
Degustando a Vida .....espumantes nacionais...

E as festas de fim de ano já 
estão chegando e quem é 
que não fica na maior dúvi-
da em escolher o espuman-
te ideal para os brindes em 
família, hein? O brasileiro 

vem bebendo cada vez mais espu-
mantes por aqui, principalmente, por 
causa dos preços e um detalhe que 
vem chamando a atenção dos espe-
cialistas: estamos fabricando exce-
lentes espumantes em nosso país. 
O número projetado pelo Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin) para os 
últimos meses de 2013 é similar ao 
registrado entre Janeiro e Outubro no 
mercado brasileiro, quando teve alta 
de 10,72%, considerando produtos 
como vinhos finos, vinhos de mesa, 
espumantes, suco de uva e até vina-
gres.
    Para estimular ainda mais a pre-
sença da bebida nas festas de fim 
de ano, o Ibravin lançou uma nova 
campanha promocional com o tema 
“beba com descontração”. As peças 
serão veiculadas e buscam novos 
públicos para o produto nacional. A 
intenção é desfazer a idéia de que o 
consumo está relacionado a costumes 
sofisticados. Inicialmente, a campa-
nha ficará restrita ao Rio Grande do 
Sul, mas será levada ao restante da 
região Sul, ao Sudeste e Nordeste, 
ao longo de 2014. Com a disparada 
do dólar, as atenções estão voltadas 
para o mercado nacional. No Empó-
rio Santa Therezinha(2498 8799) por 
exemplo, vimos várias ofertas a pre-
ços acessíveis na sua adega . Desta-
que para o Da’divas (R$ 59,90) , Arte 
Casa Valduga (R$ 39,90), D’alba (R$ 

34,90) e Cave Pericó  (R$ 54,90). Esse  
Arte Casa Valduga em especial é o ideal 
para quem não está acostumado a esco-
lher. Fica muito bem no dia a dia e  acom-
panha pratos simples. Prove o Arte Brut 
com um linguado grelhado ou com risoto 
de limão siciliano ou então,  um ravióli 
recheado com ricota e espinafre ao creme 
de leite. Cai muito bem também com um  
queijo cremoso que pode comprar por lá. 
Eu prefiro com brie.
    Agora se estiver com bolso farto e de-
sejar investir mais, tem o  Maria Valdu-
ga, R$ 199 ou o Bueno a R$ 101. Ligou o 
nome a pessoa?? Isso mesmo. Esse espu-
mante é um dos “escolhidos” da safra do 
locutor da TV Globo, Galvão Bueno, que 
há alguns anos vem produzindo vinhos 
e espumantes de excelência em parceria 
com a Miolo. Dá vontade de tomar uma 
taça e gritar no Reveillon: Olha o que ele 
fez!! Olha o que ele fez!! E fez sim, um 
espumante de primeira. O Bueno  “Cuvée 
Prestige” é um  legítimo feito pelo método 
tradicional francês, com um corte das uvas 
Pinot Noir e Chardonnay, em Garibaldi, 
Vale dos Vinhedos, origem dos melhores 
espumantes brasileiros. O Bueno Cuvée 
Prestige é atraente com traços esverdea-
dos,  de alta intensidade aromática e boa 
complexidade, resultando em uma bebida 
elegante. Nesse nível ,no supermercado 
Zona Sul tem uma farta opção de espu-
mantes . Dos 30 que pesquisamos, con-
tamos que mais da metade irá satisfazer 
você plenamente  tanto no bolso quanto 
no sabor. Achamos o Espumante Branco 
Brasileiro Terroir Cave Geisse Nature Gar-
rafa 750 ml 2006, do agrônomo e enólogo 
Mario Geisse (R$ 109) chileno que veio  
ao Brasil para trabalhar na Miolo no final 
da década de 70 e decidiu não voltar mais 

e criou sua própria vinícola. Vale à pena 
entrar no site e ver as opções em www.
zonasulatende.com.br. Divirtam-se com os  
amigos e familiares e nos vemos em Janeiro 
com muita fé , saúde e paz. Tim Tim!! 
Guilherme da Silveira Enfim,

o samba 
da Escola 
do coração
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Quem passava pelas Améri-
cas antes da subida da Gro-
ta Funda poderia não reparar 
e agora, que pouco se passa 
por ali, muito menos. Mas 
uma pequena alameda com 
134 túmulos poderá crescer, 
e muito, no ano que vem, de-
pendendo do resultado da li-
citação que ocorre ainda esse 
mês. Caso hajam interessa-
dos os serviços de sepulta-
mento do Cemitério de Piabas 
voltarão a acontecer. A região 
não tem a mínima vocação 
para abrigar covas e gavetas, 
diante de tanta beleza em seu  
redor e porque não, da espe-
culação imobiliária. 
 O cemitério de Pia-
bas , porém , poderá mudar 
o perfil da Estrada do Pontal. 
Enquanto ali , ainda residem 
poucas famílias e o comércio 
se faz muito fraco, tendo até 
um Motel a poucos metros. 
Segundo entrevista recente 
do Secretário da Casa Civil ao 
O Globo, Pedro Paulo , estu-
dos de viabilidade mostraram 
que o cemitério de PIABAS  
pode se tornar , no futuro, 
o terceiro maior em fatura-
mento do município, perden-
do apenas para o Caju, que 
fica na zona portuária e o São 
João Batista, em Botafogo:
 __”O potencial é 
enorme , porque atenderia 
a uma região de bom poder 
aquisitivo, como a Barra , Re-
creio dos bandeirantes , Var-
gens e Jacarepaguá”, comple-

tou o secretário. 
 Hoje, a situação está 
longe da imaginada pelo se-
cretário. Inaugurado em 1933, 
com apenas uma alameda dis-
põe de um coveiro e passa  a 
maioria das vezes de portões 
fechados e por ser pequeno, 
falta espaço , tanto que o livro 
de registros não é trocado des-
de 1955. Em média, aconte-
ce um sepultamento por mês, 
contou o servente Mauro Viei-
ra, de 64 anos, que trabalha no 
local. O terreno ao lado e pró-
ximo ao túnel da Grota Funda 
está vazio e um dos proprietá-
rios que prefere o anonimato 
disse ter sido sondado por in-
teressados em expandir o ce-
mitério.        Por outro 
lado, as construtoras também 
tem interesse na área. Segun-
do o Sub Prefeito da Barra e 
Jacarepaguá, Tiago Mohamed, 
enquanto  acontece o processo 
de licitação é importante ouvir  
os moradores:
 __Vamos aguardar o  
resultado  e discutir com a co-
munidade sobre a sua reaber-
tura. Alguns moradores  são 
favoráveis que o cemitério pos-
sa voltar a funcionar”, revelou 
através de sua assessoria.
 Vale lembrar que em 
Botafogo nada foi depreciado 
com relação aos imóveis e em 
grandes cidades existem cemi-
térios em regiões nobres, como 
em São Paulo, Barcelona e nos 
arredores de Nova York.
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Anuncie conosco pelo jornaldorecreio@gmail.com

                                                 Mais fotos no site www.jornaldorecreio.com.br
   CEMITÉRIO DO RECREIO PODE AUMENTAR 
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                    Guilherme da Silveira

Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br 

Fotos Ag I9

VEJA as fotos de outros eventos  

O Nosso  querido colaborador e  flamen-
guista roxo, Murillo Tinoco  foi con-
ferir no mês passado as tendências 
da moda para o período do Outono/
Inverno do ano que vem.  Clicou  Isa-
belle Drummond e Gaby Amaranthos  

no desfile da Coca- Cola  e  a Sra Neymar,  Bru-
na Marquezine que apareceu por lá para conferir 
os panos da moda do ano que vem. Todo estiloso 
estava o irmão de Stephany Brito, Kaiky Brito , 
todo de preto causando frisson entre as moças.
For falar em Frisson, Renata, a mulher-melão pas-
sou pelas mãos de Henrique Costa, do Stylo 3 Stu-
dio Hair, no Recreio, e mudou seu visual com re-
flexo de papel louro platinado. Disse para a amiga 
Adriana Bom Bom que  decidiu ficar com cara de 
rica  para a gravação do clipe do MC Leo da Baixada. 

Um caos. Quem tentou chegar no traba-
lho na manhã de quarta-feira(27/11) em 
direção à Barra e Zona Sul enfrentou um 
engarrafamento de cerca de 20 quilôme-
tros com reflexos em Jacarepaguá, Linha 
Amarela e Recreio dos Bandeirantes. Mes-
mo você que está lendo essa matéria al-
guns dias depois sabe o quanto é relevan-
te noticiar o fato.
     O congestionamento na Avenida 
das Américas chegou por volta das 9 H 
na Gláucio Gil, no Recreio, para desespe-
ro dos motoristas.Um grupo com cerca de 
30 vans saiu por volta das 4 H da manhã 
do HSBC Arena , na Abelardo Bueno, e se 
dirigiu lentamente pela Ayrton Senna  até 
parar no Cebolão , na altura do Terminal 
Alvorada . Ali, permaneceram por mais 
de 20 minutos, impedindo até a saída dos 
ônibus das  estações. Passageiros cansa-
dos de esperar saltavam dos coletivos e 
seguiam a pé. Agentes de trânsito da CET 
-Rio interditaram algumas pistas centrais 
da Avenida das Américas  tentando evitar 
o pior, mas não adiantou e o engarrafa-
mento só cresceu. Do shopping Millenium 
ao Barra Shopping somente as motos ti-
nham condições de trafegar. Nem em dias 
de feriado prolongado a via fica daquele 
jeito.
    Cerca de 30 motoristas protestam con-
tra  as novas regras do STPL e pe-
dem o direito de trabalhar em rotas al-
ternativas na região de Jacarepaguá onde 
o sistema foi implementado há cerca de 
um mês.  Em frente ao Barra Shopping 
se ajoelharam e rezaram o Pai Nosso. Nas 
faixas penduradas  nas vans , frases di-
recionadas ao Ministros do STF Joaquim 
Barbosa pedindo CPI na Prefeitura  e ou-
tra onde  estava escrito” Eduardo Paz(sic) 
o Natal do transporte alternativo será com 
fome”.
Segundo eles, o novo decreto municipal 
fere a lei 3360.

 __“Nós queremos trabalhar com 
dignidade e honestidade. Dependemos 
deste dinheiro para comer e dar sustento 
para a nossa família”, afirmou o motorista.
    Desde o dia 16, apenas as vans do STPL 
passaram a poder circular nos bairros de 
Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos 
Bandeirantes. A coordenadoria vem reali-
zando diversas operações na região. Até 
o momento, 174 veículos foram lacrados, 
245 removidos e outros 1333 autuados por 
diferentes irregularidades.
     Muitas das vans, reparem, estão 
sem as     faixas de identificação e isso 
nos leva a pensar que fazem transporte 
clandestino. Já vimos esses veículos pas-
sando pela Baltazar da Silveira e Américas, 
altura do Supermarket como consta na foto 
do site do jornal. Por curiosidade pegamos 
algumas placas e jogamos no sistema da 
SMTR e não foi surpresa identificarmos 
alguns com até 50 multas, a maioria por 
avanço de sinal, andar acima da velocidade 
permitida e lotação excessiva. São elas as 
de placa  KVV 9705 , LLH2991,  LKS 6400 
- (43 multas) -  e LLJ6571  . O interessante 
é que verificando as infrações este veícu-
lo circulou por  Santa Cruz , Linha verme-
lha, a Olof Palme no Rio Centro, Américas 
, Gláucio Gil, Estrada dos Bandeirantes , 
Ayrton Senna, Taquara e Gardênia. Não é 
à toa que uma reformulação se faz neces-
sária. Vale lembrar que no início do mês 
passado moradores de Vargem pequena 
atearam fogo em pneus na esquina da 
Benvindo de Novaes, bem no cruzamento 
coma Estrada dos Bandeirantes, reivindi-
cando mais ônibus para a região. Há rela-
tos de passageiros que ficam até 1 hora a 
espera de um ônibus nos fins de semana.
Os motoristas seguiram em direção à São 
Conrado e prometeram atrapalhar o trân-
sito nas imediações do Maracanã, na final 
da Copa do Brasil entre Flamengo e Atléti-
co Paranaense.



COLUNA DO BEM  -- Sal - O vilão do século!

Carolina Liberato-Nutricionista

  carolinaliberato@pop.com.br

UM PEDAÇO CANADENSE AGITA NO RECREIO
Há pouco mais de dois anos uma 
filial do restaurante Lokau que fica 
na praia,  chegava para sacudir o 
bairro com requinte, espaço am-
plo, bom preço e uma adega de 
primeira, além de um excelente 
espaço infantil no mezanino. As 
obras do BRT vieram e a casa não 
foi mais a mesma e passou para 
outras mãos. Com o nome da es-
trada mais famosa dos Estados 
Unidos, Route 66, passou desper-
cebida do grande público ao longo 
de 1 ano e meio. Agora, sob o co-
mando artístico do DJ Alex Tosta,  
inaugurou mês passado a Toron-
to Steak House. A casa vem para 
mostrar um pouco do cardápio ca-
nadense e voltado para o público 
que gosta da noite , com camaro-
tes e vários DJs , além de shows 
, como o da banda Woody House 
que abriu a casa. Esse sonho po-
voava a cabeça do DJ e produtor 
da Alex Tosta há sete anos;
 __”  O repertório é volta-
do para música internacional e pop 
rock. Quero que o ambiente tenha 
um apelo cultural e de confrater-
nização de amigos . A casa tem 
capacidade para receber 600 pes-
soas confortavelmente sentadas e 
os camarotes suspensos possuem 
banheiros exclusivos, e salas pri-
vées.  
 — Escolhi Toronto porque 
esta é uma cidade muito parecida 

com o Rio de Janeiro.”, conta.
 No cardápio ao estilo ca-
sual dining tem o Vancouver que é 
hamburguer temperado, com to-
mate, cebola, picles e batatas fri-
tas (R$31.90) ou o Cherry Beach 
que é um frango grelhado coberto 
com molho de mostarda, alface, 
cebola, bacon, queijo no pão e 
hambúrguer pelo mesmo preço. 
As opções de massas são variadas. 
Destaque para o fetuccine que é 
servido com tiras de filé mignon, 
pedaços de champignon refogado 
com Chardonnay e pimenta, R$ 
35.90. Para as entradas , os petis-
cos são a Lula em anéis (Canadian 
Squid), empanadas  e acompanha 
molhos marinara ou tartare, R$ 
32.50. Na programação musical 
Alex escolheu a dedo os melhores 
da noite carioca como o DJ Junior 
Sanchez e o  DJ Rafa Carneiro que 
emplacou recentemente o remix 
da música MAKE ME UP. Os ca-
marotes são bem concorridos e os 
preços podem variar de R$ 1 mil 
(1º andar) a R$ 2.5 mil o mais re-
servado e com direito a 15 pulsei-
ras , três vagas na garagem, além 
de bebidas alcoólicas e energéti-
cos e pratos da casa. E para quem 
acha que vagas de estacionamen-
to não são um luxo, vale lembrar 
que após as obras do BRT, achar uma vaga ou se quer um local já é uma benção. O Toronto fica na Avenida das 

Américas  13970 e reservas pelo 3410 0212  e 3150 7253. O site é torontos-
teakhouse.com.br

O vilão do século: O SAL
Ironicamente, se antes ele tinha a 
função de zelar pela qualidade dos ali-
mentos conservando-os, hoje ele re-
cebe o título de vilão e integra a lista 
dos condimentos prejudiciais à saú-
de. O motivo do rótulo não é à toa: o 
consumo excessivo de sal aumenta a 
pressão arterial.
Quando o sal entra no corpo, ele é ab-
sorvido pelo intestino e vai direto para 
o sangue. Se é consumido em grande 
quantidade, cai na mesma proporção 
nos vasos. Como a água do corpo é 
sugada pelo cloreto, o organismo, na 
tentativa de manter o equilíbrio e nor-
malizar a falta de água, eleva a pres-
são arterial para aumentar fluxo de 
sangue circulando”
O lado bom
Tais males não significam que sal e 
cloreto de sódio devam ser eliminados 
da dieta. A sua ausência também tem 
consequências ruins. A necessidade 
diária de sódio para os seres huma-
nos é de 500mg, e a ingestão de sal 
é considerada saudável até o limite de 
2g (aproximadamente 1/2 colher de 
café) por dia. O consumo médio do 
brasileiro, contudo, corresponde ao 
dobro do recomendado.
O sódio é um dos 22 minerais con-
siderados essenciais na alimentação 
e tem papel fundamental na manu-
tenção do equilíbrio e distribuição 
dos líquidos corporais (dentro e fora 
das células), além de contribuir para 
a contração muscular e transmissão 
dos impulsos nervosos, ritmo cardía-
co, permitindo o bom funcionamento 
do cérebro e o controle adequado das 
funções vitais do organismo.
Quando há uma queda rápida dos ní-
veis de sódio (hiponatremia), os prin-
cipais sintomas são: diminuição da 

pressão, confusão mental, letargia, ano-
rexia, convulsões, coma, náuseas, vômi-
tos, câimbras, fraqueza. “Ainda, o sal de 
cozinha é para nós a principal fonte de 
iodo. A deficiência dessa substância no 
corpo pode causar deficiência mental e 
abortos espontâneos”, completa o car-
diologista Lopes.
Tipos de sal no mercado
* Sal de cozinha – É o mais usado no 
preparo de alimentos. De acordo com 
as leis brasileiras, o sal de cozinha deve 
conter iodo para prevenir o bócio, cres-
cimento anormal da glândula tireoide. 
Possui 40% de sódio e 60% de cloro. 
Porém, é importante não errar na mão 
na hora de temperar os alimentos. Pelo 
alto teor de sódio em sua composição, 
pode contribuir para o aumento da pres-
são arterial caso seja consumido em de-
masia. O ideal é consumir, no máximo, 
2g por dia.
* Light – É um produto com teor de só-
dio reduzido, indicado para hipertensos. 
Possui 30% de sódio e 70% de cloro. 
Cuidado: como seu sabor é mais sua-
ve, deve-se ficar atento para não salgar 
muito a comida e anular o benefício de 
possuir menos sódio. Por conta da alta 
taxa de cloro, também dá sensação de 
ardido. É o mais recomendado pelos es-
pecialistas.
* Marinho – Bastante usado na alimenta-
ção funcional, pode ser moído na hora e 
misturado com ervas frescas. Como não 
passa pelo sistema de branqueamento, 
como o sal de cozinha, ele permanece 
com aproximadamente 84 elementos, 
dentre eles iodo, enxofre, bromo, mag-
nésio e cálcio, componentes importan-
tes para o metabolismo e, também, para 
ativar a glândula da tireoide. 
* Grosso – Produto não refinado, apre-
sentado na forma que sai da salina. Em 
culinária, é usado em churrascos, assa-

dos de forno e peixes curtidos. Pos-
sui 40% de sódio e 60% de cloro. Por 
ser em forma granulada, geralmente 
é consumido com mais cautela do que 
o sal refinado, já que pouca quantida-
de tempera consideravelmente. Deve 
ser consumido com parcimônia, pois 
o consumo exagerado pode levar à 
hipertensão.

Fiquem atentos! Produtos processa-
dos campeões de sódio no mercado:
Macarrão instantâneo com tempero - 
2721 mg de sódio em 85 g
Macarrão instantâneo sem tempero – 
1198 mg de sódio em 80g
Frango empanado – 759 mg de sódio 
em 130 g
Hambúrguer bovino – 567 mg de só-
dio em 80g
Salsicha – 551 mg de sódio em 50g
Hambúrguer de frango – 525 mg de 
sódio em 80 g
Biscoito de polvilho – 270 mg de sódio 
em 30g
Biscoito cream cracker – 230 mg de 
sódio em 30g
Salgadinho de milho – 176,9 mg de 
sódio em 25g
Requeijão – 165 mg de sódio em 30



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 - Nova Harley 500 CC

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

A Prefeitura está atenta para novas 
ocupações da área e estrategicamente 
as necessidades serão analisadas para 
futura utilização dessas áreas pela Se-
cretaria de Educação ou Saúde. Quanto 
à abertura de estabelecimentos comer-
ciais não depende da Prefeitura. Cabe à 
iniciativa privada essa decisão.

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 loja da Harley Davidson que fica na 
Avenida das Américas promove um café 
da manhã para os amantes da marca des-
de que inaugurou sua única loja aqui no 
Estado . Num desses de sol forte e má-
quinas brilhando, acompanhamos alguns 
grupinhos de bate-papo sobre o tema  do 
momento: a nova Harley street. Poucas 
fotos foram divulgadas e só achamos a 
750 cc. Os mais “puristas “eram só piadi-
nhas de duplo sentido já que envolviam o 
simples a fato das motos virem com mo-
tor refrigerado a água, como nas V- Rod, 
as muscles. Para quem não sabe os har-
listas só aceitam as motos montadas com 
motor refrigerado a ar da própria fábrica 
americana e não as montadas pela Por-
she. Enfim, de fato é que o presidente da 
montadora, Matthew Levatich anunciou 
recentemente na única fábrica montada 
fora do EUA, na Índia mais precisamen-
te, que lançará ano que vem as versões 
500 cc e 750 cc que serão destinadas aos 
mercados emergentes, e isso, inclui o 
Brasil.  
 Os preços lá fora são especulados 
em U$ 6700  a 500 cilindradas e uns R$ 
7500 as 750 cc, o que aqui saltaria para 
uns R$ 22 ou até R$ 25 mil. Vale lembrar 
que as Sporsters estão sendo comercia-
lizadas por aqui a R$ 31 mil. Essa Harley 
mirim  vem para atender a um público 

amante da marca e gostaria de usar as 
motos no trânsito, portanto mais leves 
, ágeis e que possam encarar o calor 
forte dos grandes centros tropicais e 
enormes engarrafamentos sem sustos. 
O motor é novo e batizado de Revolu-
tion X que nada mais é que um V 2 de 
ângulo aberto , oito válvulas  e refri-
geração líquida para o desespero dos 
puristas.  Se seguindo a lógica aplica-
da nas Sporsters 883 e 1200 (glides) 
a parte inferior se mantém , deixando 
a capacidade cúbica para determinar 
qual cilindrada vai produzir na parte 
superior do cabeçote.  No salão de Mi-
lão , mês passado, quando a novidade 
foi apresentada, o presidente da mon-
tadora ainda revelou:
 _“ Tanto a street 750 quanto a 
street 500 foram projetadas com base 
em milhares de horas de pesquisa e de-
senvolvimento e teve a participação de 
jovens motociclistas de todo o mundo”, 
reforçou  Levatich. O executivo infor-
ma ainda que a base técnica utilizada 
nas duas motos – o motor Revolution 
X – está projetado para suportar todas 
as necessidades tipicamente urbanas, 
como o anda-pára constante e a agili-
dade no tráfego mais pesado com res-
postas fortes e imediatas do acelera-
dor. O novo chassi caracteriza-se pelas 
dimensões menores para dar mais ra-
pidez e agilidade de resposta nas ma-
nobras, possibilitando uma altura do 
assento bem baixa. Combinado com 
o guidão estreito e as novas suspen-
sões, o conjunto procura proporcionar 
uma experiência única de segurança 
e confiabilidade para as manobras do 
dia-a-dia nas ruas de qualquer cidade. 

Ola Tiago, boa tarde
Escrevo a você aproveitando a grande 
utilidade que tem este jornal, sendo 
solidária ao leitor desta edição de no-
vembro, que diz que o recreio precisa 
de um choque de ordem. Ao caminhar 
de manhã, principalmente após o fi-
nal de semana, podemos verificar com 
tristeza a sujeira que o pessoal dei-
xa ao redor dos trailers em volta da 
praia. Fico indignada, com o descaso 
da população, e podemos ver ao longo 
da ciclovia, todos os tipos de lixo, que 
são principalmente gerados pelos pró-
prios trailers. São inúmeras garrafas 
de água mineral, latas de refrigerantes 
e pacotes de biscoitos. Não seria uma 
grande sugestão, ao invés de termos a 
punição,, para que os próprios donos 
dos trailers, tivessem um incentivo 
para cuidar do seu entorno, pois assim 
faria com que todos se sentissem res-
ponsáveis, e tomassem conta daqui-
lo que é também de responsabilidade 
deles..... Sem mais ,  um abraço 

Nanci Martins   ( moradora do recreio)  
RESPOSTA TIAGO MOHAMED – 

 A Comlurb faz a limpeza da orla da 
praia três vezes por dia e tem feito 
diversas campanhas de conscien-
tização para o descarte regular 
de lixo junto aos banhistas e aos 
responsáveis pelos quiosques. A 
situação tem melhorado ao longo 
dos anos, mas ainda há um amplo 
caminho de educação ambiental a 
ser feito. No último feriado (20/
Nov) foi realizada mais uma ação 
ambiental, para conscientizar to-
dos os cidadãos sobre a importân-
cia de manter a praia e 

a cidade limpa. A gente se empenha 
para fazer campanhas de educação 
ambiental, mas entendemos que va-
mos ter que trazer o Programa Lixo 
Zero, com aplicação efetiva de mul-
tas, para reduzir a quantidade de lixo 
que é descartado irregularmente.

A pequena Rua Abraão Jabour, no Camo-
rim ao lado do MAP BAND, transversal 
com a Estrada dos Bandeirantes, neces-
sita de um asfalto e iluminação, pois a 
referida rua encontra-se má situação, alí 
é passagem de carros constante. Espero 
que seja feito alguns reparos na referida 
rua de passagem e também iluminação. 
Fico no aguardo de uma resposta.
Paulo Cesar Rosa

Resposta Tiago - Paulo César, não 
há previsão de asfaltamento neste 
momento, mas vamos solicitar que a 
Secretaria Municipal de Obras inclua 
a sua rua numa programação futura. 
Quanto à iluminação vamos solicitar 
à Rioluz para fazer uma avaliação e 
melhorar a iluminação pública.

Ao lado da Estrada dos Bandeirantes, 
próximo da Ilha Pura, antigo hospital 
tem um espaço muito grande que pode 
construir uma creche, uma escola muni-
cipal, pois ali próximo vai ser construído 
várias torres do Camorim até o Conjunto 
Cesar Maia, são terrenos vazios até um 
supermercado hoje era excelente. Na Es-
trada dos Bandeirantes, do Projac até o 
RioCentro cresceu muito e precisa de um 
hortifruti etc.

Fico no aguardo de uma resposta, Paulo
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ALUNOS DE  COLÉGIO PEDEM RETORNO  NA BENVINDO

Descolado Bar
O sonho de poder ter um cantinho 
para receber os amantes da boa 
música e os amigos fez com que pai 
e filho rodassem pela Barra e o Re-
creio atrás de uma loja para colocar 
em prática esse desejo. Bruno Mel-
chiades e seu pai, tecladista Lula, 
decoraram quadro por quadro, ta-
lher por talher e deixou do jeito que 
eles tinham em mente. Nasceu o 
Bar Descolado que tem como pro-
posta principal deixar um ambiente 
descontraído para harmonia entre 
os clientes que desejam saborear 
cervejas de qualidade e cardápios 
harmoniosos.
     No cardápio assinado pela 
Chef Lorelay,  o campeão Bolinho 
de Feijoada com 6 unidades a R$ 
22.90 e o croquetes de carne as-
sada (R$ 22.90) são os que mais 
saem. O de carne seca é o da foto 
ao lado e provamos após as fotos. 
Uma delícia. Para harmonizar a su-
gestão fica por conta das cervejas 
Eisenbahn Weihnaichs com 6,3 % 
de teor alcoólico da categoria Pale 
Ale. Mas  a casa trabalha também 
com as opções   Baden Baden  do 
Campos do Jordão, a R$ 24.90. Lá 
tem uma de chocolate que cai mui-
to bem com o prato. 
Das longnecks somente Budweiser, 
Heinekken e Stella Artois reinam no 
cardápio e saem a R$7.90.
     Existem também as op-
ções de espetinhos de filé mignon  
e frango a R$ 13.90 ou a Kafta a R$ 
12.90.
A  parte de cima é ideal para uma 
reunião de amigos que não dese-

Em Agosto desse ano, re-
cebemos alguns emails 
sobre o caos que as obras 
no entorno do novo shop-
ping construído pela ECIA, 
o Américas Park, estavam 

causando aos moradores. Como se 
não bastassem a poeirada que le-
vanta  e a movimentação frenética 
de caminhões pesados na via, com o 
asfaltamento da Benvindo de Novaes 
, o retorno que foi criado em frente 
ao condomínio Barra Lite deixou os 
moradores e alunos do Colégio Pallas 
que funciona na Travessa dos Euca-
liptos sem opção e precisam andar 
2.300  metros contados e filmados 
por um avô de aluno que  pede ao 
poder público uma solução:
 __”Na condição de avô de 
aluno, gostaria que a Sub Prefeitura 
nos ouvisse e tentasse minimizar o 
problema”, lembrou Roberto Bilate , 
de 66 anos e  que leva diariamente as 
netas ao colégio que funciona na rua 
atrás do condomínio.
     Segundo Roberto, a Sub Pre-
feitura já está ciente e o diretor já 
havia , inclusive,  feito uma reunião 
com Tiago Mohamed para falar sobre 
o assunto. Na ocasião, foi prometido 
uma solução para o problema.
Para o aposentado, essa solução exis-
te e fácil de resolver.  Fomos verificar. 
Ao lado do condomínio existe uma 
pequena rua  estreita que dá na pe-
quena comunidade que tem ali que se 
chama Servidão D, no Google Maps. 
Com cerca de 200 metros ,  a via ne-
cessita de asfaltamento e calçada  e 

jam ficar ao ar livre e procura um 
ambiente mais agradável.
     No fundo, uma enorme foto 
da cidade de Nova York a noite.  se-
gundo o jovem empreendedor, a ins-
piração surgiu por causa do fundo 
palco do Programa do JÔ:
__”Sempre falava pro meu pai que  
aquela foto de sampa a noite tinha a 
ver com nosso espírito”.
Aliás, Bruno nos contou que a ideia 
era trazer um pouco do clima da noi-
te , inclusive, de São Paulo para o pa-
cato Recreio. Gravuras interessantes 
e uma bela guitarra do pai formam 
o ambiente  cheio de cadeiras ver-
melhas e mesas altas. Destaque para 
o sofá bem confortável e uma mesa 
baixa que completam o local.  Na TV 
de LED vídeos de grandes shows em-
balam a conversa e faz com que o 
tempo passe sem perceber. O Desco-
lado Bar fica na rua que decidiu fixar 
a vocação para a gastronomia e está 
entre os simpáticos Konomi Ai(japa) 
e o italiano Piazzetta, ambos inte-
grantes do POLO GASTRONÔMICO. 
O Descolado funciona de segunda a  
domingo , abrindo a  partir das 17 H 
e vai até 1 H. Aos domingos, uma fei-
joada  à tarde promete agitar o pós-
-praia e garantir o desejo dos aman-
tes do samba que dá direito a uma 
camisa e o buffet da feijoada.(13 H 
as 17h).  O endereço é Rua Fernando 
Leite Mendes 101. Mariane Guerra, 
Marvyo, Gregg Roherig(sextas) e a 
dupla Luiz Henrique e Fábio Guima-
rães são a trilha sonora da casa. Re-
servas pelo 3435 0266 e www.desco-
ladobar.com.br

não haveria necessidade de transferir 
o retorno que foi criado pelos operá-
rios  do shopping.
     Assistindo ao vídeo feito pelo 
Sr Roberto vimos que para quem 
deseja se dirigir à Estrada dos Ban-
deirantes saindo da Travessa dos Eu-
caliptos deverá dobrar à direita na 
Benvindo de Novaes e se dirigir às 
Américas . Depois, seguir em dire-
ção ao Recreio Shopping e dobrar à 
esquerda cruzando as Américas em 
frente ao Prezunic. Seguir em dire-
ção contrário , para a  Barra, e entrar 
novamente na Benvindo e retornar. 
No hodômetro do Sr Roberto, marcou 
2.300 metros e 15 minutos a mais no 
trajeto.
     Roberto lembrou que o dire-
tor do Colégio Pallas está  de posse 
de  um abaixo-assinado e   já esteve 
com o Sub-Prefeito. Vale lembrar que 
a Travessa dos Eucaliptos já foi moti-
vo de matéria aqui no JR. A rua está 
sem asfalto e repleta de buracos. O 
ideal para quem gosta de Rally, o que 
não é caso. Outro problema , além da 
poeira que sobe, é o constante trá-
fego de caminhões pesados, veículos 
querendo fugir do sinal da Benvindo e 
os caminhões-cegonha da concessio-
nária que funciona ao lado. Em nosso 
site tem uma ilustração que mostra 
exatamente o que pode ser feito sem 
causar muitos danos e economia de 
tempo.
 Tentamos entrar em contato 
com a Sub Prefeitura mas não obti-
vemos resposta a tempo antes de fe-
charmos essa edição.  

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

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
Sharon Stone

Mesmo com várias opções para a coluna desse 
mês, a nossa homenagem é para a aniversariante 
do mês passado Angélica, que pasmem completou 
40 aninhos. Nem parece, já que está cada vez mais 
linda do que nunca a Sra Huck. Mas reparem como 
a nossa loiruda é  a cara da Sharon Stone, não 
acham? A Angélica é a de baixo tá?

Conhece alguém que se pareça com um famoso? 
Mande para jornaldorecreio@gmail.com

Alguns ciclistas principalmente nos fins de semana tem se aventura-
do a andar na pista do meio da Avenida das Américas, dividindo o espaço já estreito entre car-
ros e caminhões. O leitor Pedro Marques Almeida, morador da região, tirou essas fotos do carro 
no momento em que passava pela dupla na altura da estação do BRT Salvador Allende. Pedro 
lembrou que costuma cruzar com esses atletas de fim de semana quando em grupos. E repa-
rou que normalmente utilizam equipamentos de segurança. Mas esses da foto , não. O risco de 

uma colisão é muito grande. O motorista conta que ainda abaixou o vidro e perguntou porque não iam para 
a praia ou na calçada. Um deles respondeu que o asfalto liso ajuda na velocidade das bicicletas e que o Re-
creio precisa  urgente de uma ciclovia. Isso , concordamos, agora ficou a dúvida de como o Pedro tirou foto, 
abaixou o vidro e ainda dirigiu!! Ao lado a leitora Carla Renata flagrou esse motorista  parando sem cerimô-
nias na calçada da Rua Salvador de Mesquita 171. Sugestivo o nome não? Parou tão mal que impede qual-
quer um de utilizar a calçada. vale lembrar que estacionar nessas condições dá 5 pontos na carteira e
R$ 128 de multa. Na comunidade do facebook do bairro tem muitos outros casos como esse , uma pena. 



E chegamos a mais um fim de 
ano. Dezembro taí e a impres-
são que dá é que o ano passou 
rápido. Os anos que antecedem 
as Copas e eleições costumam 
ser bons, o que não se pode 
dizer dos pares...É só supers-
tição. 2013 está chegando ao 
fim e conquistamos algumas 
coisas no nosso bairro. Ganha-
mos algumas praças, prédios, 
vias, mas ganhamos também 
mais assaltos, mais vazamen-
tos de esgoto e nosso Canal 
das Tachas, tadinho, continua 
sujinho, sujinho. Mensaleiros 
na cadeia, ano marcado por 
quebra-quebra e manifestações 
na cidade e até aqui no Recreio 
também, lembram? Mas  parte do 
problema é uma falha nossa. Falha 
na hora de votar. 2014 é o ano de 
eleições para Deputado Estadual 
e Governador. É bem verdade que 
para Governador, só nos interessa 
a segurança pública , educação e 
saneamento(leia-se Cedae) porque 
de resto precisamos do poder mu-
nicipal, na figura do Sub Prefeito 
e dos vereadores. Não podemos é 
votar mais em candidatos que não 
nos representam, que fazem acor-
dos escusos, que lidam com a má-

quina como se fosse um balcão de 
negócios. Temos que cobrar mais 
participação dos nossos eleitos e co-
brar sempre. Na edição desse mês, 
tivemos o prazer de conversar com 
o vizinho Dudu Nobre que ganhou 
samba e lança CD novo. Vale confe-
rir. Carolina Liberato alerta para os 
perigos do sal em nossas vidas e na 
Auto News apresentamos a caçula 
da Harley, a  500 cc Street.   Fomos 
conferir que as obras do novo sho-
pping da Benvindo de Novaes está 
afetando a vida de alguns morado-
res da Travessa dos Eucaliptos e dos 
alunos do Colégio Pallas. Tem vídeo 
no site do jornal feito por um avô de 
aluno! Vimos que um processo de 
licitação para o aumento do cemi-
tério de Piabas, na Estrada do Pon-
tal está em andamento e na Miam 
Miam apresentamos o Descolado 
Bar  que inaugurou mês passado na 
rua mais gastronômica do bairro, a 
Prefeito Leite Mendes. Aonde fun-
cionava o Lokau nas Américas tem 
um pedacinho do Canadá , com Alex 
Tosta levando o sucesso da Terça 
Lost no Espetto Carioca para lá. Vai 
ter muita moça bonita por lá.  Salve 
a Vida , Salve o Recreio e Feliz Natal 
a todos leitores e um Ano Novo de 
conquistas e paz. Viva!

Guilherme da Silveira

E D I T O R I A L



DUDU NOBRE É SÓ ALEGRIA COM CD NOVO E ASSINA SAMBA DA MOCIDADE 2014

13) E essa parceria com DJs, como surgiu 
isso? É só instrumental?
R: Isso. Lamento a minha falta de tempo. Gravo 
a canção instrumental e mando para os DJs tra-
balharem o remix. Já fiz duas. vai ter MP4 , Vidal, 
Dênis, MP 4,... vai ficar bem diferente do que já 
foi mostrado sobre o chorinho.
14) Você mora aqui na região há um bom 
tempo, certo? Frequenta a Barra e o Recreio. 
Mas hoje, não tem uma grande roda de sam-
ba, o que falta?
R: Isso é cíclico. Daqui a pouco pinta. Já teve Bar-
ril e não demora para pintar outra casa. O samba 
não morre.

15)E as meninas ?? Vão seguir os caminhos 
do pai na música ou ainda é cedo??(Dudu 
chama as meninas para tocarem piano)

R: Olha, o estudo eu vou dar. Talento elas tem. 
Olha só elas tocando piano com alegria. Não é for-
çado. (As meninas se sentam ao piano de cauda e 
tocam Beethoven e Asa Branca, de Luiz Gonzaga) 
vídeo no Instagram do cantor.

16) Em nossa entrevista de capa em 
2010, vc falou de sua paixão pelos 
carros, msotrou os da época -Um 
passat  um Porshe - Nos encontra-
mos na inauguração da loja do André 
Marques e vc estava com um Camaro 
Amarelo.  Já superou a saudade pelo 
Voyage que marcou uma fase de sua 
vida?
R: saudades do Voyage LS...Eu gosto de 
carros e todo mundo sabe dis-
so. risos)

O pai de Thalita, Olívia e João Eduardo não 
cabe em si de tanta alegria. Além de aca-
bar de lançar CD novo “Ainda é Cedo”, de 
fazer aniversário  (40 anos em 06/11), é o 
autor do samba da sua escola de coração, 
a MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE 
MIGUEL.  Além disso, outros dois projetos 
estão bem encaminhados para o primeiro 
semestre de 2014:um DVD em continua-
ção dos “Os Mais Belos Sambas Enredo de 
Todos os Tempos” e um CD bem diferente 
com Dudu tocando chorinho e remixado 
por DJs renomados . Estarão lá Dênis, Ro-
bson Vidal , Memê , MP4 , entre outros. 
Promete.  No dia em que Felipe Massa se 
despedia da Ferrari , em Interlagos, Dudu 
Nobre nos recebeu em sua bela casa para 
uma conversa bem descontraída. Entre o 
sobe e desce das meninas que não para-
vam quietas, o sambista falou um pouco 
dos seus trabalhos e da emoção de ganhar 
o samba da Mocidade. Entre uma e outra 
interrupção, o orgulho em mostrar que as 
filhas nasceram com o dom para música. 
Foi só perguntar ao Nobre se as meninas 
tinham herdado o talento do pai que ra-
pidamente Olívia foi a lindo piano de cal-
da que enfeita a sala e tocou Beethoven. 
Para não ficar para atrás, Thalita tocou Asa 
Branca para o deleite do pai que rapida-
mente filmou e postou em sua página no 
Instagram. É só ir lá conferir. Veja a bai-
xo nossa simpática conversa com o gentil 
DUDU NOBRE:
1) Depois de uma apresentação  ao 
vivo das meninas tocando piano, eu 
queria saber o que tem no café da 
manhã da família Nobre? É irmã bai-
larina, você, as meninas e até Seu 
Jorge(primo de sangue de Dudu) com 
veia musical!
R: Pois é parceiro...sei lá. Sei que o talento 
existe , mas nada sem treino vai adiante. 
As meninas estão estudando e peço para 
estudarem cada vez mais. Meu pai me in-
centivou a tocar piano desde cedo. Meu 
avô era muito musical também,,,
2) Você venceu, enfim,  a disputa pelo 
samba enredo de sua escola do cora-
ção - o samba de Jefinho Rodrigues, 
Marquinho Índio, Jorginho Medeiros, 
Gabriel Teixeira e Diego Nicolau - é 
realmente especial?
R: Não tenho palavras, parceiro. Eu já ha-
via ganho alguns sambas  em escolas mi-
rins e na Império Serrano. Ah, esse ano 
ganhei lá na Viradouro também, mas na 
minha escola é muito especial. Essa co-
brança para mim era interna, sentia que 
podia ajudar.
3) E vencer por unanimidade tem sa-
bor especial?
R: Como falei, sim. Ano passado quando 
a escola quase caiu foi o sinal para meter 
a mão na massa. Juntei a rapaziada aqui 
em casa e só não saiu de primeira porque 
fiquei parado no refrão. E minha irmã que-
ria porque queria que eu falasse da ban-
deira. “Dudu, tem que ter a minha bandei-
ra!”, dizia ela. Aí, saiu o verso e agradei 
minha irmãzinha..risos(verso: VIVER UM 
SONHO NO ESPAÇO SIDERAL/ DA PIONEI-
RA, ERGO A BANDEIRA/..)
4) essa disputa é realmente difícil, 
requer investimentos, como o que se 
ouve por aí? Sem dinheiro não se ven-
ce samba?
R: Sem investidor não tem essa de ganhar 
samba. É torcida, clipe, gravação e até os 
músicos saem do nosso bolso. Além do 
amor pelo que faz é um negócio também, 
só que ganhando todo mundo ganha, per-
dendo , perco eu(rsrsrs). Só de músicos, 
por eliminatória gasto R$ 3 mil. É uma 
grana né?
5) Pretende ser presidente de escola?
R: Nunca passou isso pela minha cabeça. 
Hoje sou diretor musical da Mocidade que 

já me toma um tempo . De 15 em 15 
dias tenho que ir lá e discutir harmonia, 
ensaios e etc. Essa é minha praia.
6) Samba campeão, e Flamengo 
campeão, tem presentes melhores ? 
(A entrevista foi feita antes da final 
da Copa do Brasil)
R: Parceiro...esse ano foi  muito bateria 
nota 10 para mim(risos). Conversei com 
uma rapaziada lá na Gávea e o Léo por 
exemplo(Leo Moura) disse que a galera 
estava muito afim de ganhar essa para-
da. Pode até perder, mas dessa vez vai 
dar Mengão. Não tem jeito. 
7) Aliás, como você vê a atual situa-
ção do Flamengo?
R: A galera lá da diretoria tá fazendo 
tudo direitinho e o time está correspon-
dendo.
8) Em 2011, você foi receber o Gaú-
cho na Gávea. Passado a euforia, 
como torcedor e não como amigo do 
craque, ficou frustrado? É amigo de 
vários jogadores e o Robinho é um 
deles. Já convenceu o craque do Mi-
lan a jogar por aqui?
R: O Ronaldo é meu parceiro e até fi-
quei na casa dele lá em Minas, quando 
tinha um show para fazer lá. É amigo. 
A situação foi mal conduzida por ambas 
as partes. Mas fico feliz porque o amigo 
encontrou o futebol dele. Ele é um me-
nino, com coração de menino e só quer 
jogar bola. Não joga mais por dinheiro 
como dizem. E ainda acho que joga no 
Mengão de  novo, pode apostar. Quanto 
ao Robinho, que é parceiro, pedi sim, e 
ele tava amarradão, só que depois da 
convocação, não sei se vai rolar não.
9)Desde 1996 sem um título. Ano 
passado quase caiu  e em  ano de 
Copa é o ano da Mocidade?
R: Tomara! A disputa é sempre muito di-
fícil, mas empolgação e vontade da es-
cola não vão faltar, tenho certeza disso.
10)Seu  trabalho lançado em CD 
2011  foi o  “Samba Aqui Já esquen-
tou”? E esse filho novo “Ainda É 
cedo”.  Fala um pouco desse traba-
lho.
R: Eu procuro sempre lançar trabalhos 
novos, me sinto obrigado. Está cada vez 
mais caro gravar e a pirataria desanima.   
O legal é que ganhei um clipe de um 
contratante, legal né? Vai ser da música 
de trabalho.

11) Gravou uma faixa nesse traba-
lho que se chama “Paparazzi”, tem 
uma relação boa com eles? O que 
acha desse mundo das celebrida-
des?

R: Já escreveram muitas bobagens a meu respeito e não gosto  
quando mentem. Tem uma colunista que não preciso falar quem é 
que, publicou uma foto minha dizendo que o tava bebendo de mais e 
exagerei na dose e que tinha que ser exemplo. Olha, parceiro, quem 
me conhece sabe que sou abstêmio, não sou muito ligado à bebida. 
Não sou contra e até tomo alguma cosia no Reveillon, numa data 
especial , mas não levo isso como meio de vida e como ela não me 
conhece ,quando recebeu a foto minha com um copo na mão tirou as 
conclusões dela, uma pena.

12) Vi que vai gravar DVD , é difícil produzir as coisas por aqui 
em tempos de download grátis e pirataria?

R: Olha, gastei uma grana no anterior gravado na cidade do samba, 
com bailarinos, convidados especiais, foi uma loucura. O trabalho fi-
cou lindo, mas para fazer uma “parada” de qualidade tem que gastar 
e o retorno é muito pequeno. Só aumenta (dependendo da receptivi-
dade do público) em shows mesmo, interfere na agenda. EX
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