
Degustando a Vida Vai uma Biritis??
Quando li pela primeira vez que iam 
lançar uma cerveja chamada Biri-
tis em homenagem ao comediante 
Antônio Carlos Bernardes Gomes , 
o Mussum, de Os Trapalhões , juro, 
pensei que era mais uma gaiatice por 
aí, como tantas outras. Mas dei uma 
pesquisada e não é que a BIRITIS 
existe mesmo? Quem lança é o filho 
do comediante e morador do bairro, 
Sandro Gomes junto com mais dois 
amigos e criaram a Brassaria Am-
polis. Para conhecer mais a história 
do trio e da cerveja basta entrar no 
facebook da cervejaria que já nas-
ceu dando o que falar e estampando 
manchetes nos principais jornais e 
revistas do país. E o pior é que o sim-
ples fato de eu estar escrevendo  aqui 
já estou me segurando para não fazer 
trocadilhos infames como “...Cacildis, 
que cervejis de outro mundis....”Meu 
Deus!
     Bom,  a garrafa de 600 ml da 
Biritis no Empório Santa Therezinha 
custa R$ 24.90 e comprei a última. 
E no site mostra que já está em fal-
ta, ou porque compraram de  curio-
sidade e pela carinho pelo artista ou 
por que a cerveja é boa mesmo e o 
público gostou. Eu gostei e recomen-
do. É de baixa fermentação, malte 
importado,  cor alaranjada bem viva, 
um equilibrado aroma a lúpulo e le-
vemente refrescante ideal para ser 
bebida ao longo de todo o ano num 
país tropical como o Brasil. A receita 
foi desenvolvida com atenção aos mí-
nimos detalhes por André Canceglie-
ro, da Cervejaria Urbana. Tentei falar 
com o Sandro ou o sócio dele, Diogo 
para perguntar o mais óbvio: Por que 

não “Mé” que era como o personagem 
Mussum chamava a cerveja em tempos 
de programa humorístico.
     A cerveja é uma das bebidas mais 
populares e democráticas do mundo. Seja 
uma gelada no bar ou uma receita um 
pouco mais gourmet, ela tem seu aprecia-
dores por todos os lados. Artistas e mú-
sicos não são diferentes e levam adian-
te essa admiração criando rótulos com 
receitas próprias. Outro personagem da 
TV que ganhou uma cerveja para chamar 
de sua foi Hommer Simpson. A cerveja 
Duff era a preferida dele no seriado e saiu 
das telinhas direto para as prateleiras dos 
supermercados. A bebida é do tipo puro 
malte, sem adição de aditivos ou conser-
vantes e chegou no Brasil em 2011. Nos 
Estados Unidos, os maiores nomes do 
rock mundial também compartilham do 
amor pela bebida. Rolling Stones, AC/DC, 
Pearl Jam, Motörhead, Kiss, Iron Maiden e 
Deep Purple têm seus nomes em rótulos. 
Ramones e Jimi Hendrix também ganha-
ram uma bebida como tributo.
 Aqui a Biritis vai ganhando espa-
ço e acumulando flashes. No site do even-
to  “São Paulo Restaurant Week” consta 
que a cerveja foi a escolhida para ser 
servida aos convidados (grandes chefs, 
jornalistas e tudo que é bacharel da alta 
rodis) no lançamento da edição 2013 do 
festival, que vai de 02 a 15/09 e permite 
aproveitar pratos dos melhores restau-
rantes a preços fixos e ainda doar R$ 1  
da conta para a Apae ou Instituto Ayrton 
Senna. Legalzis não ?
 Na foto de divulgação aparece um 
copo que não sei se é apenas de divulga-
ção, promocional ou se é vendido mas a 
frase é bem a cara do Mussum:
“Felizes é o copis que vive cheio de biritis”. 

E como grande mangueirense que Mussum foi, 
Sandro informa na matéria da Revista de do-
mingo de O Globo que até na quadra da man-
gueira vai ter o produto. Só não acredito que 
paguem vinte reais por uma biritis por que o 
povo vai dar um grito: Cacildis!! Tim Tim!

SORRIA! 
O ANDRÉ É 
AGORA DA 
BARRA 

          VEJA A COLUNA DE TIAGO MOHAMED NA PÁG 5
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Entre tortas e pães, em duas 
manhãs seguidas no fim do 
mês passado , funcionários 
e clientes da Padaria Vas-
pão protagonizaram ao vivo 
como se grava uma novela. 
Um aparato hollywoodiano 
foi montado em minutos para 
receber os atores Isabelle 
Drummond, Thiago Amaral e 
Marcelo Carrão.
 Na trama , o casal 
Gianne e Caio tomam café da 
manhã em clima de romance 
até que ela avista Fabinho, 
personagem de Humberto 
Carrão namorando uma torta 
na vitrine. Na cena ela até tira 
fotos com um celular para re-
gistrar a cena.
Muitos profissionais são en-
volvidos numa gravação des-
sa, entre figurantes e staff. 
Após gravar por duas manhãs 
seguidas dentro da padaria, 
cenas externas seguiram pela 
tarde na Rua Ministro Aliomar 
Baleeiro, bem no final do Re-
creio próximo à Gilka Macha-
do.
 Sem ataques de es-
trelismo,  os atores po-
saram para quem quis tirar 
fotos e os funcionários dei-
taram e rolaram, registrando 
todas as cenas e na , medi-
da do possível, uma foto de 
quem só veem na televisão. 
Um dos funcionário com toca 
na cabeça mostrava orgulho-
so um dos registros:
__ Aqui , tirei foto com o 
Humber to(Car rão) !O lha 

como ele é gato e simpáti-
co”, completava o rapaz.
Já o proprietário da pada-
ria, Fábio, registrava as ce-
nas com sua máquina aten-
to a tudo que se passava:
 __A Globo pagou 
pelo aluguel, uma grana 
bacana, mas só a movi-
mentação aqui já valia à 
pena”, completou feliz da 
vida com as gravações.
Os atores se mantiveram 
acessíveis e calmos duran-
te o processo que come-
çou muito cedo, tanto que 
Humberto Carrão bocejou 
algumas vezes. No site 
do Jornal do Recreio tem 
mais fotos das gravações, 
bem como no site da no-
vela, dentro do portal da 
emissora. Aliás, simultane-
amente as gravações para 
evitar ações de possíveis 
paparazzos, a própria equi-
pe  registra tudo e já en-
viava para o site , evitando 
o ineditismo e a “gana” por 
registros indesejados. 
 O Recreio já havia 
sido escolhido como cená-
rio da novela Sangue Bom, 
na altura da pedra da Ma-
cumba, como consta no 
site da novela em http://
tvg.globo.com/novelas/
sangue-bom/. Na ocasião 
Isabelle gravou com um 
comportado maiô. Dizem 
nos bastidores que é a atriz 
a namorada atual de Ale-
xandre Pato.
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Anuncie conosco pelo jornaldorecreio@gmail.com

SANGUE BOM GRAVA EM PADARIA NO RECREIO



 EU AMO MEU PET 

EDITORIAL

Nossa leitora, Luciana Estephânio, fiel e 
criadora do Parcão do Recreio , na Praça 
Augusto Rushi nos enviou esse registro 
sensacional. Na foto ao lado, as gêmeas 
Malu e Bia se divertindo com o animado 
Kalifa, que já foi motivo de foto na sessão 
EU AMO MEU PET tempos atrás. Quem vê 
as filhas de Luciana lindas e cheias de vida 
não imaginam o susto que a família passou 
, já que nasceram prematuras com ape-
nas 28 semanas de gestação. Uma ben-
ção segunda ela. E parece que os animais 
são sensitíveis e dobra a alegria e  carinho 
quando está com as meninas.
E você tem alguma história 
de amor e carinho com seu 
animal? Envie para jornal-
dorecreio@gmail.com com 
foto. No assunto, EU AMO 
MEU PET

De Olho no Recreio MERCADO IMOBILIÁRIO LANÇA HOMEM LEDGuilherme da Silveira
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Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br 
VEJA as fotos de outros eventos  em www.jornaldorecreio.com.br

O ator-cantor-gente-boa e morador do 
bairro, Serjão Loroza aparece na colu-
na em dois tempos. Primeiro foi numa 
segunda-feira de muito frio conferir o 

evento “Só Pra se Divertir” do quarteto Eri Jo-
hson/Luka/Andrezinho e Conrado que aparece 
abaixo cantando com o ator Nelson Freitas. Ao 
lado, Serjão foi conferir as delícias da padaria 
Vaspão na Ministro Aliomar Baleeiro. No even-
to do Espetto Carioca que acontece todas as 
segundas na Guilherme de Almeida, Marcelo 
D 2, o ator Thiago Martins  e o lavantador da 
seleção brasileira Bruninho.  Nosso gogó de 
ouro, Marco Vivan não resistiu à simpatia de 
Zezé de Camargo e foi lá pegar umas dicas. 
quem será que pediu música?

Agosto foi friiooo te doer. Mas muito gosto-
so, com dias lindos . O Recreio foi brindado 
com o Polo Gastronômico , Cabral ganhou 
mais uma manifestação na sua porta e o 
Recreio voltou a aparecer nas páginas poli-
ciais e várias vezes. Daqui a pouco vamos 
ter que se mobilizar em pedir uma UPP para 
cá, já pensou? Esse mês batemos um papo 
com um cara muito boa praça, André Mar-
ques que agora domina as carnes na Barra, 
literalmente. A Volks anunciou o fim da linha 
da nossa querida Kombi depois de 56 anos 
de serviços bem prestados e no Degustan-

Chamar a atenção de alguém enquanto 
está dirigindo não é fácil e imagine em 
vias de alta velocidade como a Avenida 
das Américas. E no mercado publicitário o 
que não falta é criatividade. Quem nunca 
viu nos fins de semana o palhacinho, mes-
mo no sol de verão, dançando e balan-
çando a setinha indicando um lançamento 
imobiliário ou apresentando um feirão de 
carros? Mas isso de dia. Por que à noite   
eles estão mais reluzentes e chamativos. 
Agora existe o Homem LED. Uma deze-
na deles. Na verdade, não existe distin-
ção por sexo, já que mulheres balançam 
as setas indicando o lançamento do con-
domínio Olímpia, criado pela construtora 
Leducca,  que mantém um stand pouco 
depois do McDonald´s nas Américas, na 
altura do número 16 000.
    O sistema é simples , mas muito cria-
tivo. Um macacão bem parecido com o de 
um motoboy e com tiras de led, que são 
colados pelo tecido e acoplados a uma ba-
teria que fica no bolso da calça e quando  
ligado, vira uma espécie de cone da CET- 
Rio.  O efeito seria  mais eficaz se as luzes 
estivessem apagadas , já que a ilumina-
ção da via é amarelada e os faróis refle-
tem demais na roupa. Mas se o intuito é 
chamar a atenção, tá valendo , e muito.
    O Diretor de Atendimento da agência 
Minha Comunicação, criador da ação lem-
bra que a idéia surgiu na Liga Mundial de 
Volei, no Maracanazinho:
    __”Nós atendemos a CBV(Confederação 
Brasileira de Volei) que nos pediu para 
melhorar esses indicativos nas arquiban-
cadas para que os seguranças  ficassem 
visíveis ao público. Se não me engano 
foi numa comissão de frente no Carnaval 
desse ano  que eles viram esses maca-
cões  e tive a idéia de trazer para as ruas 
“, explica Filipe.

do a Vida provamos a Biritis, cerveja em 
homenagem ao saudoso Mussum. A Lu-
ciana , “prefeita” do Parcão, mostra acima 
que seu Kalifa agora trabalha dobrado com 
as gêmeas e Carolina dá uma dica para a  
hora da malhação. Na Miam Miam fomos 
conferir mais um bar do Polo: o Butiquim 
do Nonno e fomos conferir mais uma boa 
idéia do mercado publicitário, o Homem 
LED. Tiago responde a mais questões dos 
moradores e conversamos com o lutador 
de MMA jacaré que treina na X-Gym e já já 
vai ter que encarar Anderson Silva.

    E quem veste o macacão , por incrí-
vel que pareça, gosta do que faz.  Paula 
Cabral, de 23 anos, mora em Nilópolis e 
contou que chega a ficar 5 horas em pé 
na sexta e mais 6 no sábado segurando a 
seta. Perguntada se o serviço era chato, 
completou:
__”A gente tem que ter criatividade. Uns 
levam um fone de ouvido e ouve músicas 
do celular, eu gosto de cantar. Assim pas-
sa rápido e a gente nem sente”, revela. Já 
Romildo, morador de Austin  da baixada 
fluminense era mais animado e quando a 
câmera era apontada para ele parece que 
ficava mais serelepe e apontava a seta 
para o empreendimento. Mas não podia se 
animar muito, já que um supervisor o aler-
tava que os leds apagavam. As lâmpadas, 
não sua animação. Assim que saímos, lá 
estava ele balançando a seta e apontando 
de novo.
E tem gente de todas as idades. Encontra-
mos “homem led” com quase meio século 
de vida. Carlos Roberto, de São Mateus, 
também na baixada, nos contou que está 
há dez anos trabalhando no” setor” e já fez 
de tudo e deu a dica:
__Eles querem que a gente se movimente 
. Não importa se estamos cansados, tem 
que balançar a seta. E funciona sabia?”, 
explica sorrindo e sacudindo a seta de PVC.
O mercado imobiliário e a farta oferta de 
concessionárias na região faz com que não 
falte emprego para as essas pessoas que 
podem ganhar de R$ 35 a R$ 50 por dia de 
trabalho. E alguns fazem até jornada du-
pla. No dia seguinte, por volta das 14 H, 
num fim de semana, eis que no sinal da 
Benvindo de Novaes, encontrei a Paula que 
um dia antes estava com o macacão de 
LED, entregando os panfletos do Olímpia, 
de boné vermelho e camisa da construtora 
feliz da vida.



COLUNA DO BEM  -- “Devemos comer para viver e não viver para comer”.

Carolina Liberato-Nutricionista

  carolinaliberato@pop.com.br

MIAM, MIAMEU VI E FOTOGRAFEI!

JACARÉ EM FAMÍLIA

 envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com
Butiquim do Nonno

      fotos Pierre Baldez - veja no site dos jornal mais fotos e o resto da entrevista

Numa tarde no frio glacial 
de Agosto, o leitor Mauro 
Lima Junior que passava 
pelo Shopping MAP que 
fica na Avenida das Amé-

ricas 10 200, flagrou as gravações 
do novo comercial dos Correios que 
será veiculado em breve em todas 
as mídias . Quem é garota propa-
ganda? A atriz Fabiana Karla que 
interpreta a “virgem” Perséfone em 
Amor a Vida, de Walcyr Carrasco. 
Prestes a completar 10 de anos de 
televisão, a atriz vem se firmando 
na dramaturgia, após 8 anos fa-
zendo o Zorra Total. As gravações 
levaram a tarde inteira e gravaram 
no interior da loja. No site, tem um 
trecho , basta clicar em www.jor-
naldorecreio.com.br 
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Provavelmente quando estiver 
lendo essa matéria o atleta Ronal-
do de Souza(Jacaré) já tenha en-
frentado o japonês Yushin Okami, 
no UFC em Belo Horizonte. Entre 
treinos exaustantes, o capixaba 
de 33 anos se baliza na família 
para procurar forças  em busca 
do cinturão dos meio médios que 
tem Anderson Silva e Chis Weid-
men  como adversários naturais. 
Treinando  diariamente na X-Gym, 
que fica no BarraWorld Shopping, 
Jacaré se desliga por comple-
to quando encontra os pequenos 
Enzo e Ryan, seus filhos. Através 
de sua assessoria  respondeu ao 
Jornal do recreio:  
1)Como você se sente na res-
ponsabilidade de ser  o”cara” 
no próximo dia 04, sendo a pe-
núltima luta do card principal?
R: Jacaré -É um desafio que já es-
tou acostumado a enfrentar. Se me 
deram esta oportunidade é porque 
tenho capacidade de executá-la. 
2)Você tem 11 finalizações em 
22 lutas, isso demonstra que 
seu Jiu Jitsu esteve sempre 
afiado, será essa sua “arma” 
contra o Okami?
R: Essa é  arma que tento usar em 
todas as minhas lutas. Tenho cer-
teza que vai ser bem difícil alguém 
ter um jiu-jítsu igual ao meu, até 
pelo fato de eu ter competido e 

O Polo Gastronômico do Recreio já 
é uma realidade  e esse mês va-
mos mostrar mais um integrante do 
grupo de 16 membros.   O Butiquim 
do Nonno é um simpático bar com 
música ao vivo e petiscos bem le-
gais e preço justo. Enquanto foto-
grafávamos o Bolinho de Feijoada 
da foto (R$ 28.90 com 8 unidades 
e ainda acompanha uma caipirinha  
bem especial)ouvíamos o quarteto 
animado Zé Carioca , que tem três 
filhos  do tecladista e maestro, Clé-
berson Horth, do Roupa Nova. Nada 
mal. A decoração lembra muito um 
salão antigo, bem botecão, mas 
com uma conotação mezzo italiana. 
 O Nonno parece ser um 
personagem da casa que dá as di-
cas  e promoções do cardápio. Co-
mandado pelo André , esposa e fi-
lho Bruno, o Nonno abre todos os 
dias  na Genaro de Carvalho, qua-
se chegando na Gláucio Gil.  Como 
gosto de peixe de água doce que 
aprendi a apreciar no Toca da Tra-
íra da Barra, pedimos as iscas de 
pintado(R$ 41.90) - peixe caracte-
rístico do baixo Araguaia e região 
de Goiás.  Na toca da Traíra ele é 
servido com molho tártaro. Já no 
Nonno , optou pelo vinagrete. Boa 
escolha. Para acompanhar  uma 
variedade de cervejas importadas, 
mas demos sorte e como estamos 
no frio, a Ambev deu uma tabelada 
no preço do chope, R$ 7. Duran-
te a semana tem dose dupla. Das 

lutado durante muitos anos, en-
frentando os melhores do mundo. 
Venci 90% das lutas de Jiu Jitsu. 
Então, essa é a arma que tento 
usar contra todos.
3) Na sua opinião, por que o 
Recreio  tem concentrado es-
ses grandes atletas do MMA?
R:Porque aqui estão concentradas 
grandes academias, como a Team 
Nogueira e a XGYM. Com isso, na-
turalmente, os atletas preferem 
morar próximo onde treinam.
4) Você vê talentos surgin-
do lá na sua academia? Como 
funciona isso?
R: Os talentos surgem sempre. 
Volta e meia vejo um despontan-
do, soltando o jogo. Aí falo, ca-
raca, esse aí tem talento.  Vira e 
mexe aparecem alguns. Destaco o 
Alan Noguete ...
5) Já precisou usar da sua for-
ça e técnica em alguma situa-
ção na vida cotidiana com sua 
família ou amigos?
R: Nunca. 
6) O que você faz nas horas de 
folga?
R: Quando não estou dormindo, 
estou com meus filhos.
7) O que tira o Jacaré do sé-
rio? R: Mexer com a minha famí-
lia. Pode mexer até comigo, me 
bater, mas não mexam com a mi-
nha família que saio do sério.

importadas, modinha do momento, 
destaque para a Kostritzer escura 
(R$ 25.90), Delirium tremens , bel-
ga que sai a R$ 29.80 ou a Schnei-
der Weisse Tap (R$ 25.90).
 Para quem quer dar uns 
passinhos nesse mundo, comece 
sempre pelas pielsen, que são mais 
amareladas. A Delirium por exemplo 
tem coloração pálida, ligeiramente 
maltada, de toque agradável de ál-
cool, picante permitindo a sensação 
de inflamar a boca, pois língua e pa-
lato são aquecidos. Já a alemãzinha 
Schneider cabe bem com uma Lin-
guiça Andante que vem salteada no 
whisky Johnnie walker , uma delícia 
. Sai a R$ 35.90. 
 Já a pretinha Kostrizter é 
cerveja escura mais famosa da Ale-
manha   é o fruto da combinação 
da perfeita da arte de fazer cerve-
ja e a tradição de séculos. Feita de 
acordo com a lei da pureza alemã 
de 1516, é de característica leve e 
frisante. O malte de cevada especial 
é responsável pelo seu distinto e de-
licado aroma e a sua extra ordinária 
coloração. Bem balanceada por um 
suave sabor de lúpulo. É um puro 
prazer. Sua produção é baseada no 
estilo Pilsner. Sua força é compara-
da com a das cervejas mais leves 
apesar de escura.
O Butiquim do Nonno fica na Gena-
ro de Carvalho 1469 bem em frente 
a  Academia de Dança la Danse . 
3593-2212. 

Olá pessoal! Vamos começar a trabalhar 
o corpo para a nova estação. Não existe 
uma dieta perfeita, mas toda e qualquer 
dieta deveria conter quantidades sufi-
cientes de nutrientes que o nosso corpo 
necessita para o seu funcionamento.
Se combinarmos as porções que devem 
ser ingeridas nas 6 refeições por dia, te-
remos grandes chances de obter uma 
saúde privilegiava. Todos os alimentos 
de origem animal e vegetal são consti-
tuídos dos seguintes nutrientes:
PROTEÍNAS: Promovem a formação, 
o desenvolvimento e a manutenção dos 
tecidos do nosso corpo.  Fonte alimen-
tar: carnes, miúdos, laticínios, ovos, le-
guminosas como: feijões, ervilha, lenti-
lha, grão de bico, soja, etc.
CARBOIDRATOS: Fornecem energia 
ao organismo. Fonte alimentar: cereais 
e derivados, leguminosas, açúcar, mel, 
frutas, vegetais e hortaliças.
GORDURAS: Também fornecem enegia 
ao organismo, transportam vitaminas 
lipossolúveis, e funcionam como isolan-
te térmico e protetor dos órgãos vitais. 
Fonte alimentar: creme de leite, man-
teiga, toucinho, banha, margarina, gor-
dura hidrogenada, óleos e frutas olea-
ginosas.
SAIS MINERAIS: Fazem parte de al-
guns tecidos do organismo como ossos, 
dentes, músculos, células sanguíneas, 
e do sistema nervoso. Também ajudam 
no funcionamento do corpo. Fonte ali-
mentar: leite e derivados, carnes, miú-
do, frutas, legumes e verduras.
VITAMINAS: Asseguram o desenvolvi-
mento e funcionamento normal do or-
ganismo. São divididas em dois grupos: 
Vitaminas lipossolúveis: solúveis em 
gordura. Ex.: A, D, E e K. Vitaminas hi-
drossolúveis: solúveis em água. Ex.: B, 
C, etc. Fontes alimentares: frutas, ver-

duras e legumes.
FIBRAS: Mesmo não sendo consideradas 
nutrientes, são importantes na digestão 
dos alimentos, pois estimulam o peristal-
tismo intestinal, facilitando o trânsito do 
bolo fecal. Fonte alimentar: São encontra-
das principalmente nos cereais integrais, 
frutas, verduras e legumes crus
ÁGUA: Integra 70% do nosso organismo, 
sendo um componente vital para a saúde, 
pois é a substância responsável pelo trans-
porte de nutrientes do ponto de absorção 
até as células, e conduz os restos metabó-
licos até os órgãos de excreção. Também 
regula a temperatura corporal.
Considerando os fatos, foi criado um novo 
modelo de orientação alimentar: a pirâ-
mide . Túmulo de faraós, símbolo místico, 
forma perfeita, ela há algum tempo serve 
a nobre causa de organizar a voracidade 
humana. Vamos analisá-la por partes:
 A alimentação inadequada e a ina-
tividade física são fatores fundamentais 
para a ocorrência dessas doenças. As ten-
dências globais observadas em relação a 
esses dois fatores são:
- Aumento do consumo de gorduras satu-
radas e hidrogenadas;
· Substituição do consumo de alimentos 
ricos em nutrientes por alimentos energe-
ticamente densos e pobres em vitaminas, 
minerais e fibras;
· Aumento do consumo de alimentos sal-
gados e gordurosos;
 Redução dos níveis de atividade física.
 Diante deste cenário, e com o in-
tuito de contribuir para a promoção da 
saúde e para a prevenção da obesidade e 
de outras doenças crônicas ligadas à ali-
mentação, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) lançou a iniciativa denominada 
“Estratégia Global de Alimentação, Ativi-
dade Física e Saúde” (EG), que foi apro-
vada por 192 países, incluindo o Brasil. 

A Estratégia Global reconhece que não 
basta informar os indivíduos sobre a 
importância de práticas alimentares 
saudáveis e da prática regular de ati-
vidade física, mas há que intervir so-
bre o ambiente de modo a torná-lo fa-
cilitador destas práticas. Em relação à 
atividade física, a EG recomenda que 
se acumule pelo menos 30 minutos de 
atividade física regular, de intensidade 
moderada na maior parte dos dias da 
semana, sendo que uma maior quan-
tidade de atividade física pode ser ne-
cessária para o controle de peso.
Em relação à alimentação, a EG reco-
menda:
· Buscar o balanço energético (equi-
librar calorias ingeridas e gastas pelo 
organismo) e peso saudável;
· Limitar o consumo de gorduras to-
tais, substituir o consumo de gorduras 
saturadas por insaturadas e buscar 
eliminar o consumo de gorduras trans;
· Aumentar o consumo de frutas, le-
gumes, verduras, cereais integrais e 
castanhas;
· Limitar o consumo de sal (sódio) de 
todas as fontes e assegurar que o sal 
seja iodado;
· Regulamentar a propaganda de ali-
mentos industrializados, em particular 
aquela dirigida ao público infantil.
Lembrem-se: devemos comer para vi-
ver e não viver para comer. Até!!
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DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
    
Esse mês a coluna presta uma sin-

gela homenagem ao maitre-gente-boa 
Marcílio, que há 5 anos atende no Estrela 
do Sul do Recreio. Num dia em que fomos 
fotografar no local nos deparamos com o 
Marcílio que nos auxiliou no processo. Per-
guntei se ele não se achava parecido com 
o Deco, ex-Fluminense, e ele disse que o 
confundem toda hora é com um monte de 
gente. O mais frequente é o lutador Lyotto 
Machida do UFC, vocês acham? 



FALA COM O TIAGO!

Arte Aline Martins

                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

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

Sou moradora do 
Condomínio Pon-
tões da Barra, na 

Rua Adolpho de Vascon-
celos. Esta rua tanto do 
lado dos Pontões quanto 
do lado do Barra Sul é 
mão dupla e possui es-
tacionamento nos dois 
sentidos também, ou 
seja, fica uma desor-
dem total. Já presenciei, 
em 3 meses, que moro 
aqui, 4 brigas porque 
os motoristas, cada um 
se achando com mais 
razão que o outro, não 
querem fazer uma mar-
cha-a-ré para abrirem 
espaço de passagem.
Sugiro que, se estabele-
ça uma direção única de 
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Com o crescimento do Bairro Recreio, e toda as 
modificações de acesso, transportes e corredo-
res expressos, quais os projetos para a organi-
zação da Rua Gilka Machado, importante via de 
acesso à praia. As demolições de construções 
irregulares próximo a praia e ao canal foram in-
terrompidas e o que se vê é um crescimento 
desordenado e caos no tráfego para pessoas e 
veículos. Outro dia, o caminhão da COMLURB 
recolhendo o lixo engarrafou a via...uma longa 
fila logo se formou! Carros estacionados irregu-
larmente, comércio que invade calçada e rua...
Lixo, barulho e muita desordem.  Outro ponto 
de descaso é “rodoviária” improvisada que se 
criou na Rua Guiomar de Novaes! Banheiros quí-
micos pelas calçadas...Para cruzar/atravessar a 
rua é um grande desafio: as fileiras de ônibus 
impedem que enxerguemos o fluxo de carros e 
pessoas! Temos que nos expor, com a “metade” 
do corpo ou carro e contar com a “sorte” para 
cruzar as pistas...
A Subprefeitura está atenta e tem realiza-
do operações de controle urbano em várias 
ruas do Recreio, especialmente na Av. Gilka 
Machado e na Av. Guiomar de Novaes. Com 
o início da operação do BRT Transcarioca, 
em 2014, haverá diminuição do número de 
linhas de ônibus que farão ponto nesse lo-
cal. Enquanto a Avenida das Américas foi 
recebendo investimentos e modernização, 
o caos no trânsito e ordem urbana por den-
tro do Bairro Recreio torna de tranquilo 
uma aventura circular pelas ruas do Bairro!

ESCREVA PARA O TIAGO COM SUA SUGES-
TÃO, 
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

A Volks anunciou mês passado o fim 
da linha para o “pão de forma” mais 
famoso do Brasil. A Kombi deixará de 
ser produzida no país após décadas 
sem perder seu charme e sua utilida-
de. Na verdade, perdeu mesmo por-
que no ano que vem nenhum carro 
poderá ser fabricado por aqui sem 
ter air bags frontais e freios ABS. E 
por mais que engenheiros tenham 
tentado realizar tal façanha, o fato 
da Kombi não ter “nariz” não tinha 
como instalar esse ítem que virá de 
série em todos os veículos em 2014.
 A Kombi sai de cena em alto 
estilo fazendo jus ao números ex-
pressivos de suas vendas, que che-
garam a 2.287 unidades por mês! 
Agora para ter uma das 600 unida-
des que serão produzidas e numera-
das tem de ter um bolso do tamanho 
do espaço interno da Kombi, R$ 85 
mil. Praticamente o dobro do que é 
cobrado na versão furgão que sai a 
R$ 46.740. 
 A LAST EDITION virá com 
MP3, formação dos bancos em vinil, 
prendedores com o nome do carro 
nos vidros laterais traseiros,  carpete 

na mala, pneus com banda bran-
ca (meio postiça e encaixadas no 
aro), pintura retrô ao estilo saia 
e blusa(lembram?) e detalhes no 
interior e velocímetro. No resto é 
tudo igual como nos seus 56 anos 
de existência, com motor traseiro  
e suspensão dianteira por barras 
de torção, como seu criador Fer-
dinand Porshe o concebeu no pós 
guerra.
A Kombi poderá não agradar  nes-
sa versão aos feirantes e donos de 
lotada que as chamam de Kom-
bex, mas ficaria linda e enfeitaria 
nossas ruas, isso sim, seria lindo. 
A grade dianteira também é pin-
tada em azul, seguindo o tom das 
molduras das setas. E mesmo sem 
mudar muito nesses anos todos  
essas unidades vão ganhar um to-
que de modernidade no som. Não 
que terá um sonzão, mesmo por-
que a chapa de forração na lataria 
e as chapas finas não davam para 
botar potentes auto falantes, mas 
nessa versão, um aparelho com 
MP3 e entrada de USB estão ga-
rantidos. Agora o difícil será com-
petir com o preço da Ducato que 
na versão mais simples sai a R$ 
79.900. Acredito que vendam to-
das para colecionadores e amantes 
do mundo automotivo. O motor 
1.4 total flex que consome quase 
13 km por litro de gasolina vai dei-
xar saudades .

Foram 4 meses entre reuniões e 
discussões sobre as metas de ad-
ministração e ações, além da pre-
ocupação em divulgar os atrativos 
do bairro. Na última semana de 
Agosto, em coquetel na Churras-
caria Estrela do Sul, o Recreio dos 
Bandeirantes  deu um salto para a 
modernidade , junto com o cres-
cimento relâmpago da região. São 
15 restaurantes entre bares e um 
quiosque, o Cavalo Marinho.  O mix 
é variado. Tem comida japonesa, 
mexicana, italiana, natureba e com 
raízes nordestinas. bares e bote-
cos chiques  chamados pés-limpos 
constam também no grupo. No site 
do JORNAL DO RECREIO tem a lis-
ta completa e seus pratos.
Na festa realizada na última sema-
na de Agosto, autoridades e con-
vidados  que acompanharam um 
vídeo que passou o que era a cria-
ção do polo e seus participantes. 
Ao contrário de outros Polos, o do 
Recreio não se restringe a apenas 
uma rua como o da Tijuca e en-
globa uma área considerável do 
bairro, como mostra a ilustração 
ao lado com o mapa. O Sub Prefei-
to da Barra, Tiago Mohamed res-
saltou a importância do Polo e que 
a Prefeitura sempre apoiará essas 
iniciativas e apresentou na festa o 
decreto publicado em D.O. do mu-
nicípio.

ida do Condomínio dos Pontões e 
uma direção também única de volta 
pelo lado do Barra Sul. Assim, seria 
muito mais sensato e evitaria uma 
possível situação séria, porque nun-
ca se conhece a reação das pessoas, 
como até um crime, como já se viu 
muitas vezes por aí. Presumo que 
bastaria colocar 2 placas de trânsito 
de contra-mão em cada lado da rua. 
Talvez no início, elas não fossem obe-
decidas a contento, mas com o pas-
sar do tempo, tenho certeza, solucio-
naria a situação que ainda poderá, 
quem sabe, ser trágica. Obrigada e 
um abraço!
Regina Marçal
Resposta do Tiago - Vamos pedir 
para a Cet-Rio avaliar a necessi-
dade de deixar a rua em mão úni-
ca ou proibir o estacionamento 
ao longo da via. 
Caro senhor, ressalto, que há mais de 
um ano tento resolver o problema da 
nossa rua. Inclusive, mantive vários 
contatos com o Sr. Tiago, através do 
seu tel. particular, que me foi forne-
cido na época da primeira reclama-
ção por um funcionário da prefeitura. 
Bom, mas, vamos direto ao assunto:
Sou moradora da Av. Jarbas de Car-
valho,  Recreio (do lado da praia). 
Essa rua, é uma rua sem saída e 
tem acesso a ela, os moradores e 
transeuntes da Rua do Sol. Diversos 
problemas encontramos nessa rua, 
primeiramente, parte dela, o início, 
próximo a Benvindo de Novais, tem 
um asfalto precário, o final,  nem as-
falto tem ( em frente ao nosso prédio, 

inclui-se), O pouco asfalto que tem está 
em péssimo está de conservação, cheio 
de buracos, desníveis, etc... Lixo por 
toda a rua, principalmente em frente a 
rua do sol, já que os moradores daquela 
localidade despejam seus lixos e restos 
de móveis, obras, etc...tudo na Jarbas 
de Carvalho. Carcaça de carros por toda 
a rua, uma Kombi toda depenada fica 
quase em frente ao nosso prédio e nin-
guém nunca retirou, fora os demais car-
ros velhos espalhados pela rua. Quan-
do chove, para acessarmos o prédio é 
lama pura, e quando está sol, a terra e 
a poeira toma conta dos nossos aparta-
mentos e da nossa saúde. Haja remédio 
para rinite! Peço a sua atenção com os 
moradores dessa rua, pois há esgoto a 
céu aberto, lixarada, carcaças e sucatas 
de automóveis e a falta de asfaltamen-
to é caótico. Por favor, nos ajude a sair 
dessa imagem. Afinal, pagamos nossos 
impostos, e sujamos a imagem do nos-
so lindo Rio de janeiro, bem pertinho da 
praia (posto 11). Conto com a sua aju-
da e coloco-me a disposição para quais-
quer esclarecimentos adicionais.
Sonia Santos
Resposta: Nos últimos dois anos, a 
Prefeitura pavimentou 27 ruas e re-
formou quatro praças. Outro lote de 
serviços de pavimentação está pre-
visto para as ruas do Recreio que 
ainda não estão urbanizadas. Um 
assessor da Subprefeitura irá fazer 
contato para fazer uma avaliação 
das necessidades da rua. Vamos 
programar mais ações de controle 
urbano e ordem pública e pedir à 
Comlurb que reforce a limpeza des-
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Guilherme da Silveira   

Seu sócio , Ricardo, acima e o acetato italiano na foto  

Serviço: Prime Boutiques de 
Carne- Américas 10 200 -Loja  
10 tel 3150 1874

Quem entra na sua loja inaugurada há 
pouco mais de dois meses já é recebido 
com um sorriso  e os ouvidos ávidos por 
uma pergunta. Além de atencioso  e mui-
to educado, o apresentador da TV Globo, 
André Marques é só alegria em falar do 
seu novo “filho” , a  Boutique de Carnes 
Prime, que fica na Avenida das Américas 
10 200, no shopping MAP. Apesar de ser 
uma loja bem chique com ares de cara, ali 
quem quiser comer bem e procurar carnes 
exóticas, cervejas e vinhos de boa quali-
dade, é o endereço certo. Na verdade, em 
quase 1 hora em que ficamos, percebe-
mos que existe carnes para todos os gos-
tos e bolsos. Vimos  que de tão curiosas 
abrem o paladar de qualquer um. Que tal 
provar paca, javali,  avestruz, angus pri-
me, prime Rib Swift Black, asados de tira  
e até jacaré! Cortes tradicionais estão ali 
nas várias geladeiras existentes, assim 
como azeites e acetatos dos 4 cantos do 
mundo. São mais de 80 rótulos de cerve-
ja , temperos em geral do mundo intei-
ro e até sal grosso do Himalaia enfeitam 
as inúmeras prateleiras da loja.  Pionei-
ro no Rio de Janeiro no segmento, André 
se preparou muito. Veio morar na região 
para ficar mais próximo do seu negócio e 
do Projac para aonde vai quase todos os 
dias gravar o Vídeo Show. O movimento 
não para e entre uma e outra escapada ao 
escritório , o apresentador do Vídeo Show 
falou com o JR:

1) Você é a terceira loja do segmento 
aqui na região, porque abriu  a Pri-
me?

R: Já tinha interesse em abrir uma loja 
nesse segmento há mais de 1 ano. Viajei 
pelo mundo. Conheci vários tipos de car-
ne, provei, degustei, li. Fui na disney do 
mundo gourmet que é Nova York só para 
provar carnes diferentes. Sei exatamente 
o que estou vendendo e para quem vou 
vender.

2) Por que demorou tanto tempo?
R: Há 4 anos tive essa idéia porque não 
conseguia comer aqui o que conseguia 
comer lá fora. Aí, tive o prazer e a sorte 
de conhecer o papa do churrasco, Mar-
cos Bassi(era proprietário do restauran-
te Templo da Carne, no Bixiga, e ganhou 
fama como especialista em cortes de car-
nes e faleceu no início do ano). Foi com 
ele que aprendi  as técnicas , os cortes, as 
facas, praticamente tudo que sei, aprendi 
com ele. O Bassi me ajudou muito no pro-
cesso. Até vendo seu livro e seu DVD que 
passa o dia inteiro aqui na loja.

3) Você~e não gosta de comentar na 
entrevista sobre os preços dos pro-
dutos, por que?

R: Muito simples. Não quero que as pes-
soas achem que aqui é tudo com preço 
astronômico. Tem sim, coisas boas, que 
custam caro, mas tenho o a picanha de 
R$ 35 o quilo. Algumas cervejas que te-
nho aqui , tem em outros lugares tam-
bém e,s e bobear, com o mesmo preço. 
Mas garanto que aqui não é a mesma 
carne do mercado. Tenho cortes selecio-
nados.

5) Por que não montou açougue aqui?

R: A minha idéia nunca foi manipu-
lar as carnes, mesmo. 

6) Mas pode degustar o vinho, a  
cerveja aqui?

R: Olha, montei o balcão aqui para isso, 
tá vendo?(mostra o balcão central enor-
me). O cliente chega do trabalho e veio 
fazer as compritchas dele para levar 
para a casa. Mas se quiser degustar um 
Bondi Santi, Tenuta Greppo, Montes Al-
pha chileno, pode sem problemas.

7)  A gente combinou em não fazer 
perguntas de cunho pessoal. Ok. 
Mas nas três vezes que vim aqui , 
você estava com óculos de grau di-
ferentes, coleciona óculos?

R: Não tem problema. Tenho para mais 
de 100 pares de todos as cores e forma-
tos. Vi, experimento, gostei? Compro. (e 
vai para o escritório e fica por lá até que 
o sócio Ricardo Baroni nos ajuda)

8) Ricardo, a loja está 100 % pron-
ta, pretendem abrir filial?

R: (Ricardo) Já tem gente pelo Brasil 
todo perguntando; curiosa e com von-
tade de abrir. Não descartamos, mas 
no momento, não. Esperamos até o fim 
do ano colocar um sistema de delivery, 
por que tem cliente que já conhece os 
produtos e não acham necessidade vir a 
loja.  Daí, pretendemos entregar.


