
Degustando a Vida Quanto menor a acidez do azeite, mais o coração vai agraadecer...
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JOHN TRAVOLTA PASSA O 
DIA NA PRAIA E A  TARDE 
NO BUTECO TRADICIONAL 
BEBENDO CACHAÇA...

NOS EMBALOS 
DO RECREIO..

Participei de uma reunião com os 
integrantes do futuro Polo Gastro-
nomico do Recreio no Meia Tigela, 
restaurante  simpático que fica atrás 
do Barra Lite, bem perto da Benvindo 
de Novaes.  Lá, o gerente comercial 
da Olisur, Sandro Passos , nos deu 
uma aula sobre seu novo produto: 
azeite OLIVE  e o da linha Premium, 
Santiago. Antes de dedicar a coluna 
desse mês ao assunto, já vinha com 
vontade de falar sobre azeites, desde 
o dia em que fui ao cinema do Rio 
Design e vi nas prateleiras as opções 
de azeites aromatizados para colocar 
na pipoca. 
 Escolhi o de alecrim para usar 
na pipoca salgada. A experiência foi 
“maiomeno” , confesso. Não por cau-
sa do azeite, mas sim, porque a pi-
poca é para ser degustada crocante, 
colocar o azeite em cima não foi das 
melhores experiências. Mas, valeu 
porque fiquei curioso e tentei entrar 
no universo. Esse, em especial, é de 
uma produção caseira e vem da Ti-
juca, se chama Mamma Olive. Tem 
os aromas alecrim, alho frito, man-
jericão, laranja, trufado, enfim, para 
todos os gostos. Guardei o frasco e 
já usei no fim de  semana seguinte. 
Adorei. Aprendi que o produto é al-
tamente perecível e deve ser consu-
mido em , no máximo, três semanas, 
por causa da contaminação por bac-
térias, que é possível, Daí, uns cui-
dadinhos com esterilização do frasco 
e tudo mais, caso queiram fazer em 
casa.  
 Use ingredientes preserva-
dos. Muitas vezes você pode encon-
trar o azeite com alho no frasco e 

comercialmente este alho é conservado 
em uma solução de vinagre antes de ser 
adicionado ao azeite. Esta solução de vi-
nagre é quatro vezes mais forte que o vi-
nagre doméstico, evitando que o elemen-
to adicionado seja uma fonte potencial de 
crescimento de bactérias. Um meio ácido 
ajuda a prevenir o crescimento das bac-
térias. Quem gosta de experimentar pode 
tentar criar o seu em casa. Vi na internet 
várias formas e receitas diferentes. Mas 
vamos voltar a palestra sobre o azeite 
chileno.
 Grande parte do mundo ainda 
desconhece o talento chileno na produção 
de azeites de oliva. O país mais conheci-
do por seus vinhos e, mais recentemente, 
seu salmão, está investindo muitas fichas 
em rótulos que chegam às gôndolas com 
qualidade e preços competitivos, equipa-
rando-se aos melhores do mundo. A pro-
dução no país é recente e a Olisur está 
apenas sete anos no mercado mas pensa 
grande e deseja ampliar suas plantações 
que hoje beira os 3 mil hectares, sendo a 
metade só de oliveiras!! No Chile, o tipo 
extra virgem representa 100% da produ-
ção de azeite. O Olive e o Santiago já 
chegam com 0,2 de acidez e o diferencial 
é ter azeitonas plantadas, colhidas e fa-
bricadas apenas em sua fazenda, sem ter  
recebido de um produtor local. Isso influi 
porque todas são selecionadas, sem per-
der a qualidade e o blend. E o Galo e o 
Borges , por exemplo, para fazer em alta 
escala, tem que recorrer aos pequenos 
produtores e dar vazão a demanda, mes-
mo que comprometa um pouco o resulta-
do final. Resumindo, o Olive mantém um 
perfil organoléptico, que é o nível de aro-
ma, acidez e sabor. Esse  cuidado maior 
na colheita privilegia as azeitonas ainda 

não completamente maduras. Nessa fase, elas 
estão esbanjando polifenol, um antioxidante 
extremamente benéfico ao organismo, que 
eleva o bom colesterol (HDL) e reduz o coles-
terol ruim (LDL). Seu efeito antioxidante cria 
um escudo contra doenças cardíacas, além 
de retardar o envelhecimento das células. Na 
boca, trazem baixos índices de acidez – um 
produto fresco, com equilíbrio ideal de amargo 
e picante, mais aromático e de maior vida útil. 
No Planeta do Chopp, no Buteco Tradicional 
e na Toca da Traíra, já dá para provar desse 
azeite, mas nos principais supermercados já 
tem também. Me enviem suas experiências 
por email. Opine, contribua.
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Editorial

 EU AMO MEU PET PORQUE....

E a JMJ acabou e vai deixar saudades. 
pelo menos, para os moradores, até 
que foi bom o evento não ter ocor-

rido em Guaratiba. Afinal, o trânsito por 
aqui ia ficar bem confuso. Deixa sauda-
des também a alegria daqueles Peregri-
nos andando pra lá e pra cá debaixo de 
chuva. Era fácil encontrar aqueles grupi-
nhos amontoados com capas de chuva, 
não é? Bom, se derem uma olhada no 
editorial de Julho, cantamos a pedra so-
bre a possibilidade de dar “zica” no Cam-
pus Fidel. Ali, se fizesse Sol seria uma 
poeirada danada, se fizesse chuva...

A leitora Sylvia Azevêdo nos en-
viou a foto da sua amiga aqui 
ao lado, Nina , esse lindo Poo-
dle de 7 anos de idade. Uma 

jovenzinha, já na fase adulta né? 
Serelepe e companheira de todos 
os dias , Nina é só alegria na vida 
da  Sylvia. Quando fecha a porta e a 
deixa do lado de fora, é o sinal para 
os grunhidos e “chorinhos” como se 
tivesse falando:         __”Me deixa 
entrar , me deixa entrar”, imagina.
    As brincadeiras com uma bolinha 
de borracha. Na verdade, três, que 
as recolhe sempre na hora de dormir 
é o sinal que é hora de recolher, en-
graçado não?

A ida às compras após 
um dia de trabalho, ou 
após uma convenção, 

ou mesmo uma reunião de 
negócios pode ser cada vez 
mais real em breve. Sem ser 
comum no Recreio, o bairro 
passa a entrar na mira das 
grandes redes de hotel. O 
grupo Santa Isabel, que ad-
ministra atualmente o Re-
creio Shopping percebendo 
esse “nixo” informou que será 
construído um hotel na parte 
em frente ao Barra Bonita da 
categoria quatro estrelas com 
192 quartos. Um dos respon-
sáveis pelo empreendimento, 
Sr. Alfredo  Lopes nos contou 
por email que essa ação é 
um desejo do grupo há muito 
tempo, desde que percebe-
ram o aumento nas constru-
ções e o anúncio dos grandes 
eventos na região, como o 
recente JMJ(Jornada Mundial 
da Juventude) , Olimpíadas 
e Copa do Mundo. O local já 
tem endereço, Avenida das 
Américas 19 021.
    A obra está prevista para 
ser entregue em 2015, por-
tanto após a Copa e tem or-
çamento previsto de R$ 60 
milhões. O turismo natural é 
um foco a ser explorado tam-
bém, já que a Prainha recebeu 
recentemente o certificado 
Bandeira Azul, entregue pela 
ONG Foundation For Environ-
mental Education (Fundação 
para a Educação Ambiental). 

deu no que deu.Bola fora! Na edição deste 
mês tem uma matéria exclusiva com fotos 
exclusivas do nosso querido John Travolta 
que gravou comercial de cachaça no Buteco 
Tradicional!! Para quem gosta do Fit vai ver 
na AutoNews que ele chega ano quem na-
cionalizado e híbrido! O Polo Gastronômico 
do Recreio chega esse mês e Degustando o 
azeite Olive. Uma belezura. Carolina Libera-
to nos conta na sua coluna que no inverno 
precisamos nos preocupar com a alimen-
tação dos nossos pequeninos. O Recreio 
vai ganhar um hotel dentro do shopping e 
as vans continuam barbarizando por aqui. 

Adora frutas , principalmente, mamão. E 
quando quer degustar uma, se posta na 
porta da geladeira a espera de um a fru-
tinha. Pode isso Arnaldo?? 

E você , ama seu animal? Man-
de sugestões de pauta ou fotos 
do seu melhor amigo aqui para 
jornaldorecreio@gmail.com no 
assunto EU AMO MEU PET

A certificação internacio-
nal é dada as praias e áre-
as costeiras que cumprem 
33 exigências divididas em 
quatro áreas: educação 
e informação ambiental, 
qualidade da água do mar, 
segurança e gestão am-
biental.
O foco mesmo são as Olim-
píadas e o mercado corpo-
rativo. A exemplo do Rio 
Centro que está levantan-
do um complexo hoteleiro, 
viajar a trabalho é um ne-
gócio rentável para o Bra-
sil. Um estudo divulgado no 
Encontro Latino Americano 
de Viagens Corporativas 
aponta que no ano passa-
do as viagens profissionais 
representaram 13 bilhões 
de reais no Brasil. Viagens 
de negócio e trabalho re-
presentaram 56,9% do 
transporte aéreo no Brasil, 
segundo a pesquisa. O nú-
mero de empregos gerados 
pelo turismo de negócios 
em 2011 foi de 676 milhão, 
e a previsão é que cresça 
para 900 milhão até o fim 
do ano. De acordo com o 
levantamento, o impacto 
gerado pelas viagens cor-
porativas no resto da eco-
nomia brasileira chegou a 
R$ 47,5 bilhões. O Brasil 
está entre os dez países 
que mais recebem eventos 
internacionais no mundo, 
ocupando a sétima posição.
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Abaixo, a leitora Sylvia nos apresenta Nina, sua 
poodle que adora bolinhas e frutas e tem uma 
matéria sobre as pichações em nossa área. Muito 
triste. Tiago Mohamed responde a mais pergun-
tas dos moradores e na Miam Miam, fomos ao 
tradicional Kaçuá degustar uma comidinha arre-
tada. Salve a vida, Salve o Recreio!!
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Anuncie conosco pelo jornaldorecreio@gmail.com

 SHOPPING VAI GANHAR  HOTEL 4 ESTRELAS
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O cantor romântico Marco Vivan não re-
sistiu à quantidade de gente famosa 
no Arraiá-pra-lá-de-animado no con-
domínio Mundo Novo mês passado.  

Antes do seu show, tietou Jairzinho, a filha do 
Zezé e também cantora, Wanessa Camargo, 
além do sambista da moda, Thiaguinho. Todos 
num só sorriso. Ao lado, o cantor e guitarrista 
Márcio Tavares bateu um papo sobre futebol 
com a revelação do dança dos Famosos , o 
ex-jogador Edílson, que deu uma passadinha 
na Terça Lost, no Espetto Carioca do Recreio, 
do produtor Alex Tosta. E o rapper MV BIll foi 
à Toca da Traíra provar o famoso Pintado na 
Brasa do Marco Aurélio Santa’nna. O garçom 
Antônio, ou Toinho não resistiu e tietou o ra-
pper. Prometeu voltar com amigos.  

O Recreio dos Bandeirantes está todo 
sujo.... de tinta. E não é exagero. De-
pois que flagramos há alguns meses 
dois jovens, sendo uma moça de uns 15 
anos, pichando a caixa de energia da es-
tação Gilka Machado do BRT, passamos 
a prestar atenção aos muros, fachadas e 
placas da região. A constatação é triste. 
Por onde se passa  são marcas de van-
dalismo por tudo quanto é canto. Nada 
está seguro diante das latas de aeros-
sol que não são baratas. No mercado 
em geral se cobra uma lata de jet das 
cores tradicionais a R$ 12. Levando-se 
em conta que não dá para muito, pichar 
hoje é caro também ao bolso do picha-
dor, mas insistem. Na coluna EU VI E 
FOTOGRAFEI deste mês chama a aten-
ção a ousadia. Ao lado da Mecânica Sul 
da Barra, num prédio aparentemente 
desocupado, o cidadão teve o trabalho 
de se arriscar, subir no telhado, escrever 
sua marca de cabeça para baixo e não 
satisfeito, subiu a escada de acesso ao 
sistema de telefonia celular que fica a 
uma altura de uns 25 metros.
Perguntamos a dois moradores que não 
quiseram se identificar sobre  o que 
achavam sobre as pichações:
    __”Olha, eu já até desisti. Tentei colo-
car uma cor escura, meio que a  contra 
gosto do meu marido, mas não adian-
tou, picharam com cor branca. Ficou 
mais feio ainda e visível. Cansei. Vai fi-
car assim. Eles vem o muro pichado e 
desistem”, completa.a moradora com 
receio de ser identificada.
    Parece que não foi o que aconteceu 
ao prédio com parede branca na esquina 
da Gláucio Gil com  José Américo de Al-
meida. A parede lateral está repleta de 
pichações. São inúmeras e estão ali

há , pelo menos uns 3 anos, já que no 
Google Maps quando digitamos o nome 
da via, a foto do prédio já aparece lá com 
as pichações.
    No Brasil, a pichação é considerada 
vandalismo e crime ambiental, nos ter-
mos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei 
dos Crimes Ambientais), que estipula 
pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e 
multa, para quem pichar, grafitar ou por 
qualquer meio conspurcar(sujar) edifica-
ção ou monumento urbano. Mas os juízes 
vêm adotando a aplicação de penas al-
ternativas, como o fornecimento de ces-
tas básicas a entidades filantrópicas ou a 
prestação de serviços comunitários pelo 
infrator. Isto se for maior de 18 anos. Se 
for menor, responde pelo ECA e o juiz 
poderá determinar que  apague tudo e 
deixe exatamente como estava. E as pla-
cas? Segundo a CET Rio, cerca de R$ 1,5 
milhão são gastos em manutenção e re-
posição das placas de sinalização no mu-
nicípio por ano e cerca de quase 1 km 
quadrado de placas precisam ser subs-
tituídas todo mês. Para solucionar este 
problema, a Prefeitura está buscando al-
ternativas. A CET Rio pretende modificar 
o material das placas de sinalização e a 
Parques e Jardins  e contratou uma em-
presa que circula pela cidade à procura 
de pichações.
    A Comlurb, responsável pela limpeza 
de viadutos, passarelas, túneis e muros 
públicos na cidade, gasta R$ 42 mil por 
mês na limpeza, mas no caso do viaduto 
foram necessários R$ 500 mil para facili-
tar na limpeza de hoje, já que uma tinta 
especial foi colocada lá. A assessoria de 
imprensa da Sub da Barra nos informou 
que já na primeira semana de Agosto a 
pichação estaria removida.



COLUNA DO BEM  -- Chegou o inverno e vamos cuidar da alimentação?

Carolina Liberato-Nutricionista

  carolinaliberato@pop.com.br

MIAM, MIAMEU VI E FOTOGRAFEI!

VALE  TUDO !!!!

 envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com Tá tudo sujo!
KaçuáCaminhando pela Aveni-

da das Américas  fiquei 
olhando o prédio aban-
donado ao lado da Auto 
mecânica Sul da Barra. 

Lembrei que ali funcionava uma 
farmácia em baixo e uma Pello Me-
nos em cima. Fiquei triste em ver 
a decadência do local e espanta-
do com a quantidade de pichações 
que o prédio acumula . E ainda 
mais espantado  com o perigo que 
esse jovem passou em se depen-
durar de cabeça para baixo para 
poder fazer esse desenhos. E num 
olhar mais atento  vi que ele subiu 
pelas escadas da torre de telefonia 
e foi até o topo da torre para dei-
xar sua marcas. Impressionante a 
falta de bom senso e vandalismo 
de uma propriedade. É feio aos 
olhos, é feio como arte e ainda é 
crime ambiental. Uma pena.
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Em apenas 15 minutos na esquina 
da Benvindo de Novaes com Ave-
nida das Américas, foi o bastante 
para perceber que motos , vans e 
até caminhões estão fazendo uma 
contra mão pra lá de arriscada. è a 
segunda vez que vamos ao cruza-
mento. Na verdade para que eles 
cometam a infração, uma suces-
são de situações precisa acontecer. 
Com a duplicação da via e implan-
tação de um retorno das Américas 
bem em frente ao Supermercados 
Zona Sul, um sinal foi criado na 
Benvindo para auxiliar a traves-
sia e o escoamento de quem vem 
do Buteco, sentido Bandeirantes. 
Porém, no sentido Américas, bem 
em frente à Recreio Veículos, esse 
sinal parece estar desregulado, ou 
no mínimo, demora mais tempo 
que os demais. Enquanto o das 
Américas fica 18 segundos aber-
to, o da Benvindo, para quem vem 
do Chico Mendes fica 9 segundos 
aberto. E no sentido contrário, 18 
fechado. Isso, dependendo do dia, 
deixa uma fila indiana até o Barra 
Lite. Aí, ou o motorista se arrisca 
num rali pela Travessa dos Euca-
liptos e encara os inúmeros que-
bra-molas ou espera sua vez. Isso 
seria o normal. Os mais impacien-
tes esperam o intervalo entre o 
fechamento do tráfego no sentido 

No site está lá: “O restau-
rante mais porreta do 
Recreio”. E não é que é 
mesmo? Se você é da-

queles que se derrete quando 
te chamam para degustar uma 
cozinha nordestina, esse é lo-
cal.  Com 22 anos na região, o 
KAÇUÁ  é mais um dos 15 in-
tegrantes do Polo Gastronômico 
do Recreio que inaugura esse 
mês. E quando falamos de 22 
anos atrás na região é imaginar 
uma casinha, boi passando pela 
Benvindo de Novaes, pista úni-
ca, mato em volta e somente os 
curiosos para ir até então lon-
gínqua Recreio dos Bandeiran-
tes e saborear um dos pratos da 
casa, que começou com a mãe 
do Sr Augusto Cesar Brandão, 
uma baiana sonhadora.
 Além de uma programa-
ção musical que finca o pé nas 
raízes brasileiras, o cardápio 
tem pratos tradicionais como 
Baião de Dois (R$61) e a Carne 
de Sol à Kaçuá (R$61) , um dos 
mais pedidos. Durante a sema-
na , a casa aposta nos pratos 
executivos e dá uma ameniza-
da no bolso do povo, com Es-
condidinho, farofa e arroz( R$ 
22.90), o Bobó de camarão (R$ 

inverso  e abrir  o fluxo dos car-
ros nas Américas que levam uns 
3 segundos, todas as vias estão 
com os sinais fechados, exceto o 
da Benvindo sentido Recreio. E o 
que as vans fazem? Entram nesse 
pequeno trecho de uns 20 metros 
de comprimento na contra mão  e 
dobram à direita. O sinal ali fe-
cha rápido e eles ganham, pelo 
menos para eles, segundos de 
vantagem. Até acontecer um aci-
dente. De acordo com o Art. 186 
do Código Brasileiro de Trânsito 
andar  pela contramão de direção 
em vias com duplo sentido de cir-
culação, exceto para ultrapassar 
outro veículo e apenas pelo tem-
po necessário, respeitada a prefe-
rência do veículo que transitar em 
sentido contrário é infração  gra-
ve e multa de R$ 127, 69 , além 
dos 5 pontos na carteira. A CET 
Rio informou que enviará técnicos 
para avaliar a situação dos sinais 
quanto ao sincronismo e verificar 
a denúncia. Se couber, um Guarda 
Municipal será designado. Mas fica 
a pergunta, por que os motoristas 
precisam dirigir assim, principal-
mente os das vans. Segundo in-
formações da CET RIO em maté-
rias anteriores a Benvindo está na 
lista de uma das mais perigosas 
do município, entre as 20 mais.

22.90) ou a Carne Desfiada  com 
purê de abóbora e Caldinho de 
Feijão (R$ 22.90). Um dos pra-
tos que saem muito são as Mo-
quecas. Essa aí ao lado é a de 
Camarão (R$ 85) e serve para 
duas pessoas. Acompanha ar-
roz, farofa de dendê e pirão de 
peixe. Mas se não quiser ir de 
camarão, pode ir de Siri, que sai 
mais em conta , R$ 72). 
Para beber, uma Stelinha 275 
ml, cai bem(R$7), ou para os 
mais nacionalista, a Original 600 
ml(R$ 8.50). Se for no fim de 
semana  e não for dirigir , sugiro 
provar uma das inúmeras cacha-
ças que eles tem lá. Tem para 
todos os gostos, cores e proce-
dências. Não quis arriscar. 
Agora, respeitando as tradições 
baianas da casa, dá para pedir 
de entrada o Acarajé que vem 
com quatro bolinhos e sai a R$ 
26), ou Sururu de Coco (R$ 
22.50) , ou até mesmo a Tapioca 
R$ 16.50). O Kaçuá é antenado 
e está em todas as redes so-
ciais. O site é www.kacua.com.
br e o endereço Rua Senador Rui 
Carneiro, 220. Reservas pelos  
2490-2607  e 3418-4830. No 
site tem até um mapinha expli-
cando como chegar. Vale á pena. 

Hoje em dia está cada vez 
mais comum as crianças 
consumirem indevida-
mente o seu VCT (valor 
calórico total) durante o 

dia. Na maioria das vezes elas aca-
bam juntando duas refeições em 
uma só, com muito mais calorias. 

Exemplos: pacotes de biscoitos re-
cheados, caixas de nuggetes, paco-
tes de pipoca de micro-ondas e etc. 

 Muitas crianças diante de 
tantas guloseimas acabam não 
jantando.Os intervalos ficam todos 
desregulados; as crianças não con-
seguem fazer as refeições necessá-
rias.  

 Devemos fazer 6 refeições 
por dia:
Desjejum, como o nome já diz: 
quebra do jejum do sono. É a pri-
meira refeição do dia, fundamen-
tal para o desempenho escolar da 
criança. Deve ser composta com 
pães, biscoitos ou bolos (alimen-
tos energéticos – geram energia); 
sucos de frutas ou frutas in natura 
(alimentos reguladores - são res-
ponsáveis pelas funções bioquími-
cas do nosso organismo); leites e 
afins como queijos magros, iogurtes 
(alimentos construtores – são res-
ponsáveis pela formação muscular). 
Dessa forma conseguimos reunir 
todos os nutrientes necessários.

Colação, pequena refeição entre o 
desjejum e o almoço. Deve ser com-
posta de suco de frutas ou frutas in 
natura.

Almoço, segunda refeição principal, 
nessa refeição devemos reunir todos 
os tipos de alimentos: energéticos – 
arroz ou massa, reguladores  – legu-
mes e verduras, construtores – pro-
teínas em geral.
Lanche, pequena refeição entre o al-
moço e jantar é mais elaborada que 
a colação. Deve ser parecida com o 
desjejum na sua composição.

Jantar, muito semelhante ao almo-
ço, um pouco menos calórico, já que 
o nosso metabolismo está se prepa-
rando para descansar.

Ceia, é uma refeição breve que de-
verá acontecer caso o indivíduo per-
maneça acordado até mais tarde, 
deve ser mais leve que a colação, 
com exceção dos lactentes que ain-
da fazem uso de preparações lácteas 
(mamadeiras), em função do cresci-
mento acelerado.

Distribuição do percentual de caloria 
de cada refeição:
Desjejum – 15%
Colação – 10%
Almoço – 30%
Lanche – 15%
Jantar – 25%
Ceia – 5%

A série “Advengers” ou “Os Vingadores”, em por-
tuguês, está prestes a sair em nossos cinemas, o 
agente  Nick Fury, interpretado por Samuel L Jack-

son, é mais um personagem   do ator que mais trabalha 
em Hollywood. O engenheiro Eduardo é quem tira uma 
casquinha da fama. Ele nos contou que já foi parado na 
rua e a pessoa fica olhando, olhando...e engata:
    __”Você me lembra alguém....Já sei. O cara do Matrix!”, 
disparam. Mas o “cara” do Matrix é o Laurance Fishbour-
ne, certo? Em tempo, O Eduardo é da é o da direita, tá? 



FALA COM O TIAGO!

Fotos de Divulgação

                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

          Veja no site do jornal outras respostas dos leitores em www.jornaldorecreio.com.br

Moro em frente à 
Praça Augusto 
Ruschi, que fica 

no Recreio dos Ban-
deirantes, é uma praça 
que possui brinquedos 
para crianças e que 
durante o dia é muito 
utilizada por pais que 
querem passear com os 
filhos. Mas o problema 
é quando anoitece, a 
ILUMINAÇÃO na praça 
é muito precária, o lo-
cal fica totalmente de-
serto o que causa nos 
moradores próximos 
total insegurança. Abri 
uma solicitação pelo 
1746 em março deste 

Auto News - Honda Fit de cara nova

Tá precisando trocar de carro? No site do JR, tem a lista das principais agências do Recreio. www.jornaldorecreio.com.br
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 com jesus aos berros! Preciso saber se a 
construção é permitida pela Prefeitura para 
que eu possa vender os meus imóveis. É 
desrespeito demasiado com tantas famílias 
com crianças pequenas que precisam dor-
mir, idosos, doentes e com todas as pessoas 
que não rezam a bíblia deles. 
 
Resposta do Tiago –  A construção de 
uma igreja depende de vários fatores. 
No que tange a prefeitura, essa cons-
trução precisa estar licenciada e lega-
lizada pela Secretaria de Urbanismo. 
Se estiver tudo correto em relação aos 
trâmites exigidos para sua construção e 
funcionamento não tem porque impedir 
o processo. Em relação ao que é permi-
tido ou não no local, depende muito da 
zona onde será instalada. 

 
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

Agora já não é mais novidade e o 
Jornal O Globo publicou em seu ca-
derno semanal destinado ao mundo 
automotivo.  Está sendo apresentado 
ao jornalismo especializado para tes-
tes a terceira geração do Honda FIT, 
que será fabricado em Sumaré (SP) 
no ano que vem e vai trazer uma re-
novação na nossa frota e causar ten-
são na concorrência. O monovolume 
Honda Fit terá uma versão híbrida 
que combina um motor 1.5, de qua-
tro cilindros a um elétrico, totalizan-
do 132 cv a 6.000 rpm e 17,3 mkgf 
de torque a 5.00 rpm, combinado ao 
câmbio de dupla embreagem e sete 
marchas. O consumo médio fica em 
36,4 km/l, segundo a Honda. En-
quanto isso a versão de entrada con-
ta com motor 1.3 de 100 cv e 13,7 
mkgf de torque, trabalhando com um 
câmbio CVT. Já a versão intermediá-
ria, RS, é equipada com o motor 1.5 
i-VTEC de 132 cv e uma transmissão 
manual de seis marchas. Pena que 
por aqui permanecerão os motores 
1.4 e 1.5 flex de 101 cv e 116 cv, 
respectivamente.
    Por causa sa tecnologia , os preços 
subiram um pouco e podem chegar a 
R$ 65 mil na versão híbrida.
O novo Honda Fit 2014 se distan-
cia, em termos estéticos, de seus 
predecessores, adotando um nova 
linguagem estilística chamada de 
“Exciting H Design”. A forma básica 
do Fit porém, permanece, mas ago-
ra com uma abordagem bem mais 
agressiva, tanto na dianteira quanto 
na traseira. Em termos dimensionais, 
o entre-eixos cresceu cerca de 5 
centímetros, além de uma cananeta 
que pega de fora a fora na lateral, 
vejam nas fotos, parece carro core-
ano! Além disso, temos uma nova 

geometria da suspensão, e foi adi-
cionando um eixo de torção em H 
na suspensão traseira. No interior, 
há importantes alterações, apesar 
de a temática simplista permane-
cer como pano de fundo. Simples, 
mas tecnológico, já que a maioria 
dos botões do painel foi substituí-
da por controles de toque. Há uma 
grande tela touch-screen que fica 
embutida no painel onde normal-
mente se encontram o sistema de 
áudio, sendo esse sistema com 
uma interface parecida com a dos 
smartphones.
    Os controles do ar-condiciona-
do são novos também, agora uti-
lizando peças de toque macio. O 
layout do painel de instrumentos 
segue muito do que foi mostrado 
no Honda SUV Urban Concept no 
início deste ano - um conceito que 
antecipa um novo crossover ba-
seado no FIT que pretende impor 
concorrência a Juke Nissan, Ford 
EcoSport e também ao Volkswagen 
Taiguan. E não estranhem a foto, 
já que as fotos oficiais foram fei-
tas em carros japoneses. Mas será 
isso aí mesmo.
    Agora, o Honda Fit Híbrido 2014 
pode ser operado como um carro 
elétrico completo. Agora, como a 
imprensa de fora já testou o car-
rinho as impressões são as melho-
res.  Segundo a inglesa Auto Ex-
press, o novo Fit é mais atraente 
ao vivo do que em fotos, a cabine é 
ainda mais espaçosa do que antes 
e o monovolume está melhor de 
dirigir do que nunca. Desde o lan-
çamento do Fit original, em 2001, 
essa é a mudança mais radical do 
modelo. A posição ao volante está 
mais baixa do que antes, enquanto 
a suspensão foi amplamente reca-
librada para aumentar a estabili-
dade nas curvas e em velocidades 
elevadas.

ano e me responderam que não 
constataram nenhum problema na 
iluminação da praça. Realmente os 
postes que existem as luzes funcio-
nam, o problema é que eles não são 
SUFICIENTES para iluminar a praça 
como um todo. A solicitação é que 
essa Praça tenha uma ILUMINAÇÃO 
adequada para que ela possa passar 
maior sensação de segurança aos 
moradores à noite.
Isadora Sardenberg

Resposta do Tiago - A solicitação 
já foi atendida. Foi implantada na 
praça Augusto Ruschi a nova ilu-
minação. Foi inaugurada no dia 
13 de julho com a presença de 
moradores da região.

Vimos apresentar nossos protestos 
quanto ao descaso e despreparo dos 
auxiliares de transito postados no 
complexo Barra Bali. São constan-
tes os avanços de sinais na saída do 
complexo em direção ao Recreio. Não 
é respeitado o direito dos cidadãos 
de atravessar a rua com tranqüili-
dade. Os ditos auxiliares de trânsito 
são omissos e deixam o império da 
barbárie prosperar. Já vimos outras 
pessoas reclamarem sobre isso e sua 
resposta foi “ QUE OS OPERADO-
RES  SÃO ORIENTADOS PARA FAZER 
FLUIR O TRANSITO “. Agora pergunto 
: fluir o transito é uma coisa, omissão 
quando há perigo iminente a quem 
tenta atravessar a rua com o sinal 
fechado para os carros e os mesmos 
não param é outra. Não acha ? Gosta-

ríamos de providências quanto a isso e 
que os direitos dos cidadões sejam res-
peitados antes que algo de mais graves 
que algumas ofensas possa acontecer.
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 fa-
zer obra, para implantação de novos ra-
mais. Pagamos taxa mensal de esgoto, 
mas não podemos ter água potável.
Estou precisando de uma posição favo-
rável, meus vizinhos também esperam 
uma boa noticia em relação ao caso.
Atenciosamente, Rosa Duran
Resposta: O reclamante tem toda a 
razão. Qualquer funcionário da pre-
feitura deve estar atento ao fluir o 
trânsito. Não pode se omitir ao pe-
rigo. Pediremos que a supervisã
local fique atenta a esta situação.

Gostaria de saber se é permitida a 
construção de uma igreja evangélica 
( Batista) dentro de um condomínio!!! 
O terreno que eles estão anunciando 
a construção de uma igreja, se locali-
za depois da guarita principal do cond. 
Pontões da Barra  No último sábado 
eles fizeram um “Arraial pra jesus” com 
trio elétrico das nove da manhã até vin-
te e uma e quinze da noite!!!!  Sou do 
principio que devemos respeitar as es-
colhas de cada um, religiosa, política, 
sexual, etc. Agora, o morador que com-
prou um apartamento num condomínio 
perto da Reserva não pode ser invadi-
do em sua tranquilidade por seguido-
res fanáticos e ditadores que só falam 
com jesus aos berros! Preciso saber se 
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Guilherme da Silveira   

Vejam o comercial no site do jornal 

Numa tarde de Julho, um dos proprietá-
rios do Buteco Tradicional, Ricardo Mus-
sauer, liga para o JR  e nos pergunta se 
tínhamos um compromisso dia 18 do 
mesmo mês. Ciente de que sempre es-
tamos apostos por um furo, por uma no-
tícia que encante nossos leitores e faça 
propaganda do nosso bairro, diz para eu 
não   marcar nada nesse dia porque um 
astro de Hollywood irá gravar um comer-
cial no bar, que fica na Benvindo de No-
vaes 1800. 
 Até aí nada demais, já que con-
seguimos uma capa lá com a Juliana Paes 
que foi mãe recentemente e flagramos 
tantas outras gravações, como a do Nan-
do “Percoço” Cunha ou o Estrelas, com 
Angélica; comerciais de cervejas famosas 
com “diretoria”, craques da música e do 
futebol também. Gravações de novelas, 
nem se falam! Ficamos de prontidão até 
que na segunda-feira que iniciou a sema-
na saiu no Jornal Extra  que John Travolta 
estaria com viagem agendada para gra-
var no Rio um comercial de ....cachaça?! 
Pego o telefone e ligo pro Ricardo:
 __”Oh... Ricardo? John Travolta 
vai gravar aí mesmo?
Ricardo, do Buteco:
 __”Vai, Guilherme, a Ypióca re-
servou até as 18 H o salão principal para 
gravar o comercial. Mas pediu sigilo. Po-
rém, como a imprensa toda já noticiou, 
chega aqui amanhã, amigo.”, completou.
 E em tempos de Papa jesuíta e 
rechaçando luxos, não é que Mr. John 
Travolta seguiu a linha papal e sem per-
der o gingado de Tony Manero, um dos 
seus célebres personagens em “Embalos 
de Sábado à noite” chegou ao Copacaba-
na Palace num dia com apenas um as-
sessor e dois pilotos, Muito pouco se tra-
tando de uma celebridade. No outro dia,  
bem cedinho, estava na Praça Tim Maia, 
bem em frente ao Posto 12,  para gravar 
as primeiras cenas, como vocês podem 
acompanhar em nosso site no filme que 
saiu antes mesmo de Agosto, nas redes 
sociais.
 Vimos  o astro desfilando sorrisos 
e tirando inúmeras fotos para quem quer 
que seja. Da dona de casa, a adolescente 
que nem sabia quem era,  a até mem-
bros da equipe que sacavam seus celula-
res como se tivessem saído de um filme 
de Quentin Tarantino. Os seguranças até 
tentavam inibir, mas Mr. John dizia:
 __”Ok, i’m Ok. Let them take pic-
tures. No problem.” nas poucas palavras 
que dirigiu. Poucas, mas gentis. 
 Andou pelo calçadão, tirou os sa-
patos e fingiu jogar futebol. No comercial, 
marca até um golaço meio sem querer, 
mas suas batida na bola foi repetida algu-
mas vezes. Mas isso, sem tirar o sorriso 
de Travolta que se apresentou bem mais 

magro do que nas suas últimas apari-
ções em público. Permaneceu o dia in-
teiro com a mesma calça listrada(só se 
tinha mais de uma) e uma camisa preta. 
Na praça, um arsenal foi montado e uma 
enorme tenda foi levantada em frente a 
pista de skate para os figurantes e pes-
soal da produtora Sentimental, de São 
Paulo.  No término da primeira sessão de 
cenas, foi descansar no hotel ali mesmo 
ao lado, da rede Protel, de frente para 
o mar da Macumba. As 16 H em ponto, 
como o programado, chegou  pela entra-
da da cozinha do Buteco Tradicional com 
o mesmo sorriso “Colgate”. Repetiu al-
gumas cenas de brinde com a cachaça e 
pediu a produção para mexer no TP(tele 
prompter) que é o aparelho instalado na 
frente da camera principal e passa o tex-
to que o ator iria falar. Ali dizia:
 __”Stop the vídeo. Eu vou Brazi-
lizar”, terminava brindando.
E mais:
 __”C.A.T.C.H.A.Ç.A?(tentando 
pronunciar a palavra cachaça) Ah..Ypi-
óca”, fechava. E todos brindam felizes. 
Depois de duas horas de gravação, clima 
meio tenso e o diretor.....
 __”Cut! Thank you, Mr. John”. 
Aplausos de todos e foi a senha para 
avançarem no astro de Greese e tantos 
outros. Avançou a família do Ricardo, os 
empregados da casa, os câmeras e até 
os diretores do comercial como cons-
tam na foto. A esposa do Ricardo levou 
um autógrafo no DVD do filme Greese. 
A esposa e sogra do outro sócio, Leo-
nardo Quelhas, ganharam uma foto de 
lembrança. O staff brindou ao final da 
gravação com caipirinhas  regadas por 
uma das 800 garrafas de Ypióca que en-
feitavam o  paredão do bar principal e 
Mr. John Travolta seguiu para o ponto da 
Heli Rio, nas Américas, em direção à La-
goa Rodrigo de Freitas e seguir sua pro-
gramação. No caminho, aquele que vos 
escreve estava no meio e sacou sua câ-
mera e entregou a qualquer um que es-
tava na frente para tirar uma foto. Como 
eu estava com uma camisa da Harley 
Davidson ele sorriu:
 __”Wild Hogs?(Selvagens da 
Motocicleta), fazendo alusão ao filme 
que fez. E eu...menti.
 __”Yeah, I love this film. I bou-
ght a bike because your perform”, num 
inglês macarrônico, mas ele entendeu. 
Eu quis dizer que havia comprado uma 
moto por causa da interpretação dele. 
Mentira... afinal ele até ridiculariza esse 
universo.  E completei:
__”See you soon Mr. John!”
(Te vejo em breve Sr. John!) 


