, na Barra, o “craque” se chama ERI JOHNSON, nosso
personagem de capa desse mês. Fomos
em duas oportunidades conferir o evento que acontece todas as terças-feiras, a
partir das 21 H.
Um trio de abertura inicia a noite e uma sucessão de interrupções por
parte do nosso “craque” das cerimônias
e canjas pra lá de especiais entre em
ação. Em seguida ao trio, assume o posto
um verdadeiro representante da década
de 80, o cantor Conrado que entre uma
canção do Roberto Carlos e outra do Lulu
Santos, emenda “Paixão proibida” grande
sucesso do cantor. A platéia canta junto
e prova que tem boa memória. Depois,
entra Luka, a cantora ruivinha que veio
do sul e encantou o Brasil, lembram? “Tô
nem aí/Tô nem aí/ Pode ficar com seu
mundinho, eu não tô nem aí/Tô nem Aí/
Não vem falar dos seus problemas que
eu não vou ouvir... E encanta com interpretações de Shakira. Enquanto isso Eri
Johnson circula pelo salão, recebe seus
amigos da praia, da TV, personalidades,
como Zeca Pagodinho, Paulinho Vilhena,
Kleber Bam Bam(sic), e ex-jogadores de
futebol como Junior Baiano e o ex-técnico
Valdir Espinoza.
Como está com microfone sem
fio, interrompe a cantoria, conta uma piada, conta uma história, diverte o público.
Nesse dia, a esposa de Conrado, a ex-paquita e hoje proprietária de uma casa de
festas aqui na região, Andréia Sorvetão
se derretia ao ver o marido cantando. Eri
não aguentou a cena e disparou:
__”Esse aí é f... Foi lá e c...
a Paquita mesmo... E lá se vão 20
anos....
A platéia caiu na gargalhada e Eri emendou:
__”E olha que era uma época que não era qualquer um que c....
uma Paquita..”, e a platéia vinha abaixo
e completa:
__” E quer saber? Na verdade todo mundo queria era c... era a
Xuxa! Mas não dava, partiam para as
paquitas mesmo...”.
A platéia foi ao delírio.
Conrado entra na história:
__” Peraí, mas você também
c...uma Paquita!”, enfatizou com sinal

rme
Guilhe

Julho de 2013 - Jornal do Recreio | 06

eira
da Silv

de aprovação da esposa Andréia.
Eri:
__”Rapaz....deixa isso pra lá
e vamos cantar!, Vem Luka e me tira
desse sanhaço! “, finaliza.
Por email, perguntamos ao showman sobre essas noites do Dom Hélio:
1) Como surgiu a idéia de realizar o
evento?
R:Surgiu nas reuniões que fazia lá em
casa. Cada vez aparecia mais amigos e
ficávamos apenas nos divertindo. Cantando, contando causos, rindo. Vimos
que essa diversão poderia ser compartilhada com mais pessoas.
2) Como surgiu formar o quarteto,
foi em alguma reunião na casa de
um deles?
R:Na minha casa, como disse acima. Somos amigos faz tempo! Eu, Andrezinho,
Luka e Conrado costumávamos assumir
o “pocket show” nas reuniões e assim
formamos o quarteto fantástico.
3)Esse evento vai até quando?
R:Não tem prazo, vai rolar enquanto o
povo continuar se divertindo!
4) Existe algum roteiro?
R:Nenhum, e acreditamos que seja exatamente esse o toque que diferencia
nosso encontro. Pode chegar quem quiser, cantar sem compromisso. Diversão
é o que importa.

Serviço:
Só Pra Se Divertir
Com Eri Johnson, Luka, Conrado e Andrezinho
Todas as terças, a partir das
21h
Dom Helio forno & Grill (Av
das Américas 11391 lj 125 –
Barra da Tijuca)
Reservas 2499-5766
Couvert: R$ 20
Classificação etária: 16 anos
(Veja no site do jornal um trecho
de Luka cantando no Dom Hélio)
www.jornaldorecreio.com.br

