Lendo uma revista Playboy na casa
de um amigo para passar o tempo...- juro, na Playboy tem matérias
interessantes, além das mulheres
peladas!! - (risos) Lá, numa coluna
no canto de página falava-se de um
lançamento de whisky japonês. Isso
mesmo, não se assustem, na terra-do-sol-nascente tem whisky e dos
bons!
Apesar dos amantes de
whisky saberem que o Japão produz
bebidas bem interessantes, além do
tradicional saquê, como já mencionamos em edições anteriores e alguns
vinhos também. Hoje, apresentamos
um single malt que em Abril desse
ano ganhou prêmio de excelência
dado pela Whisky Magazine, desbancando os famosos escoceses, o Yoichi
20. Destilado na região de Sapporo,
na ilha japonesa de Hokkaido, é vendido por até 150 libras cada garrafa
!!, Foi elogiado pelos juízes pela sua
“incrível combinação de um aroma
de fumo e de groselha preta doce”,
aroma explosivo e um final grande,
longo adocicado, afirma o conceituado Sunday Times.
Na verdade, os produtores
de whisky japonês, tradicionalmente
desconhecidos pelos conhecedores
andam trabalhando duro no segmento. Em setenta anos o Japão tornou-se um dos primeiros países produtores e consumidores de whisky do
mundo. Hoje em dia há quatro grupos importantes no mercado: Suntory, Nikka, Sunraku Ocean e Kirin
Seagram. O whisky japonês inscreve-se essencialmente na tradição do
escocês. As técnicas de produção são

Já bebeu whisky......japonês??

praticamente as mesmas e as destilarias
japonesas importam maltes da Escócia
para as misturas dos seus blends, mas o
segredo, além do homem por trás, está a
pureza das águas e a presença da turfa
no solo de Hokkaido e uma alta dose de
tecnologia, claro.
O ator Bill Murray naquele fime
em que ele toma um porre daqueles foi
quando passou a me chamar a atenção,
lembram? O filme foi o que revelou ao
mundo a atriz Scarlet Johanson, em “Encontros e Desencontros”. No longa, ele
mata umas garrafas do Hibiki 17 anos,
single malt de muita qualidade. No site do
jornal tem um trecho do filme , clica lá.
Já o Yamazaki 12 anos é um single malt
potente, que vai bem com um pouco de
água ou gelo (na minha opinião), para ser
apreciado aos poucos. E na harmonização
ambos combinaram bem com comidas picantes ou defumadas. Se fuçarmos mais
pelas importadoras em São Paulo aonde
se tem uma forte comunidade nipônica
podemos encontrar outros rótulos como o
Hakushu 12 anos, single malt que é produzido na que se diz ser a destilaria situada a maior altitude no Japão – Suntory.
Água fresca de corrente, florestas densas
e o madeira de carvalho japonês, conferem a este whisky notas picantes e com
leves traços de turfa, sementes torradas
com um sabor que permanece doce durante algum tempo. O Aketsuru Pure Malt
12 anos – é da empresa Nikka. Este Blended resulta da mistura de whiskies single malt de duas destilarias: a Yoichi, que
desde de 1934 produz whisky clássico, conhecidos pelas suas notas de especiarias,
caramelo, chocolate preto e nuances de
fumo, e a Miyagikyo, uma nova destilaria
do grupo Nikka situada nas montanhas

Sendai, que oferece um whisky mais suave e
açucarado. Agora, em bares por aí será mais
p´provável que você encontre o Yamazaki de
12 anos que é como se fosse em vendas, o
RED LABEL por aqui, porém dez vezes mais
gostoso. Curtiram?Tim tim!
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.. E OS PARABRISAS VOLTAM Á BARRA

VEJA A COLUNA DE TIAGO MOHAMED NA PÁG 5

OFICIAL MOSTRA OS TRUQUES DA DIREÇÃO
Quem passava pela
Avenida Salvador Allende poderia achar que era uma simples aula para quem queria
tirar carteira de habilitação
para motos. Mas um olhar
mais atento dava para reparar que as motos eram de
cilindradas maiores e não as
CGs ou Titans que costumam
ser utilizadas nas auto-escolas. Na verdade, era muito
mais do que isso. Se tratava
do curso Rider Program Rio.
O nome é pomposo mas é
simples. É um curso de um
dia sobre o aperfeiçoamento
de pilotagem de motos grandes, principalmente, as harleys que são muito mais pesadas e tem como finalidade
principal permitir que o piloto
domine a máquina e sinta-se
confortável em qualquer situação.
Segundo um dos divulgadores, Dotô Badá Barreto, é na baixa velocidade, em
situações de trânsito pesado
e nas paradas em sinais ou
estacionamento que os pilotos tem muita insegurança e
situações que podem causar
sérios danos aos pilotos e garupas.
Quem ensina é um
mestre no assunto, Capitão
Fernando Tanure, que instruiu os batedores da Guarda do Exército e vem dando
cursos em outras capitais.
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São as mesmas técnicas
desenvolvidas e usadas
pelas polícias americana e
canadense. Sempre na calçada do Complexo Maria
Lenk, o curso começa cedo,
logo pela manhã, e vai até
o meio da tarde, com uma
pequena pausa para o almoço e custa R$ 250 por
aluno. Os interessados devem ligar para 8814-0080
e agendar uma vaga. Para
os mais antenados , na página do facebook do programa existem mais fotos e
informações. Vejam no site
do Jornal outras fotos sobre
a última edição.
No facebook, basta digitar RIDER PROGRAM
RIO que já aparece.
As manobras ensinadas são: “Oito”; Saída
em 90°; controle de embreagem e tração; slalon
em baixa velocidade sem e
com embreagem; corredor
grego 1 e 2; combinado de
slalon e corredor grego e
labirinto. O capitão lembra
que os alunos ao término
das aulas ficam impressionados em perceberem que
não andavam corretamente:
__”Todos se surpreendem com o resultado
e se sentem mais seguro a
partir do curso”, lembra Tanure.

Anuncie conosco pelo

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

De Olho no Recreio

D

epois que vazou a lista de uma promoter na coluna do Bruno Chateaubriand
onde mostrava quem era “Vipinho” ou
“Vipão” com direito até a marcação de
caneta lumicolor, todos os artistas passaram
a sorrir para as lentes. Sorte nossa. Flagramos Mariana Rios, Da-da -da-vid Brazil que já
foi capa do JR e atoda -poderosa do Rock In
Rio, Roberta Medina, que também já foi capa
do nosso jornal. Eduardo Galvão marcou presença no camarote da Trident assim como o
ex-atleta e agora comentarista de TV, Roger
Flores e que levou sua filha ao show do Bon
Jovi. Vejam no site do jornal outras fotos de
Murillo Tinoco da Agi9.

Guilherme da Silveira

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

OS PARABRISAS FAZEM SHOW NA BARRA

E

les não se apresentam na
Barra há quase três anos .
E em tempos onde o Batman das passeatas no Centro do Rio vai preso por não
se identificar aos policiais,
na banda OS PARABRISAS ele é só
um tecladista que faz todo mundo
dançar. Na década passada os super
heróis da música revezavam entre as
principais casas da Barra. Barril 8000
, Galeria Gourmet e os shoppings da
região eram os locais mais frequentes. Agora a banda de humor Os Parabrisas se apresenta dia 17/10 ,
quinta-feira, no Restaurante Eclético,
que fica no condomínio Simonsen, na
Av. das Américas, 3434 Bl. 4 . Lj 101.
Na abertura, os famosos garçons cantores que são um show à parte.
No repertório do grupo, muitas novidades. Um medley que junta grandes sucessos das boates hoje,
como Titanium,(David Guetta), Feel
So Close e até Anitta estão programadas. Aliás, a cantora Luciana Rodrigues que se veste de Robin é um
show á parte em caracterizações impecáveis de Ivete Sangalo, Ana Carolina e a própria cantora teen , Anitta.
Já o cantor Guilherme Pereira revela
novidades:
__”Vamos cantar Bon Jovi e a
nossa nova canção “Bota, Roberto”,
que é um arrocha. Muito divertida. E
inserimos uma sessão com pagodes
da década de 90, com Marrom Bom
Bom e Só Pra Contrariar. Vai ser 10”,
revela o cantor.

No show, as clássicas imitações
de Axl Rose, Renato Russo e Cazuza
não podem faltar. A banda costuma
tocar algumas faixas do seu último
DVD(2011) onde cantam “Os Pobrema
da Vida” e “Márcio Garcia”. Juntos há
quase 13 anos, a formação é quase a
mesma, com Daniel Tavares na bateria
e que toca de Mulher maravilha, Breno Wajntraub é o tecladista que toca
fantasiado de Batman. Rodolfo dos
Santos, de The Flash, Thiago Zalinsky
é o guitarrista de Lanterna Verde e a
cantora fecha o grupo de frente como
Robin junto com o baixista Rodrigo
Cabral, de super homem. Os ingressos custam R$ 20 -lista amiga e quem
acessar o facebook da banda. Na hora,
R$ 30.
Dois dos integrantes moram no
Recreio e revelam que a hora é para
agradar aos amigos:
__”Toda vez chega um amigo e
me pergunta quando é o show. Como
sempre é longe , acabam não indo.
Agora, não vão ter desculpa, “revela o
cantor Guilherme pereira, que se veste Charada. Já para Rodolfo dos santos
que de dia trabalha em Furnas a situação é a mesma.
__”Lá na empresa , a galera
sempre pergunta aonde vamos estar.
levando-se em conta que Furnas tem
quase 5 mil funcionários... se metade
desse povo for, já vou estar satisfeito”,
brinca Rodolfo dos Santos. No site do
jornal tem dois vídeos da banda do último DVD gravado no Estúdio Floresta.
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COLUNA DO BEM -- “Obesidade infantil, cuidado!!.

Carolina Liberato-Nutricionista
carolinaliberato@pop.com.br

Olá pessoal! Mais uma vez estamos as
voltas com o tema: OBESIDADE. Os números são alarmantes. Mais de 51% da
população mundial está acima do peso!
Duas a cada três crianças estão obesas.
O assunto pode ser recorrente mas acaba sendo inevitável, já que a obesidade
está sendo tratada como uma epidemia.
Para alertar a população, descrevo abaixo os piores alimentos para a faixa etária mais vulnerável da vida, a INFÂNCIA.

de sódio.
SALGADINHO: fonte de calorias vazias e
sem valor nutricional algum. Deve ser proibido até os três anos de idade por causa
do alto teor de sódio e gordura. A criança
come salgadinhos e não se sente alimentada, engorda sem se nutrir e acaba procurando outra refeição para saciar a fome.

HAMBÚRGUER CONGELADO: duas
porções da carne vendida congelada levam ao organismo da criança o máximo
de gordura trans permitida por dia para
um adulto.

CEREAL: com a concentração de açúcar
elevada, quase todos os cereais de caixa
mais engordam do que nutrem. Não são
recomendados para a dieta diária da criança.

SALSICHA: não tem valor nutricional e
quase sempre é feita com carne processada. Além disso, pode possuir nitrito,
uma substância altamente cancerígena.

MACARRÃO INSTANTÂNEO: juntando
massa e tempero, cada embalagem contém alto teor de sódio e de conservantes
e nenhuma vitamina. O macarrão de preparo instantâneo não contribui para as necessidades diárias de consumo de quaisquer nutrientes pelas crianças.

EMPANADO DE FRANGO: quase sempre é preparado com carne processada
e não dá à criança as proteínas de que
ela precisa e que bifes ou filés proporcionam. Outro problema é que eles são
fritos. o consumo de óleo em excesso
pode levar à obesidade e a problemas
de pressão.
REFRIGERANTE: contém alta concentração de açúcar e sódio, que podem
levar à obesidade e a problemas cardíacos. Sabores à base de cola, em sua
maioria trazem também ácido fosfórico, que reduz a absorção de cálcio pelo
organismo, o que pode enfraquecer os
ossos. Versões diet, light e zero de refrigerantes são especialmente prejudiciais
para as crianças devido à presença de
adoçantes como aspartame e ciclamato

MAIONESE: é fonte quase exclusiva de
gordura. Leva muitas calorias e baixíssimo
valor nutricional ao corpo da criança.

BISCOITO RECHEADO: não agrega valor
nutricional significativo à alimentação da
criança, além de carregar gordura saturada e muito açúcar.
SUCO INDUSTRIALIZADO: em pó ou líquidos tem mais açúcar e corantes do que
suco das frutas que mostram nas embalagens. Ao contrário do que muitos pais
pensam os sucos industrializados não têm
as vitaminas e os sais minerais de que as
crianças precisam.
Carolina Liberato
Até a Próxima

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

N

uma linda tarde de domingo
o leitor Maurício Gomes da
Silva, de 38 anos, morador
do Barra Family, nos enviou
esse flagrante de descaso
com a vida alheia. O motorista desse
caminhão Mercedez, placa KUB 3909
trafegava pela Avenida das Américas
com essa mudança presa apenas com
cordas, sem ter uma lona se quer para
evitar que os objetos voassem pelo caminho. Parece até de circo não? Numa
consulta simples no site da Secretaria de Transportes do Município consta que o veículo tem duas multas por
transitar em horário não permitido. No
site do Denatran informa que carregar
carga que possa jogar objetos na via
é infração gravíssima, sujeito a multa
e apreensão do veículo até que se regularize a situação. Se transportar a
carga acima da altura limite permitida,
infração grave.

EXPEDIENTE
JR JORNAL DO RECREIO é editado por Guilherme da S Pereira MTB
18677- Diagramação e distribuição gratuita de 15 mil exemplares pela
Divulgui LTDA. 7831 9926 /91042208 jornaldorecreio@gmail.com e site
www.jornaldorecreio.com.br Foto de Capa: Guilherme da Silveira /CGC
11894 373/0001-70
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IZEM QUE EU PAREÇO COM......
.............Senhor Miyagi

Rodolfo Alvarenga nos contou que ao longo de
sua vida só colecionou apelidos. Na infância foi “China”. Já jovem, Robertoso, porque gostava , nos anos
70, de Roberto Carlos e Caetano Veloso. Nos anos 90,
PC Farias!!! Mas todos o chamam no Recreio de...Sr
Myagi, personagem que ficou famoso com o ator Pat
Morita da série Karatê KID, vocês acham? O Rodolfo
é o de cima tá? Mandem sugestões para jornaldorecreio@gmail.com

PROVAS EM CHEQUE NA PRAIA DO RECREIO

Maratona, meia-maratona, provas
de Triatlon, Tour do Rio. O Recreio
definitivamente entrou para o calendário desportivo do Rio de Janeiro. Os holofotes caem sobre o
bairro , o que é bom por um lado,
mas muitos motoristas não gostam muito da idéia. Apesar das
interdições serem breves, muitos
reclamaram pela interdição da
Avenida Lúcio Costa numa manhã
de quarta-feira. Em meia hora de
via fechada foi capaz de engarrafar
até a Praia da Macumba. O Jornal
do Recreio já havia atentado para
o problema tanto que nos postamos no início da Praia da Reserva
para falar com alguns motoristas
que estavam muito exaltados.
__”Isso é absurdo. Como
podem fechar uma via expressa
em plena luz do dia”, reclamava
Camille Mourão Filho, de 36 anos
que seguia em direção à Barra.
__”Deveriam alertar , colocar faixa”, completou a motorista
visivelmente indignada.
Na verdade, a prova já
está no calendário de eventos da
cidade e foi amplamente noticiada
nos principais veículos de informação. A Prefeitura instalou painéis
de LED nas vias de grande fluxo
durante o fim de semana que antecedem as provas. Mas parece
que não adiantou.
Depois das bicicletas, vieram

em seguida, num domingo pela
manhã,a prova de Triatlon. A empresária Sandra, do Cavalo Marinho desabafou:
__” Não existe placa informativa com antecedência. Se
teve não estava tão visível. Temos
um comércio na praia e começamos cedo, as 7H e precisamos
abastecer o quiosque. A praia da
Reserva tem pista reversível, porque não utilizam”. lembrou.
O Sub Prefeito, através de sua assessoria explicou.
__” O Tour do Rio é uma
prova pontual e foi a única realizada durante um dia de semana,
mesmo assim, fora do horário de
pico e apenas uma vez no ano. O
período em que a pista fica fechada é curto. Logo após a largada, a
via é liberada. Destacamos que a
Prefeitura não determina as datas
e nem os percursos dessas provas, que muitas vezes fazem parte de um calendário de eventos,
organizados por confederações
de esporte, algumas até internacionais. A Prefeitura, através da
Cet-Rio, avalia o impacto e atua
como parceiro, sinalizando o trânsito, dando condições para que a
prova ocorra sem maiores transtornos para os moradores e com
segurança para os atletas. Não
recebemos reclamações a respeito dessa prova específica, mas fi-

caremos atentos e aumentaremos a
quantidade de avisos para que os motoristas sejam avisados com antecedência. A Subprefeitura entende que
é possível conciliar o dia -a- dia dos
moradores com provas esportivas importantes para a cidade que será sede

das próximas Olimpíadas,
assim
como é importante fomentar e incentivar atividades físicas. Vamos reforçar
a sinalização nos próximos eventos”,
completou Tiago Mohamed.
Veja no site do jornal mais fotos exclusivas dessas provas .

Tá precisando trocar de carro? No site do JR, tem a lista das principais agências do Recreio. www.jornaldorecreio.com.br

Auto News - FourJoy

Apresentado no mês passado como carro-conceito no salão de Frankfurt, na
Alemanha, o FourJoy chamou a atenção
para o que poderá vir ano que vem dos
engenheiros da Smart. Talvez para poder
mostra melhor o carrinho, o “carrinhO”
apareceu no salão sem portas e com teto
escancarado. as linhas mudaram e estão
mais modernas. Os assentos são meio
futuristas e parecem que acabaram de
sair do desenho Os Jetsons, lembram?
O carrinho elétrico é equipado com
motor que gera 75cv de potência. A fabricante deixa claro que graças as suas
dimensões e por ser levinho, o modelo
é esperto de fato. Além disso, o fourjoy
tem bateria de ion-lítio, com capacidade
de 17.6KWh.
Apesar de não acreditar que venha
para as ruas desse jeito, no salão, foi
apresentado com dois capacetes devidamente acondicionados no assoalho e dois
skates elétricos de brinde?? De acordo
com a Smart, o Fourjoy se encaixa perfeitamente no segmento B europeu e possui
3,49 metros de comprimento, 1,97 m de
largura e 1,49 m de altura. Os balanços
dianteiro e traseiro são extremamente
curtos, ampliando as medidas do espaço
interno. No visual, destaque para os faróis com luzes diurnas com LED’s, grade
em forma colmeia, teto solar panorâmi-

co, lanternas retangulares com iluminação diferenciada, entre outros.
Quando foi lançado, em 1998, o
Smart começou a revolucionar a condução da cidade. Não era apenas um
carro, mas muito mais (ou menos, dependendo do seu ponto de vista): Foi
um conceito de mobilidade que deveria oferecer vagas de estacionamento
especiais, painéis de carroceria intercambiáveis 
que podem ser trocados
com facilidade, e algum tempo em
veículos maiores Mercedes quando necessário. Mas, infelizmente, nenhum
deles voou com os clientes, pois eles
queriam comprar um carro, e não “o
conceito de mobilidade.”
Por aqui virou carro para poucos,
mas aqui na Barra/Recreio, mas poucos. O veículo de design extravagante
possui bancos vazados, porta objetos em cima do porta-malas e até um
porta-skate no teto. O banco traseiro
é feito em uma peça só e tem formato semelhante à letra “U”. Se rolar por
aqui não acredito que venha sem portas e com lateral espelhada, mas que
vai chamar a atenção nas ruas, isso vai
acontecer.
No site do jornal tem um link para
vocês assitirem ao vídeo de apresentação do carrinho ou então cop i e m h t t p : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=wLJV2ktBc9Y#t=63 A novidade vai dividir a mesma plataforma
com a Renault, que também a usará
para fazer a próxima geração do Twingo que chega no ano que vêm repaginado.

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O TIAGO!

JOSÉ DE ABREU

Tiago
Estou reenviando a minha solicitação
enviada em 23 de abril de 2013, pois
até a presente data não obtive resposta. Solicito assim que receber este, me
de um retorno.
“Sou moradora do Jardim Barra Bonita
no Recreio. Gostaria de solicitar uma
PONTE PARA PEDESTRE na Rua Teotônio Vilella que fica perto da Paroquia
São Pedro do Mar. Em frente a esta
Paroquia existe a creche Espaço de
Desenvolvimento Milena Santos Nascimento. Os pais que vem da Avenida
Das Américas se ararriscam com seus
filhos na rua pois não existe calçada
Esta PONTE serviria de ligação para
os pedestres da Teotônio Vilella e as
crianças da referida creche bem como
dos moradores dos condomínios que
utilizam esta rua para se locomoverem
até a Avenida das Américas (Condomínio Jardins Barra Bonita). A Paroquia já fez um abaixo assinado no ano
passado e ate a presente data nada
foi feito. Graças a Deus ate agora não
teve nenhum acidente. No aguardo de
uma resposta, obrigada
Beth
RESPOSTA TIAGO MOHAMED –
A Rio Águas esteve no local fazendo uma vistoria e avaliou que não
há demanda e que ali próximo já
existem duas passarelas para pedestres.
Antes de me mudar para Barra sempre
ouvia falar que na Barra, até para ir
a padaria ,tinha que ir de carro. To-

Veja no site do jornal outras respostas dos leitores em www.jornaldorecreio.com.br
mei como desafio mostrar que não era
bem assim e que tudo que eu fosse fazer
dentro do trecho entre o Barra Bali e o
Novo Leblon ou seria a pé,ou de bicicleta, unindo o útil ao agradável, resolvendo os problemas e ao mesmo tempo já
servindo como atividade física.Para minha decepção encontrei um trecho que
fica da entrada do Itaúna Shopping até
a entrada do condomínio Itaúna, ou seja,
em frente a pedra de Itaúna, que não se
consegue andar nem a pequem teve a infeliz ideia de plantar dezenas de árvores
a um metro do meio fio da avenida das
Américas onde os galhos vão até o chão
nos obrigando a andar dentro da pista? E
o pior de tudo é que pela parte de dentro
da grade existe um bosque com milhares
de árvores. Seria possível fazer uma calçada no local para nos dar condição de
passar a pé e não ser atropelado dentro
da pista
Obrigado Alvin Fernandes
Resposta -A responsabilidade de cuidar da calçada é do proprietário do
imóvel. Vamos vistoriar esse trecho
e identificar o proprietário para que
faça a calçada. Todo cidadão pode
denunciar a existência de problemas
de calçada telefonando para a Central de Atendimento da Prefeitura,
através do 1746. Para isso, identifique o endereço correto, com o nome
da rua e de preferência o número
mais próximo do problema, ou com
um ponto de referência que ajude o
fiscal a identificar o local.

Com o crescimento do Bairro Recreio, e toda
as modificações de acesso, transportes e corredores expressos, quais os projetos para a
organização da Rua Gilka Machado, importante via de acesso à praia. As demolições de
construções irregulares próximo a praia e ao
canal foram interrompidas 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 irregularmente, 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 químicos 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 realizado 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 local.
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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TAKE CARE: PROGRAMA PIONEIRO DA RIO SPORT

SINAL PRA QUÊ?

Um sinal nas Américas que serviria para
a travessia dos usuários da estação Golfe
Olímpico do BRT deverá, enfim, ficar verde
permanentemente segundo informações
da CET-Rio. Além da estação estar inativa, não existe nenhum condomínio em
frente que justifique seu funcionamento.
Estivemos por 40 minutos no local e não
vimos ninguém atravessando a pista. O
sinal fica fechado 36 segundos e depois
abre por 1 minuto e 26 segundos . Parece
pouco o tempo em que os carros ficam
parados, mas é o suficiente para engarrafar um trecho de mais de 100 metros pela
manhã com tráfego intenso. E o curioso
é que ninguém avança, mesmo sem ter
fiscalização eletrônica, o que é um bom
sinal, já que a via é recordista em acidentes. A CET- Rio informa também que uma
botoeira para que o pedestre acione em
caso de travessia será instalada.

EDITORIAL
Este mês conversamos com o ator-boa-praça Serjão Loroza. Além de ser uma
pessoa fantástica, foi bem divertido passar
1 hora com o super artista que mora por
aqui há 3 anos. Flagramos alguns casos
de falta de civilidade de alguns motoristas. Tem uma boa dica para o ano que vem
no mundo automotivo para quem gosta de
“brinquedinhos” . É o Forjoy. Um Minicouper sem grandes tecnologias. Carolina Liberato nos alerta sobre a obesidade infantil
que assola o mundo. Vamos tomar cuidado
com o que os pequenos andam comendo
nas cantinas escolares!! E o mesmo vale
para dentro de casa. Eles vão nos agrade-

cer no futuro. Esse mês tem a banda mais
divertida da cidade, os parabrisas, que se
apresentam no bar Eclético,q ue fica do espaço Simonsen, na Barra da Tijuca. E a Rio
Sport Center apresentou o take care, um
programa inovador. Na Miam Miam desse
mês, fomos ao italianíssimo Piazzetta provar os sabores que o país da bota tem por
lá. E Tiago Mohamed responde aos questionamentos dos moradores. Em Dizem
que eu pareço com...conversamos com o
Rodolfo Alvarenga que mescla traços do
falecido PC Farias com o mestre das artes
marciais do cinema teen, Pat Morita, na
pele de Sr. Myagi. Salve o Recreio! Salve
a vida!

O que antes era restrito a pequenos
grupos, como atletas, idosos e crianças especiais, agora, é para todos.
O programa chamado “Take Care”
ministrado e desenvolvido na academia Rio Sport Center, na Barra, vem
ganhando adesão a quem procura
algo além de um corpo sarado , e
sim, busca qualidade de vida. Como
o nome mesmo diz, “ter cuidado”, o
programa consiste em reunir uma
série de técnicas. O aluno se sente
literalmente monitorado. A equipe
reúne médico, terapeuta, professor
de educação física, assistente social ,
nutricionista, enfim, profissionais responsáveis pela condução do aluno ao
longo do período.
A Dra. Silvia Lagrotta é quem
está a frente do projeto. Ela é especialista em Geriatria e medicina do
esporte; membro efetivo do Colégio
Americano de Medicina do Exercício e
Esporte e explicou ao JR umas quetões:
1) Quanto tempo dura o processo? Não tem prazo, é anual , mensal, como funciona?
R:(Dra.) Isso depende de uma série
de fatores que serão determinados a
partir de uma avaliação inicial multidisciplinar com médico, professor de
educação física, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e
uma terapeuta holistica .O Take Care
é um programa de gerenciamento
global de saúde, que visa minimizar
perdas (tempo e investimento), e trabalhar cada aluno como único; criando uma troca que tem custo, mas

MIAM, MIAM
A sua paixão pela gastronomia vem
da infância, quando sua mãe pedia
para que o então menino, Wagner,
fosse comprar frutas e verduras e
demorava horas. Ela até completava: ”Vai morar na feira um dia
, menino!” Algumas décadas se
passaram o então jovem Wagner
Manasfi se transformou num executivo de negócios, em São Paulo.
Entre as viagens a trabalho e inúmeras reuniões foi aprimorando
seus conhecimentos em cima dos
ingredientes e procurando novos
sabores. E quem for ao restaurante Piazzetta, no Recreio, vai saber o
que é isso e saborear um pouco da
alta gastronomia do país da bota.
			O ambiente
é aconchegante existe um segundo
andar para quem quer realizar uma
reunião entre amigos ou ficar num
ambiente mais tranquilo, reservado
ou porque não, romântico. O cardápio pautado na cozinha italiana não
nega as raízes. Tem Risoto de limão
siciliano com redução de Marsala
- R$ 42 e Spaghetti (prato da foto
ao lado) aos 3 alhos (alho laminado no azeite se ervas, alho poró e
alho negro), este muito difícil de se
encontrar. O prato sai a R$ 44. No
site do jornal dá para ver a foto do
Spaguetti com camarões ao vinho
R$ 45, simplesmente deslumbrante.
Na adega da casa, existem
rótulos de todos os bolsos. Tem

‘não tem preço’.
2)Quanto custa?
R:(Dra.) O Take Care é uma ferramenta que ajuda a pessoa a ‘atirar
no alvo certo’, com a proposta de sair
do convencional e criar novas possibilidades. Nossa ideia é todo mundo
junto e misturado, no melhor dos
sentidos trabalhando com especialistas a parte física, social e emocional. Nosso centro de gerenciamento
global de saúde abres suas portas de
segunda a sexta feira das 7 às 21h.
Preço? Muito barato! Quanto custa a
sua saúde?
3) Aqui na região são únicos?
R: (Dra.) Com certeza! Nossa proposta é original no Brasil. Trabalhamos
com motivação. Mudança de hábitos,
inclusão de exercícios físicos e terapias alternativas na rotina das pessoas, é uma jornada ‘sem fim’. Nossa
função é mostrar isso para o nosso
cliente através de um ambiente de
bem estar, e não de sacrifício; tornar
o processo de cura uma grande descoberta de prazer e de benefícios.
4) Quem de fato procura o programa? Nas fotos, vi um homem
na piscina e uma mulher se equilibrando numa bola, por exemplo?
R: (Dra). O Take Care é um conceito
de saúde, e portanto abrange todo e
qualquer ser humano. Todos precisamos, ou simplesmente desejamos
melhorar em algo. Estamos aptos a
rceber todos os tipos de indivíduos.
Atendemos atualmente desde jovens
saudáveis até idosos portadores das

Piazzetta
Amalaya Malbec 2011, R$ 82, o
Montepulciano Colle Secco 2008, R$
65 e o DV Catena 2007, R$ 157.
Este, em especial, é um delicioso terroir da região de Mendoza e
faz parte de um tremendo “golaço”
dessa tradicional família argentina.
Esse vinho ficou amadurecendo 12
meses em barrica de carvalho francês. É bem encorpado e pede uma
combinação com carne. Vinhos
à parte , o que enche de orgulho
o Wagner no momento é o Risoto
de Rabada e agrião com pastéis de
queijo de coalho e farfalle al Vento
que no dia em que estivemos fotografando ele estava terminando de
fazer. Vale conferir.
Agora, para os amantes de
pizza, a casa oferece mais de 30 sabores diferentes que são assadas na
hora, num tradicional forno à lenha
que fica nos fundos da loja. O sabor
é inconfundível .
O Piazzetta funciona de segunda a domingo a partir das 18 H
e fica na Rua Fernando Leite Mendes, 101 - loja B , bem ao lado dos
tradicionais Konomi Ai e o mexicano
Taco & Chilli. Aliás, você pode visitar
três continentes numa calçada só. O
telefone para informações e reservas é 3796-7585. Chegamos a conclusão que o Cugine agora tem um
concorrente a altura.
O site é www.piazzettarestaurante.
com.br

Serviço: Barra: AV. Ayrton Senna, 2541 / Telefone: 3325-6644
Recreio: AV. Baltazar da Silveira, 1851 / Telefone: 2497-2020

PISTA EXCLUSIVA, mas não era BRT

N

ão é de hoje que nossa equipe já flagrou veículos sem
ser as composições do BRT
trafegando na via exclusiva
na Avenida das Américas.
Na verdade, além dos carros de apoio
e motos que prestam serviço ao sistema, já presenciamos motos e carros
de polícia , carros-forte , entre outros
por ali.
Desta vez, conseguimos fotografar a tempo um furgão de transporte de cargas andando na via como
se fosse a coisa mais normal. Não deu
para anotar a placa . Aliás, essa ação
não é privilégio da pista do BRT. Na faixa seletiva da Avenida Brasil em dias
de engarrafamento, o que mais se vê
é veículo não -autorizado andando na
faixa exclusiva. O Sub Prefeito da Barra por meio de sua assessoria de imprensa informou que a via do BRT é
exclusiva para o sistema de transporte, mas veículos de apoio do sistema
podem usar a canaleta e viaturas em
operação também podem, sobretudo,
se for para uma ocorrência no BRT.
Disse também que os carros particulares ou motos que utilizam a pista são
multados. Há radares que identificam
os carros que utilizam essa via. Não
nos pareceu que esse furgão estava a
serviço do sistema do Ligeirão.

SERJÃO LOROZA SE MUDA PRO RECREIO, ABRE ESTÚDIO E LANÇA CD ESSE MÊS
É praticamente impossível não notar Serjão Loroza andando pelo bairro. Ora você
o vê no Buteco Tradicional, ora entrando
no mercado com a família ou mesmo comprando o pãozinho do café da manhã na
Vaspão. Há 3 anos morando no Recreio, o
ator-cantor-boa-praça e agora empresário
não larga as raízes de Madureira , mas se
mostra completamente adaptado ao estilo
do Recreio, que segundo ele, traz características do subúrbio. Serjão recebeu o JR
em seu estúdio no Recreio Shopping para
uma conversa bem descontraída, ao estilo
Serjão. Serjão mesmo, já que está pesando mais de 150 quilos, sem perder o bom
humor, sua marca e por isso sorri para a
vida. Aliás, o seu estilo ”malandro-gente-boa” traz lucros, afinal, não cansa de enfileirar campanhas publicitárias. De garoto-propaganda de banco, passa facilmente
como membro de diretoria de campanha
cervejeira e associa sua pessoa a um lançamento automotivo de uma multinacional
fácil-fácil. Com a maioria de seus personagens fincados no humor, Loroza conquistou o coração do brasileiro e eternizou
alguns personagens. Quem não sente saudades do “ Figueirinha”, de A Diarista ou
do “Marconha” no filme “Cilada .com” ao
lado de Bruno Mazzeo?
Na atual temporada de “Vai que
Cola” , seu “Tony Manchete” já coleciona os frutos do sucesso. E o personagem
Marconha agradou tanto que pode até ganhar vida própria, assim como foi com o
“Crô” de Marcelo Serrado, que estréia no
cinema dentro em breve.
A música que sempre acompanhou a vida de Serjão traz mais um lançamento previsto para esse mês, com o
CD Carpem Diem, onde desfila seu vozeirão entre canções de parceiros e de sua
autoria. No estúdio, recebeu o JR após
um ensaio com sua banda US Madureira e
falou um pouco de tudo:
1)Você morou muito tempo em Madureira, tem o grupo US Madureira e
agora mora no Recreio? Por que morar no Recreio? Vai ter banda US Recreios?
R:
Questão
de
especulação
imobiliária(risos). Na verdade, moro no
Recreio, mas sou de Madureira. O bairro
tem a peculiaridade de ser um local ainda
interiorano. Diziam que aqui era o quintal da Barra, lembra? Se recebe gente de
Bonsucesso, Jacarepaguá, Baixada , e isso
faz com que as pessoas que vem pra cá
sejam mais simples, sem frescuras. Gosto
disso. A galera não tem aquela empáfia.
Essa “galera” mantém a essência da simplicidade. Taí, não tem o Novo Leblon? Eu
queria criar o Nova Madureira!. Pô bicho, o
que tem de “neguinho” de Madureira morando aqui...(risos)
2) Qual o local que você gosta de frequentar aqui no bairro?
R: Naturalmente o Recreio Shopping por
causa do estúdio, meu trabalho. O Buteco
gosto.(leia-se Buteco Tradicional). O Oficina do Chope é maneiro também. Gosto do
Estrela do Sul para comer uma carninha e
do Nagai(comida japonesa) pouco depois
do Butiquim do Nonno, saca?
3) Você sempre brinca com seu peso
e coisa e tal. Chegou a declarar na sua
despedida do Super Chef no Mais Você
que ” ..tudo vale à pena quando a
alma é pequena, menos a sua...”Você
sempre foi gordinho?É por que come
muito , bom de boca?
R: Nem brigo muito com o peso. Eu tive

uma vez uma ...imersão e perdi peso
por causa de saúde. Minhas taxas são
boas apesar da pressão alta. Eu tomo
remédio e tá resolvido.
3) Então, no Dança dos Famosos, o
peso não foi problema e você arrasou?
R: Então, as pessoas achavam que a
montanha não pudesse se locomover
e a montanha se desloca no espaço...
(gargalha)As pessoas passaram a perceber que não existem limites pro nosso
corpo. Acho que é isso.
4) Fazendo um apanhado na sua
carreira, grande parte dos seus papéis foram de humor, você transita
melhor nessa área ou é o que pinta?
Gostaria de fazer papéis dramáticos?
R: Já fiz drama. Na Hilda Furacão , o
papel era bem humorado(Emecê), mas
não cômico. Se eu pudesse escolheria só humor. E o mundo te “cobra” , e
você acaba sendo levado para esse lado.
Não vejo lado ruim nisso e nem sei se é
mais fácil fazer humor, mas certamente
é mais divertido(risos). Outro dia, uma
moça estava subindo a escada de cara
fechada e quando me viu abriu o sorrisão. Ganhei o o dia. Eu mudei o dia dela.
Fiquei satisfeito.
5)Qual o personagem que as pessoas mais lembram? O Figueirinha de
“A Diarista”?
R: O Figueirinha.., o Marconha e agora,
o Tony Manchete, no “Vai que Cola” são
os queridos. Uma vez um um adolescente me perguntou poque eu não faria
um filme, “As Aventuras de Marconha”.
Achei legal a idéia mas nem sei se vou
fazer o segundo filme, na continuação
do Cilada.com mas seria legal.
6) Você gosta mais de atuar ou cantar?
R: Eu sempre digo: prefiro ser bailarinho. Mas a música chegou primeiro na
vida. Tenho prazer nos dois. A música
foi a primeira ferramenta para interagir
na sociedade.
7) Qual balanço que você faz entre
dois trabalhos distintos: Monobloco
(2001-2007) e os US MADUREIRA?

R: Teve os Tuins(de twins -gêmeos), XL, Sindicato Soul e em todos
os trabalhos tem um pouco do Serjão, tá ligado? O Monobloco foi
bem bacana, mas foi muito voltado para a galera mais zona sul, mas
me fez conhecer muito o Brasil também. Tudo compõe um pouco
do que eu sou. Coralgrafado e tantas outras bandas fazem parte do
meu “eu”. Na fase do Monobloco, eu pirei um pouco. Cheguei até
ficar em crise existencial cantando no meio de mensalão, corrupção
e isso me incomodava muito. Eu ali fazendo “maluco” dançar e as
coisas acontecendo no país, mas depois percebi que é importante se
divertir também. A gente não quer só comida, a gente quer comida,
diversão e arte. (risos citando música dos Titãs). É justo se divertir.
Dançar é também necessário.
8) Como surgiu o estúdio?(era de um dos integrantes do Roupa
nova- Kleberson Horth)
R: Ter um lugar para estudo é muito importante, um espaço seu.
Facilita muito a minha vida. Hoje, a gente toca do Oiapoque ao Chuí.
Mentira. Nunca fui nem ao Oiapoque, nem no Chuí, tá ligado?

(muitos risos)Mas, sério, tocando de norte a sul,
ter o seu canto para reunir os músicos é imporante. Fizemos até shows no exterior, Paris, Londres,
Cancún..
9) Qual o lugar mais bacana que você se
apresentou?
R: Madureira..Sério. Bom, Londres é muito 10!
10) Passou alguma saia justa?
R: Ah..o bloqueio da língua é divertido. Imagina
os meus “pretinhos” chegando numa terra que
você não domina a língua? Mas o mais engraçado
aconteceu foi em Portugal sabia?
11) Como assim?
R: Na alfândega, a moça lá pediu para um músico: Tiraosóculosprurfavore? (tentando fazer o
sotaque) E ela só falou Tira os óculos por favor?
Mas falou tão corrido que demoramos um tempão
para entender, é mole? Tirar os óculos!!!E ela ainda perguntou: Qual o seu destino? O negão respondeu que o destino dele só Deus sabia, é mole?
Eu falei pro cara que ela só queria saber qual o
hotel!! Meu Deus....
12) Você começou com O Wolf Maia, não foi?
Já foi na escola dele na Barra/Freeway?
R: Wolf foi muito importante na minha vida, tanto na peça Cabaré Brasil ,com a Danni Winits ,

rme
Guilhe

eira
da Silv

como no Hilda Furacão. Minha filha
até está estudando lá com ele. Estou muito feliz.
13) Me fala do seu CD, porque a
carpem diem?
R: Vi essa expressão no filme “Sociedade dos Poetas Mortos”! saca? Quer
dizer aproveite o dia. Muito legal,
apesar de óbvio. O engraçado é que
nas canções que recebi de amigos,
o Hyldon me mandou um sambinha
e o Arlindo Cruz me mandou um R&
B, é mole?
14) Foi ao Rock in Rio?
R: Até fui convidado pelo Zé
Ricardo(diretor musical do palco
Sunset)Mas, esse ano minha agenda
bateu em cima e não deu. Conheci
a Roberta Medina na casa dela em
Portugal e fiquei bobo com o projeto
todo. Muito legal.
15)Você que é Vasco, como você
vê a atual situação?
R:(risos) Tá ruim o “bagulho”. Quando começou o ano eu tava mais preocupado. Agora, se não fossem os
acasos, com bolas na trave, frangos
e erros de arbitragem a gente tava
melhor. Mas é assim que cai. né?...
16) Morar no Recreio é..
R: ..é longe mas é maneiro ...(risos)

STUDIO UM : ensaios
Recreio Shopping
2490 2733 e 7804 9775
studioumrecreio@gmail.
com

