
Degustando a Vida .....Espanha x Brasil-----
A coluna já estava pronta quando 
apareceu a polêmica envolvendo a 
convocação do atacante do Atlético 
de Madri, Diego Costa, que decidiu 
defender as cores da Fúria na pró-
xima Copa, aqui no Brasil. Do outro 
lado o nosso careteiro Felipão não 
entende que o rapaz desde cedo joga 
na Espanha e , ao que parece, seu 
desejo de jogar uma Copa é mui-
to maior que as cores de quem vai 
defender. Aí , fiquei pensando que o 
Verão está chegando, que podemos 
beber vinhos mais leves, brancos, 
rosè, Espanha, Felipão, vinhos, Bento 
Gonçalves, pimba!
 Ser ser ufanista  pensei logo 
na boutique da família Lídio Carraro 
de Bento Gonçalves, terra de Dom 
Felipão . Na verdade, ele é gaúcho, 
mas é de Passo Fundo. A família Car-
raro foi escolhida pela FIFA para reali-
zar o vinho da Copa do Mundo do ano 
que vem. No Emporium Santa There-
zinha (Américas 13.280) tem o Dádi-
vas Chardonay (R$ 59.90). Leve com 
coloração amarelo palha e aromas 
de flores brancas. Ganhou destaque 
esse ano e está concorrendo ao TOP 
TEN. Cai bem com carnes brancas , 
frutos do mar e saladas. Esse vinho 
branco tem uma curiosidade bacana, 
já que após a fermentação ele per-
maneceu mais 10 meses nos tanques 
e não foram utilizados clarificantes. A 
preocupação era de respeitar o equi-
líbrio bioquímico do vinho e expressar 
o potencial natural. Sugerimos o Fa-
ces (R$ 44.90) , também branco . A 
Moscato - com rosas brancas, frutas 
cítricas e frutas exóticas, a  Riesling 
Itálica  - contribui com frescor em 

boca e persistência, além de uma nota 
delicada de flores brancas no olfato e a 
Chardonnay  que completa a seleção de 3 
uvas  e são  o  elo de ligação entre os vi-
nhos, contribuindo com notas frutadas no 
aroma, volume e consistência em boca. 
 Mas e a terra de atacante de Ma-
dri?? Comprei o Zaleo de uva Tempranillo 
da região de Ribiera de Guadiana, mais 
precisamente da província de Extremadu-
ra. O Rio Guadiana começa na Espanha 
e desemboca no Mediterrâneo com quase  
mil quilômetros de extensão. Como nasce 
na serra propicia bons vinhos como esse 
Zaleo (R$ 43). Nesse rosè você vai encon-
trar aroma de framboesa e lembra bem a 
colheita de rosas  bem sutil. É frutado e 
ideal para um dia de sol . Quem importa 
ele aqui no Brasil é o a Velox(veloex.rio@
veloextrading.com.br Dessa mesma linha 
mas um Pardina  da mesma região de Ex-
tremadura, onde  a Zaleo produziu essa 
opção . Essa uva local é uma das prin-
cipais variedades cultivadas em Badajoz, 
com características muito semelhantes às 
do Airen, cultivada em La Mancha. Tem 
sido cultivada na  Almansa, nas Caná-
rias, em quase todas as denominações, 
Manchuela, Ribera de Duero, Rioja, Toro 
e Biscaia. Fora da Espanha é difícil de en-
contrar. Nesse Pardina você vai sentir ba-
nana (muito leve), maçã, pêssego nítidos 
e acidez na medida certa. O site deles é 
www.zaleo.es  Mês que vem vou dar boas 
dicas aqui no bairro para as confraterni-
zações de fim de ano e um belo espuman-
te, ok? Vou contemplar o meu Zaleo aqui 
e espero que façam aí com sua família, 
com seus amigos. Afinal, o vinho é para 
isso, para reunir, confraternizar. Tim Tim! 
E até a próxima.

E O 
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Os moradores da Rua Sylvio 
da Rocha Pollis no condomínio 
Pontões da Barra tomaram o 
primeiro susto no início do 
ano quando foi anunciada as 
obras para a criação de uma 
unidade da Igreja Batista da 
Barra num terreno com o 
tamanho equivalente a dois 
campos de futebol, atrás da 
Citroen. No meio do ano, uma 
festa junina nas alturas foi um 
presságio. Som alto e muita 
movimentação na rua, fize-
ram com que os moradores 
do Pedra do Conde chamas-
sem a polícia para desligar 
o trio elétrico por volta das 
22H. Agora, com o tráfego in-
tenso de caminhões pesados , 
mais uma obra grande anun-
cia a criação de uma unidade 
infantil da Escola Parque.  
 Acostumados a ver 
enormes engarrafamentos na 
Avenida das Américas na al-
tura do Pedra de Itaúna nos 
horários de saída do colégio, 
os moradores estão preocu-
pados:
 --” Uma amiga minha 
do Itaúna  me disse que tem 
táxi que nem aceita corrida 
nos horários de saída por que 
teve carro que não conseguiu 
sair do condomínio”, revela 
Simone Marsicano.
Por outro lado, Juliana Melo 
do departamento de comuni-
cação da Escola nos informou 
que a instituição tem toda 
preocupação com o assun-
to,  tanto que lembra que ali 

somente vão  funcionar  algu-
mas turmas infantis para até 6 
anos:
 --” Além de diminuir 
consideravelmente o impacto 
no trânsito e dividir os alunos, 
os pequenos  chegam em sua 
maioria de van e será criada 
uma baia com monitores no lo-
cal para entrada a dos carros”, 
comenta por email.
A coordenadora  de atendimen-
to pedagógico da unidade, Elite 
Wermelinger explicou que uma 
das filosofias da instituição que 
é construtivista é tem em sua 
essência o fato de se fazer a 
criança pensar, argumentar e 
os pais que procuram isso para 
seus filhos também pensam 
parecido”, lembrou a pedago-
ga.
 __” As atividades da 
nova unidade estão previstas 
para 31 de janeiro do ano que 
vem. Vamos ter os grupos 1,2 
e 3 . Isso é um sonho antigo 
da direção. Depois de tanto re-
cusar aluno agora vai ter mais 
espaço. Cada módulo terá um 
ambiente seu. Vai ser um pavi-
mento somente. Vamos formar 
novos leitores com preocupação 
ambiental e de sustentabilida-
de”, revela novamente.
No site do jornal, tem uma foto 
onde mostra que a Prefeitura 
pode fazer a parte dela  e abrir  
a rua de trás chamada de servi-
dão e  que o condomínio Resi-
dências  do Sol já se apossou e 
fez de estacionamento e parqui-
nho. Veja no site as fotos.
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   ESCOLA PARQUE INAUGURA NO PONTÕES
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Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br 
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VEJA as fotos de outros eventos  

O cabeleireiro das estrelas e da presi-
dente Dilma Rousseff, Celso Kamu-
ra, inaugurou seu primeiro salão no 
Rio, no Village Mall, shopping  dos 

bacanas , na Barra. Estiveram lá, amigos , 
clientes e “vipões”. Murillo Tinoco clicou o 
casal-global-comercial-de-margarina, Lucia-
no Huck e Angélica que aliás, é sua sócia no 
empreendimento junto com a Wella. Paola de 
Oliveira (linda de longo), a atriz  Juliana Sil-
veira e abaixo a esposa de Márcio Garcia, An-
drea Santa Rosa. No site do jornal tem mais 
gente bonita e sorridente que ficou impres-
sionada com o tamanho do salão. São 500 
metros quadrados e um espaço masculino , 
ao estilo barbearia antiga. Vale conferir no 
site.  Abaixo, Angélica recebeu Lizandra 
Souto que apareceu com o namorado .

O comentário é geral e em qualquer con-
versa  o assunto é sempre o mesmo: a 
violência que aumentou no bairro. Um 
grupo de moradores se organizou no fa-
cebook e foi às ruas para protestar.  Jun-
tos na página Recreio dos Bandeirantes 
eles  tem recolhido assinaturas e a inten-
ção é entregar ao Secretário de Seguran-
ça,  José Beltrame  uma cópia pedindo 
aumento do efetivo para 31 º Batalhão, 
responsável pelo patrulhamento da re-
gião. Os números já chegam a quase 1,5 
mil assinaturas e não param de crescer, 
já que a cada esquina , mais interessados 
participam e deixam claro sua indignação 
diante do problema. 
 Organizados com faixas e carta-
zes prometem não descansar enquanto 
não forem atendidos. Numa reunião em  
Agosto entre os integrantes do Polo Gas-
tronômico, o capitão Thiago do 31BPM, 
representantes da Prefeitura e o Inspetor 
John, da 42 ª DP,  foi colocado o proble-
ma, como mostra uma matéria do JR na 
edição do mês seguinte. O capitão ali re-
velava que a região perdeu cerca de 80 
policiais, entre aposentadorias, remane-
jamentos para UPPs e até transferências, 
mas que a Secretaria estava  ciente e iria 
repor o efetivo.  
 Uma das organizadoras do movi-
mento Flávia França Cellular acrescentou:
 __”Aqui era final de linha, chegou 
a passar boiada na porta. Os tempos são 
outros e segundo o IBGE de 2010 já esta-
mos com 80 mil moradores. Até acho que 
esse número dobrou. O bairro é pequeno, 
porém com muitos prédios e condomí-
nios. E esse efetivo que temos, hoje, não 
dá para cobrir Recreio, Vargens e a Barra”, 
lembrou a moradora e uma das que estão 
a frente do movimento.
Outra moradora lembrou: 
 __”Tem um carro preto que anda 

tocando o terror por aqui, você sabia?”, re-
vela. Os moradores cobram do Secretário 
o aumento que ele anunciou na última reu-
nião com o presidente da  Câmara Comuni-
tária da Barra há cerca de 2 meses e ainda 
não chegou. 
O comandante do 31 BPM , Marcus Vinicius 
Amaral comentou o problema:
 __” Houve um aumento popula-
cional  na região e de veículos circulando. 
O contingente operacional da Unidade não 
acompanhou esse crescimento. De ime-
diato já conseguimos reduzir o número de 
roubos a transeuntes, que realmente au-
mentou no mês de julho, em relação ao 
mesmo período do ano passado . Recebe-
mos um reforço de motociclistas para atuar 
especificamente na redução deste delito. 
Após a abertura do túnel da Grota Funda, 
o Recreio se tornou um pólo de atração, 
de acesso rápido, para um grande núme-
ro de pessoas oriundas de Santa Cruz e 
Campo Grande. Lamentavelmente, foi de-
tectado através do aumento do número 
de prisões de marginais que pertenciam a 
comunidades não pacificadas, que passa-
ram a freqüentar nossa região e cometer 
delitos. Mas isso vai diminuir”, completou 
o comandante.
 No site do jornal tem uma foto ti-
rada por um morador com a placa que fica 
localizada na entrada do batalhão e mostra 
os números reais. Na placa do batalhão, 
desde Janeiro deste ano, o roubo a tran-
seuntes saltou de 61 para 212, em Agos-
to e depois caiu um pouco, passando para 
215 em setembro. Porém, os números de 
roubo de veículos parecem cair, apesar de 
altos. Chegou a ter 49, em Janeiro deste 
ano com picos de 53 casos, em Março e, 
em setembro, caindo para 34 casos. Não 
tivemos acesso aos número do mês passa-
do. No site do jornal colocamos um vídeo 
dos moradores falando sobre os problemas 



COLUNA DO BEM  -- Alimentos industrializados: do mal e do bem -

Carolina Liberato-Nutricionista

  carolinaliberato@pop.com.br

UM PEDAÇO DA GUINARD DIFÍCIL DE CHEGAR
Quem decide almoçar em família 
saboreando os prazeres da carne 
na Estrela do Sul não imagina o 
sacrifício que terá de fazer se de-
cidir se deslocar até a churrascaria 
mais famosa do bairro pelas ruas 
de dentro. Vai encontrar uma su-
cessão de mãos invertidas sem 
nenhum sentido e cabimento. E se 
não burlar a lei e realizar uma pe-
quena contra-mão de cerca de 20 
metros vai estragar seu passeio de 
Domingo. O gerente da casa, Pau-
lo Cesar  nos alertou para o pro-
blema e fomos conferir.
    Saímos  pela Baltazar da Silveira 
e pegamos a saída à direita pela 
Odilon Duarte Braga e chegamos 
na Avenida Guinard. Seguimos 
até o final da via e a Estrela do 
Sul , que fica no número 50, está 
do outro lado da rua, à esquerda. 
Após as obras de implantação da 
estação o BRT -Guinard, o retorno 
que existia ali foi extinto e agora 
ninguém retorna na via naquele 
ponto. O motorista desavisado e 
esperançoso em reunir a família 
no almoço entra na Avenida das 
Américas sentido Barra e acredita 
que dobrando à direita na rua Ce-
lestino Basílio(rua do posto BR) e 
dobrando novamente na Maurício 
da Costa Faria vai chegar no ponto 
desejado. Chega na Guinard, mas 
no mesmo ponto em que estava 
antes. Entramos na contra-mão 

do retorno da Guinard e segui-
mos sentido Via 9 e dobramos à 
direita, na Praça Miguel Osório e 
vamos pela Guilherme Baptista, 
mas não podemos. É contra-mão 
também. Seguimos mais uma rua 
e chegamos na Gustavo Corção e 
vamos entrar à direita novamen-
te pela General Orlando Geisel e 
aí, nos deparamos com essa pla-
ca em que está nosso leitor Paulo 
Cesar de braços abertos. É contra-
-mão de novo!! Vejam na foto que 
parece ser comum na região por-
que o veículo ao lado passa tran-
quilamente em direção à Guinard, 
porque no outro cruzamento, com 
a Rua Guilherme Baptista já não 
é mais proibido andar em direção 
às Américas e passa a ser mão 
dupla.
  Paulo Cesar nos conta que 
após as obras, seu faturamento 
caiu cerca de 20 %. Os morado-
res e clientes que já conhecem as 
dificuldades, chegam sem proble-
mas, mas aqueles que não conhe-
cem passam direto ou desistem 
de chegar ao estabelecimento. 
Segundo ele, fica mais fácil che-
gar na Guinard apenas pelas 
Américas contornando em frente 
ao McDonald, mas se bobearem 
passam da entrada, já que é mui-
to em cima do sinal e carece de 
um “pirulito” informando a via. 

Acessando a rua pelo Google Maps,  
veremos que as fotos foram tiradas na 
época das obras e lá está o retorno, 
que inclusive , tinha sido feito na época 
a pedido dos moradores. Tiago Moha-
med respondeu:
__” Depois da duplicação das Américas, 
a pedido da Subprefeitura da Barra, e 
Jacarepaguá, para atender moradores 

e comerciantes que queriam mais va-
gas para estacionamento de veículos, 
a CET-Rio efetuou uma série de mu-
danças nas ruas internas do Recreio. 
Assim algumas vias que eram de mão 
dupla passaram a ter sentido único. 
Vamos voltar a ouvir os moradores e 
pedir que os técnicos reavaliem as mu-
danças”, completou.

Os alimentos orgânicos continuam a 
ganhar espaço, mas é difícil imaginar 
a vida sem os produtos industrializa-
dos, mais práticos e baratos. Vários 
ingredientes desses alimentos, po-
rém, confundem o consumidor. Vamos 
citar alguns. O citrato de sódio, por 
exemplo, está presente no leite em 
caixinha, como estabilizante. Por sua 
vez, o fosfato tricálcico é usado em 
refrescos e sopas em pó, para evitar 
a presença de umidade. Já o benzoato 
de sódio serve como conservante em 
margarinas, molhos e sucos.
 A INDÚSTRIA DE ALIMEN-
TOS defende esses aditivos utilizados 
em geral para aumentar a durabilida-
de do produto na prateleira, melhorar 
a aparência (como sabor, cor e odor), 
evitar reações provocadas pelo meio 
ambiente e por bactérias (conservan-
do-os por mais tempo) ou facilitarem 
algumas etapas da produção indus-
trial. Ou seja, torná-lo mais atrativo 
e prático para o consumidor. Entre os 
mais usados destacam-se os coran-
tes, que podem ser naturais, como o 
cúrcuma, ou artificiais, como tartrazi-
na (aparece nos rótulos como a sigla 
E102), sendo utilizados em refrige-
rantes e doces para dar a cor dos sa-
bores que imitam. Merecem ser men-
cionados ainda os espessantes, que 
também surgem muitas vezes em for-
ma de siglas (como o INS 466) e são 
empregados para engrossar caldos e 
tornar mais viscosos produtos como 
geleias e cremes e os conservantes, 
como o benzoato de sódio e o ácido 
sórbico, cujas funções são de evitar a 
ação de microrganismos que podem 
deteriorar os alimentos, fazendo com 
que percam as suas características ou 
até mesmo se estraguem.
 Pesquisadores da saúde 

apontam como danos causados por es-
ses aditivos (palavras ainda mais ame-
drontadoras), a hipoglicemia, diarréia, 
diabetes, candidíase, alergias e até 
mesmo distúrbios no comportamento. 
Os conservantes, são tidos por muitos 
como os grandes vilões da alimentação 
industrial por terem ação bactericida e 
serem frequentemente associados a do-
enças como o câncer. 
MAS, CALMA! Não podemos julgá-los 
apenas pelo palavrão que parecem ser, e 
sim, pelo que servem e o que realmente 
provocam. Ou podemos cair na armadi-
lha de condenar o cloreto de sódio, que 
nada mais é que o nosso velho conheci-
do sal de cozinha. Aliás, esse é um bom 
exemplo para começarmos a refletir, 
pois ele toca num ponto importante e 
frequente na discussão sobre produtos 
industrializados: a quantidade.
 “No Brasil, existe a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
vinculada ao Ministério da Saúde, que é 
o órgão responsável por regulamentar 
e fiscalizar a utilização desses aditivos.” 
Ele também menciona o mito do “alimen-
to com química”, e complementa: “Tudo 
é química; o sal de cozinha é o NaCl, 
bastante utilizado em nossa alimenta-
ção, mas que pode colaborar como uma 
das principais causas de hipertensão.  
Ingerir alimentos como esses é muitas 
vezes necessário, mas a pessoa preci-
sa ter controle quando for comprá-los e 
consumi-los, uma vez que o efeito pode 
ser cumulativo e prejudicial à saúde. Os 
nitratos que, por meio de ação microbia-
na ou no estômago podem se transfor-
mar em nitritos. O nitrito se une à amina 
(composto derivado da amônia presente 
no organismo) e formam as nitrosami-
nas, que são potencialmente canceríge-
nas. São encontrados em conservantes 
de alimentos como os embutidos e utili

zados também para dar a cor verme-
lha às carnes. Mortadelas e salsichas 
podem conter nitrato. 
 A gordura vegetal hidroge-
nada conhecida hoje em dia como 
gordura trans é usada para dar mais 
consistência aos alimentos industria-
lizados, como biscoitos recheados e 
sorvetes, além de prolongar a sua 
vida útil. Em contrapartida, aumen-
ta o risco de surgimento de doenças 
como hipertensão arterial. Em meio 
a esse jogo de verdades é realmente 
muito difícil chegar a uma conclusão. 
Mesmo as pesquisas científicas são 
capazes de nos colocar em dúvida so-
bre o que é danoso e o que é saudá-
vel nessa nossa vida apressada, cheia 
de contradições. Além disso, basta 
lembrar que mesmo a ciência não é 
estática e está sempre em evolução 
- no caso dos alimentos, um exem-
plo “clássico” é o do azeite, que já foi 
tido como grande vilão, mas hoje é 
considerado um sinônimo de saúde. 
Outro caso, mais atual, é o da sacari-
na: antes crucificada pelos danos que 
lhe eram atribuídos, ela vem sendo 
absolvida por novos estudos que re-
velam que esse tipo de adoçante ar-
tificial, quando adicionado à dieta em 
baixas concentrações, não é um fator 
de risco relevante para o desenvolvi-
mento de cânceres. Os ovos, por sua 
vez, que foram vilões por muito tem-
po, também aparecem em novas pes-
quisas como alimento rico e saudável, 
desde que, obviamente, não estejam 
embebidos em óleo quente. Vejam 
no site do jornal em www.jornaldo-
recreio.com.br a lista dos alimentos 
insdustrializados bem honestos. Opi-
nem, mandem email pro jornal em 
jornaldorecreio@gmail.com. Até o 
próximo mês.



FALA COM O TIAGO!
                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

          Veja no site do jornal outras respostas dos leitores em www.jornaldorecreio.com.brAuto News - Novo Golf GTi

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

JOSÉ  DE ABREU
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Estamos com os nossos vizinhos na Estrada 
dos Bandeirantes Nº 26325  e  esquina da 
Rua Frei Martinho com constantes problemas 
da falta e ignorância de parada dos ônibus 
linhas 382, 747, 749, 810, 818 e ect. neste 
ponto. Os motoristas não param mais neste 
ponto. 
 A placa de identificação do ponto foi 
retirada nos dois lados da durante as obras 
de duplicação da Bandeirantes, em Vargem  
Grande e não mais reinstaladas. Acontece 
que todo o trecho  dos números 24.500 até 
30.000 nas Américas não tem mais identifi-
cação dos pontos. Já reclamei o assunto no 
1746.rio.gov.br e nada acontece, nem res-
posta estamos recebendo. Muito grato,

Walter Saarmann

Resposta do Tiago – 

Vamos marcar uma vistoria com técni-
cos da Secretaria de Transportes e da 
Cet-Rio para verificar a situação desses 
pontos de ônibus.
 

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
www.jornaldorecreio.com.br

A Volks passa o comercial toda hora sobre 
seu novo lançamento: o Golf GTi. Como 
o bólido está no mercado há 39 anos no 
mundo inteiro(aqui desde 1991), entran-
do na sua sétima geração, a montadora 
alemã aposta as suas fichas em liderar o 
mercado de hatchs médios aqui no Brasil, 
até agora dominado pela Chevrolet com o 
Cruize, em seguida pela Ford , com o Fo-
cus e Bravo, da Fiat. Nesse primeiro mo-
mento, somente as versões TOP e impor-
tadas da Alemanha estarão disponíveis. 
O carro com teto solar, motor turbo de 
220 cv! e todos os acessórios pode che-
gar a R$ 115 mil(fora o ágio). Mas existe 
uma versão menos nernosa  com motor 
1.4.  
 A VW afirma que ele será produ-
zido no Brasil , em sua fábrica em São 
José dos Pinhais  e aí, o preço será mais 
atraente e  com outras versões.  Aqui na 
Barra e no Recreio, onde o morador não 
pode ver uma novidade e adora investir 
em carros (é uma característica notória 
do morador), num primeiro olhar, você 
pode até não ter reparado no novo Golf, 
mas se tiver um mais atento  deve re-
parar nos frisos vermelhos na dianteira, 
para-choques exclusivos, saias laterais 
, faróis de neblina com uma espécie de 
guelra direcionando a luz, grade colméia 
, saída dupla de escapamento e no inte-

rior, uns detalhes que só quem gosta 
de carros esportivos repara. O conforto 
é nítido, com bancos em couro, volan-
te com costuras em vermelho e ain-
da existe a opção do banco em xadrez 
que faz lembrar os carros de 1970.  O 
carro está mais baixo, mas parece que 
não chega a raspar nos nossos quebra-
-molas dos condomínios. O mais im-
portante quando se compra um espor-
tivo é o motor.  Esse “garoto”  invocado 
debaixo do capô- 2.0 turbo - combina 
dois sistemas de injeção, tornando  o 
carro bem nervoso. O pé tem que ser 
manso para os marinheiros -de- pri-
meira- viagem que não estão acos-
tumados com esportivos.  O câmbio 
DSG quando não está em alta rotação 
dá a impressão de trocar as marchas 
antes do necessário, dando nítida in-
tenção de economia de combustível, 
uma preocupação na Europa  diante 
da diminuição de CO2. O carro é cheio 
botões e tecnologia , além de uma tela 
5,8 polegadas  e um sonzão. No con-
sole, existem quatro opções de direção 
que alteram mapas do acelerador, do 
câmbio e rigidez na direção.  O con-
sumo na estrada é bom e pode chegar 
a 12 km. Na cidade, quase 9 km por 
litro. Muito bom e mostra que não é 
beberrão.  No porta-malas, uma saída 
inteligente para a tampa que se encai-
xa perfeitamente quando não utilizada 
e 338 litros existem graças ao estepe 
fino. Veja no site do jornal os preços 
e pacotes, além das versões 1.4 com 
6 marchas ( o turbo vem com sete). 
Certamente vai tirar público do A3 e do 
BMW série  1.  Aliás,  o prino -rico Audi 
vai ficar com ciúmes...ah..vai....

Oi, Tiago, tudo bem?

Solicito que seja verificado o seguinte:

Entre o Condominio Barra Bali e o sho-
pping Barra World, existe um terreno 
vazio. Ao redor está pouco iluminado, 
ficam pessoas duvidosas no mesmo, 
bem como o local é feito também de 
estacionamento. Enfim, local feio, mal 
iluminado e perigoso. Gostaria tam-
bém de saber se quando existe um 
terreno vazio o proprietario não é obri-
gado a fazer uma cerca ou qualquer 
coisa parecida para evitar a invasão?!
Obrigada,

Leila Monteiro Fournioux.
RESPOSTA TIAGO MOHAMED – 

Leila, esse terreno é público e será 
utilizado como Terminal do BRT 
Transolímpico. Nos próximos me-
ses deverá ser transformado em 
canteiro de obras e cercado. Até 
que isso aconteça, vamos pedir 
reforço da Guarda Municipal para 
evitar estacionamento irregular e 
a presença de pessoas que pos-
sam por em risco a segurança de 
motoristas e pedestres.

Sou frequentador do Recreio há 20 
anos; morador há seis. Vi o bairro se 
desenvolver e progredir. Com o pro-
gresso, os problemas. Muito se fez e 
muito se tem a  fazer. A administração 
do subprefeito tem nos ajudado bas-
tante, haja vista a recente inaugura-
ção da iluminação do PARCÃO. Para-

béns. Entretanto, deparei-me hoje com o 
caos que será no verão próximo se não 
for dado um choque de ordem no nosso 
bairro. Com o feriado desta segunda fei-
ra, a praia ficou lotada em toda sua ex-
tensão. Do quiosque Cavalo Marinho até 
o 10, tudo aparentemente calmo. Do 10 
ao 12 a situação começou a ficar ruim: 
lixo na calçada e alguns desrespeitos na 
ciclovia. A partir do 12, motos fazendo 
acrobacias no calçadão, transitando pelo 
ciclovia colocando em risco os frequen-
tadores. O desrespeito ao próximo está 
cada vez pior. Fora da praia, estaciona-
mento irregular (param onde querem), 
motoristas transitando na contra-mão 
(diariamente) e usando o espaço público 
como se fosse privado. Solicito ao nobre 
subprefeito, um urgente choque de or-
dem em nosso bairro por que se assim 
não o fizer, nosso verão praiano será em 
casa ou em algum lugar fora do nosso 
querido bairro. Desde já agradeço a pro-
vidência que tenho certeza será tomada.
Evaldo. 
P.S.  Em todo o meu trajeto, não vi um 
policial militar ou guarda municipal. Será 
que estavam protegendo os participantes 
da licitação do pré-sal?

Resposta - Todas essas questões são 
fiscalizadas na Operação Verão que 
começa a ser realizada nos próximos 
dias. Nesse período, há reforço do 
efetivo da Guarda Municipal e da Se-
cretaria de Ordem Pública na fiscali-
zação de irregularidades nas praias e 
no entorno. Este ano, a campanha de 
educação e as regras sobre conduta 
na praia também serão reforçadas. 



MIAM, MIAM

UM CAMPEÃO NASCIDO DOS ESCOMBROS DO PALACE

Demas & Divas

Em Janeiro do ano passado esti-
vemos na Rua Genaro de Carvalho 
1305 Loja C, no Recreio. Na oca-
sião,   fomos fotografar a Costela no 
bafo do The Buffet, um simpático 
restaurante na esquina com o Na-
gai. Quase dois anos se passaram 
e voltamos ao mesmo endereço e 
a  impressão que temos é a de que 
acabamos de sair de um quadro do 
programa Luciano Huck. Agora, ali 
funciona o Demas & Divas , um 
simpático restaurante com poucas 
mesas bem ao estilo casual dining 
que traduzindo no bom português, 
um outback menorzinho sem ser 
engessado no cardápio.  Ali, tem 
um saboroso chope da Heineken, 
algo raro na região, se não único. 
 No Recreio, o Demas e Di-
vas é uma extensão da loja onde 
tudo começou no bairro do Valquei-
re em que  o Sr Demas  conquistou 
fama com o seu delicioso sandu-
íche de pernil. Sua paixão por ci-
nemas e músicas antigas fizeram 
com que a decoração fosse pautada 
na Hollywood dos anos 50-60. Sua 
parceira, a Diva foi quem deixou 
famoso o cardápio de sobremesas.  
No início de tudo eram suas  tortas 
e bolos que faziam sucesso absolu-
to no subúrbio carioca. O casamen-
to da dupla deu certo amor e  nos 
negócios também.  
 Aqui no Recreio, O Demas 
é  integrante do Polo Gastronômico 
e agora quer trazer o sucesso que 
o restaurante já faz na noite para 
a parte do almoço e  dar mais uma 

Ele nem guarda marcas ou sofrimen-
to, mas sua família, sim. O jovem 
Flávio tinha apenas 1 mês e meio de 
vida  quando parte do prédio onde 
morava , o Palace 2 , na Rua Jorna-
lista Henrique Cordeiro, veio abaixo 
se transformando numa das maiores 
tragédias do Brasil da década de 90.  
O comandante dos Bombeiros ,na 
época, Marcus Vinicius Mynsen foi 
quem se comoveu com a história do 
pai de Flávio que o convenceu a su-
bir 17 andares de um edifício prestes 
a cair para pegar pertences e docu-
mentos. Na parede do pequeno Flá-
vio, o poster de Ayrton Senna. Como 
o comandante era apaixonado e fã do  
automobilismo as lágrimas caíram. 
 Após 7 anos,  o destino fez o 
seu papel e reuniu Flávio e o coman-
dante no extinto Kartódromo do Via 
Parque onde o coronel mantinha uma 
equipe de competição. Após o convite 
para ingressar, Flávio não parou mais 
e vem colecionando glórias na carrei-
ra. Agora, com 17 anos , pena para se 
manter vivo no esporte e alimentar 
o sonho de ingressar na categoria de 
acesso à Stock Car. Esse sonho ainda 
existe  graças ao apoio incondicional 
do pai e empresário que emprestou 
seu nome e tempo, além de um gran-
de esforço em manter o filho no es-
porte , cada vez mais caro. 
 Flávio Moura foi campeão  no 
Kart nas copas  Henrique Ribas, do 
Sudeste, Grande Prêmio RBC, além 
de uma honrosa quarta colocação na 
bem disputada  Copa Brasil. Hoje  se 
aventura  na categoria Fórmula Vee, 

opção para quem trabalha no bairro 
que, ainda,   tem poucas opções no 
cardápio executivo. Fotografamos 
três opções que podem ser vistas no 
site: medalhão de carne com fritas e 
arroz à piamontese(R$26.50) , o filé 
mignon ao molho madeira (R$24) e 
um talharim ao alho e óleo e o sal-
mão com salada caesar (R$26). 
 No cardápio da noite, desta-
que par as entradas Palladino (Lin-
guiça fatiada, provolone à milanesa 
e batatas noisetes) que sai a R$ 24 
e o Arizona (Pedaços de filé mignon 
grelhados na cebola e mandioca fri-
ta), a R$ R$42, um delicioso steak  
acebolado. Provamos e recomenda-
mos. Para o principal, a Costela Su-
ína, preparada no tradicional molho 
barbecue. Tem o nome de Jack Ribs 
com dois tamnhos: Master R$ 55 e  
a Junior R$ 40. Fantástica. Optamos 
pela Junior para podermos provar 
mais. Fomos de Golden Globe (R$ 
44) , um Steak de 230g de picanha 
grelhada, com molho madeira e que 
dá direito a um acompanhamentosde 
uma lista bem grande, mas optamos 
pela batata assada e arroz de brócolis 
. tem também as opções  de arroz 
piamontese, batatas Fritas, noisetes, 
legumes cozidos no vapor e  saladas 
caesar ou da casa. Um chope da casa 
é o Heikeken , 300 ml R$ 6.90 ou 500 
ml, que sai a R$ 9.80. 
 Mais informações no site da 
casa que é www.demasedivas.com.br 

que são aquelas baratinhas que lem-
bram os carros dos anos 50. Na ver-
dade, foi mais ou menos nessa época 
que surgiu a categoria  e que ficou 
bem famosa aqui nos anos 80 quan-
do Emerson Fitippaldi deu uma força 
e até fez umas corridas. Na época , 
se chamava Fórmula V. Nos Estados 
Unidos ainda tem um bom público e 
dali já saíram campeões mundiais de 
Fórmula Um, como Keke Rosberg e 
Niki Lauda.  Os motores VolksWagen 
são os utilizados  e uma série de re-
gras são levadas à risca para manter 
a diferença somente no braço dos pi-
lotos. 
 Para o jovem Flávio tem 
sido muito difícil conciliar as idas ao 
Paraná(aonde está sua equipe) e à 
São Paulo para os treinos e corridas, 
já que ainda estuda. Morador de Var-
gem Pequena alimenta o sonho de 
correr por outras categorias e lamen-
ta não ter como se dedicar ao esporte 
aqui no Rio:
 __”Não ter como correr e 
treinar aqui aonde moro é muito di-
fícil. Uma cidade que vai sediar uma 
Olimpíada e não ter seu próprio au-
tódromo é inadmissível”, completa o 
piloto.
 Para o pai também Flávio, 
enquanto puder apostar no talento 
do filho vai continuar:
 __”Não posso desistir . As 
pessoas falam que ele tem talento e 
os números mostram isso. Se ele se 
dedicasse mais , treinado todos os 
dias como se dever ser feito, os resul-
tados seriam ainda melhores”, ressal-

ta o “paitrocinador”. Enquanto não 
ganhamos um autódromo em Geri-

cinó outras histórias como essa do 
Flávio irão surgir.                  

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

A intenção era de apenas fazer 
fotos da fachada do Quiosque 
Cavalo Marinho. Mas em ape-
nas meia hora olhando para 
o tráfego da Av. Lúcio Cos-

ta, na Praia da Reserva, percebemos 
que o Verão promete ser um festival 
de irregularidades, pelos menos , no 
trânsito. Nessa época, nossa caixa fica 
entupida de mensagens de leitores re-
clamando das motos que passam por 
cima das calçadas , ciclovia e quase 
chegam na areia. Veja ao lado que a 
temporada foi antecipada. Os dois na 
foto estão sem capacete, de chinelos 
e reparem, a placa está levantada em 
claro desejo de burlar as leis de trân-
sito. Pelo código, é infração gravíssi-
ma duas vezes e perda de 7 pontos 
para cada, além de R$ 191 de multa 
e apreensão da carteira. No site , tem 
mais outros flagrantes do mesmo dia. 
Vejam !

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
Robin Willians

Quem frequenta a Toca da Traíra na praia da Bar-
ra já deve ter sido atendida pelo simpático Salles, 
gerente da casa há 1 ano e meio.  Salles nos con-
tou que algumas pessoas já lhe disseram que se 
parecia com o ator Robin Willians, de “Uma Babá 
Quase Perfeita”, mas nós aqui do jornal ficamos na 
dúvida se ele também não lembra o personagem 
SweetChuck de Loucademia de Polícia 2. E agora, o 
que vocês acham? O Salles é o da esquerda só para 
ajudar....Conhece alguém que se pareça com um 
famoso? Mande para jornaldorecreio@gmail.com

E D I T O R I A L
Esse mês tivemos a grata surpresa em conversar com o ator Rodrigo Andrade , o Daniel , de “Amor à vida” . Surpresa porque 
descobrimos nele um cantor com muito talento e emoção na voz. Vai longe. Lançando segundo trabalho , ainda sem grava-
dora, mas com vasto repertório . Militando no campo sertanejo, carrega sua história do interior de Franca para suas  músicas. 
No site do jornal tem mais do marido de Perséfone. Acima, tivemos uma prévia do que vai ser nosso Verão. É impressionante 
como o Recreio vai se transformando. Do meio da Reserva, passando pelo Cavalo Marinho  até o posto 9, tudo bem. Aí, do 
9 até o 10  começa a mudar, com motos na ciclovia, carros na  calçada e tudo mais. Do 10 em diante, socorro! Na Praia da 
Macumba, esquece. Churrasquinho na areia, cachorro na água e muito lixo completam o cenário. Mudando de ares e falando 
de saúde, Carolina Liberato nos ensina os prós e os contras dos produtos industrializados. Não que venhamos a proibir tudo 
no nosso cardápio. Mas passa a pensar assim: se fica muito tempo na prateleira, esquece. E se é muito colorido, idem. Isso 
se quiser ver seus netos....  Garimpamos boas histórias esse mês , como a do Flávio, que com 1 mês foi retirado as pressas 
dos escombros do Palace 2,  e  hoje ,brilha nas pistas e é uma promessa do automobilismo. Conhecemos o Demas e Divas 
na Genaro e essa é mais uma opção para o almoço. No jantar, nem se fala. E os assaltos aumentam cada vez mais . O Recreio 
está perigoso e o Secretário de Segurança precisa olhar com carinho para cá. Salve a Vida, salve os animais, salve o Recreio!!



   DONO DE CÃO SERÁ MULTADO
O Verão está chegando e com ele as 
praias passam a ficar mais lotadas ain-
da. O Programa “Lixo Zero” ainda não 
chegou por aqui , mas promete deixar 
muito dono de cão com os cabelos em 
pé. No Programa, consta multa para 
quem não retirar da calçada o cocô de 
seus animais de estimação. Não serve 
para o exemplo da foto, já que é proi-
bido leva-los para areia em hipótese 
alguma. Porém, muitos não respeitam 
isso.
    A punição para quem não recolhe 
as fezes dos animais já está prevista 
na Lei de Limpeza Urbana 3.273/2001, 
por isso, a multa tem valor inferior  aos 
R$ 157 praticados hoje para quem joga 
a guimba de cigarro e custa R$98 ao 
bolso do cidadão  que insistir na prá-
tica. Nos condomínios grandes, existe 
a função dos passeadores de cães que 
chegam a levar até 20 saquinhos no 
bolso da bermuda, para evitar proble-
mas com os síndicos, explica Leo Fer-
nandes, 23 anos:
__”Os síndicos em geral mandam os 
funcionários ficarem de olho na gente 
e já chegaram a casos de não deixar 
amigos entrarem”, lembra o passea-
dor.  No canteiro do Pontões da Barra 
e Barra Sul é uma sujeira só, cheios 
de restos de escrementos de animais. 
Quem conhece não se arrisca a pas-
sar por ali e não ver a sola com algum 
“presentinho” canino .  

Guilherme da Silveira

Quem deixar de recolher fezes dos 
animais na calçada pagará R$ 98



RODRIGO ANDRADE APROVEITA SUCESSO DE “DANIEL” E MOSTRA MÚSICA NOVA

14) Já estava previsto o crescimento do per-
sonagem “Daniel “na novela ou foi a quími-
ca entre os personagens Daniel e Perséfone 
que ganhou espaço?

R: Walcyr é um mágico. Ele não mostra todos os 
truques que tem na manga. Vai apresentando aos 
poucos. O Daniel já tinha um caminho traçado, 
mas só no momento certo o Walcyr trabalhou a 
história dele. A parceria com a Fabiana também 
ajudou muito, ela é espetacular.

15) Qual o personagem que mais gostou de 
fazer : o cozinheiro de”Caras e Bocas”, o vi-
lão  de Gabriela”  ou “bom moço” Daniel, de 
“Amor a Vida”? 

R: Cada personagem é um filho.  Não tem como 
você dizer qual gosta mais. Nunca fiz papéis co-
muns, sempre havia uma história ou uma polêmi-
ca e isso para qualquer amor é o máximo, porque 
te desafia a sair da sua zona de conforto. Você 
esqueceu de citar tem também o “Eduardo” de 
Insensato Coração que também foi maravilhoso.

A cidade de Altinópolis de onde veio , se 
bobear, tem menos moradores que o Barra 
Bonita ou Barra Sul. Na divisa com Minas 
Gerais, tem como atrações turísticas suas 
belas cachoeiras e a vocação religiosa. Ali, 
surgiu o ator e cantor Rodrigo Andrade 
nosso personagem de capa de Novembro 
que conversou conosco por  email  e nos 
contou um pouco de sua carreira e de  sua 
vocação para a música, fato desconhecido 
por muitos , mas presente na vida do ator 
desde a infância.
    Rodrigo lança esse mês sua música 
de trabalho “30 anos” em homenagem a 
idade-chave em que se encontra prestes a 
entrar nos “inta”. Dividindo casa com Caio 
Castro, Rodrigo celebra essa fase de su-
cesso , através do personagem “Daniel” de 
Amor à Vida e aproveita para mostrar seu 
lado sertanejo em suas canções  prestes 
a lançar segundo trabalho no segmento. 
Na trama de Walcyr Carrasco, Rodrigo en-
carna o médico Daniel que se casa com 
Perséfone(Fabiana Karla) e vive o dilema 
em não ligar par as brincadeiras dos ami-
gos pelo fato de se casar com uma “gordi-
nha”.  Em entrevista à jornalista de O Glo-
bo, Patrícia Kogut,ele revelou que a união 
dos dois servirá para mostrar que “o mais 
importante é o caráter, não a aparência”.
Disse na época que havia se relacionado 
com gordinhas e não se arrependia. Até 
lembrou que deixei de ficar com uma mu-
lher gordinha por causa das brincadeiras 
de amigos e, depois de um tempo, encon-
trei a menina e ela estava maravilhosa. E 
ainda brincou que  disso se arrependia.
    Rodrigo tocou em festas e bares na 
infância e chegou a montar dupla com 
seu primo, mas não foi a frente.  Aos 18, 
tentou carreira de modelo em São Paulo  
e se estabeleceu por lá até ser chamado 
para  assistir a uma aula na CAL(Centro de 
Artes Laranjeiras). De lá, fez bico de gar-
çom, fotos como modelo até os testes para 
trabalhos na Globo surgirem. Vieram  par-
ticipações pequenas com Renato Aragão, 
Zorra Total até fazer “Ciranda de pedra”, 
“Caras e Bocas”, Insensato Coração” e no 
ano passado o mulherengo Berto Leal, em 
“Gabriela” e agora, o sucesso de “Amor à 
Vida”  . No site do cantor, dá para baixar 
suas canções e alguns momentos seus em 
novelas . basta acessar www.jornaldore-
creio.com.br e clicar no link do ator.
1) Há quanto tempo mora aqui na re-
gião?
R: Antes da casa que estou hoje, já mora-
va na região em outro prédio. Fico indo e 
voltando para São Paulo toda hora. Estou 
nessa desde 2009.

2) O que mais gosta de fazer por aqui?
R: Gosto de subir a Pedra da Gávea, correr 
na orla, fazer churrasco com os amigos...

3) Você que gosta e canta músicas 
sertanejas, frequenta alguma balada 
do gênero por aqui, como a terça Lost 
no Espetto ou a 021?
R: Atualmente com meu ritmo de trabalho 
tenho saído pouco para baladas, mas co-
nheço sim, sempre que sobra um tempo 
eu passo por lá.

4) Você começou cantando desde 
cedo mas poucas pessoas sabem dis-
so. Já pensou em fazer algum show no 
Rio? 

R: Já.  Fiz as noites sertanejas na 021, 
Nuth e Melt. Hoje, o projeto musical vem 
crescendo e como a agenda fica apertada 
dificilmente fazemos boates. A maioria dos 
shows hoje são em festas de peão, ani-
versário de cidade, exposições, mas tenho 
projeto pra fazer algo grande no Rio.

16) Fazer 30 anos te “assusta” 
ou leva na boa essa fase?

R: Levo numa boa!  Vamos viver o 
melhor dos 30.

Veja no site do ator mais fo-
tos e curta suas músicas em 
www.rodrigoandrade.net

5) Qual dupla brasileira que mais 
gosta ou se identifica?

R:Vixi... são tantas que fica complica-
do citar uma só. Tenho muitos amigos 
no meio também, e cada dupla tem sua 
identidade.

6) Vi que algumas canções tem uma 
“pegada” meio country americana, 
como a “Cê não é isso tudo não”. Me 
lembrou até um cantor americano 
da década de 90, Garth Brooks, co-
nhece?

R: Sim, e fico até lisonjeado com a com-
paração. O Garth é muito bom no que 
faz. Aqui no Brasil ele não é muito co-
nhecido, mas lá fora, ele é um fenôme-
no.

7) Vai tocar as duas carreiras , de 
ator e cantor, simultaneamente?

R: Elas andam em paralelo, uma não 
atrapalha a outra. Quantos brasileiros 
não tem dois empregos? Sou só mais 
um (he he he ...)

8) Do seu CD, qual a música que 
mais gosta de cantar e por quê??

R: Minha nova paixão é a música que 
lanço agora em novembro “30 anos”.

9) Você é um de uma cidadezinha 
bem pequena do interior de São 
Paulo e passou boa parte de sua 
vida em Franca. A tranquilidade 
aqui do bairro te chamou a atenção 
por causa do clima pacato?

R:  Sim, gosto desse clima de cidadezi-
nha tranquila, mas ao mesmo tempo ter 
toda uma estrutura por perto.

10) Nos seus shows , além de suas 
músicas, canta outros artistas? 
Quais?

R:  Sim, algumas do momento tem que 
rolar e as clássicas não podem faltar. Al-
gumas do Chitãozinho e Xororó, Leandro 
e Leonardo são sucesso até hoje.

11) O que te inspira na hora de com-
por? Como surgem as letras e as 
melodias?
R: Tenho certa facilidade, faço música 
a qualquer hora, mas as melhores vem 
prontas, muitas vezes até sonho duran-

te a noite e acordo com a música na cabeça. São presentes que me 
mandam.
12) Do seu CD, quase todas as canções são suas. Compor é 
fácil para você?

R:  Sim, é algo que flui naturalmente. Depois que vem a primeira 
idéia o resto segue fluindo.

13) O que mais gostado bairro e o que mais odeia:?

R: Gosto de muitas coisas, o que odeio é que cada vez mais o con-
gestionamento aumenta!!(risos)

13)Vem cá, é verdade que você está morando com o Caio Cas-
tro e colocou uma mesa de sinuca na sala ??

R :Divido casa com o Caio e temos uma mesa de sinuca em uma sala.
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