
Degustando a Vida
Estamos em pleno Verão e essa estação deliciosa nos 

leva a malhar mais e ingerir mais líquidos, mas se, às 
vezes, esses líquidos fossem refrescantes e relaxan-
tes, porque não? Demos uma estudada no assunto e 

achamos algumas dicas que vocês podem fazer em casa ou 
pedir ao seu barman preferido para fazer. O Nelson do Bu-
teco Tradicional já fez um Mojito para nós, só que pedimos 
para acrescentar morango e manjericão, copiando o Meza 
Bar, do Humaitá. Ficou uma delícia, já que a combinação 
da tradicional bebida caribenha (Cuba) com a inclusão do 
manjericão e o morango harmonizaram com o rum. Para 
os mais criativos pode se pegar um picolé com o sabor que 
mais lhe agrade, colocar numa taça bojuda e misturar com 
o seu espumante preferido. Não faltam opções no Empório 
Santa Therezinha, nas Américas 13.280. Experimentamos 
com um Moscatel, da Casa Valduga, e ficou sensacional. É 
mais adocicado e dá para tomar mais de um, sem ficar be-
bum.   Nessa mesma onda de espumantes , dá para brincar 
com outras frutas , como a lichia  e o Kiwii, e misturar com 
os espumantes Brut ou Rosé Dal Pizzol. Também combinam. 
Para os amantes das caipirinhas e caipiroskas dá para mis-
turar melancia, limão ou picolé de abacaxi. Fica divertido e 
saboroso. Uma vez estive no Gonzalo, na Bartolomeu Mitre, 
provei um drinque chamado Carol. Ele consiste em três mini 
drinques(shots) que levam cranberry com morango e espu-
mante; um outro com a mesma fruta homônima à banda 
irlandesa que fez fama na década de 1990; Vodka Absolut 
vanila, pimenta e açúcar, além de amareto e vodka tradicio-
nal. Agora, se quiser inovar e impressionar tem que seguir o  
Hotel W South Beach, em Miami, super conhecido por ditar 
tendências. Ele acaba de lançar uma bebida que é a promes-
sa do Verão 2014: o “Cucumber Collins”, que é à base de 
vodka de pepino!! Diferente e refrescante, vem diretamente 
do badalado bar do Living Room do hotel que fica na Collins 
Avenue, em South Beach e recebe centenas de brasileiros o 
ano todo. Taí, gostaria de provar essa  cachaça russa “em-
pepinada” se é que me entendem. Tim Tim!

EMPRESÁRIOS
COMEMORAM POLO 
GASTRONÔMICO 
DO RECREIO

ESSE ANO LANÇAM PASSAPORTE 
DE FIDELIDADE ENTRE AS CASAS

Cavalo Marinho

Butiquim do 
Nonno

Balada MixNatural 
do RecreioMP Tortas

Demas e 
DivasButeco 

Tradicional
Kaçuá

Meia Tigela

Acir Planeta do Chopp
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O que alguns comerciantes 
profetizavam antes das obras 
do BRT se iniciarem, parece 
que se concretizou. O perfil 
do comércio da Avenida das 
Américas no trecho entre o 
Supermercados Mundial e o 
Recreio Shopping  está mu-
dando. Saem os pequenos 
estabelecimentos,  e pelo 
menos por enquanto, não se 
sabe o que vai entrar.  Tem 
loja alugando há mais de 1 
ano. Ao que parece o preço 
dos aluguéis está inibindo os 
empresários interessados.  
Muitos afirmam que somente 
um negócio altamente ren-
tável e que não precise de 
muito estacionamento é que 
vingaria ali, como é o caso 
das concessionárias. É níti-
do como não param de abrir 
agências de carros de todas 
as marcas e nacionalidades. 
A quantidade de casas anun-
ciando   oportunidades para 
aluguel  não para de crescer. 
Basta um olhar mais atento e 
ver que imobiliárias e os atu-
ais inquilinos desejam passar 
o ponto e sair do aluguel alto. 
Há cerca de 1 ano, por exem-
plo, que o Sr. Jorge, da oficina 
Fabeth tenta se livrar do con-
trato de R$ 25 mil por mês e 
não acha interessados:
 __Coloquei essa faixa  
há um ano e poucas pessoas 
me procuraram. Teve uma 
pessoa  que tinha uma loja 
de pneus que pegou fogo no 
Rio Mar e tentou alugar, mas 
o negócio não foi para frente”, 

conta o empresário há 27 anos 
na região.  Um pouco mais a 
frente, no número 13.091 aon-
de funcionou o setor de usados 
da Rio Tókio Honda, a  cena 
é a mesma, portas fechadas. 
Ao lado, uma área de mais de 
800 metros quadrados e dois 
andares (funcionava  uma loja 
da rede de planejados BELAIR)
não foram suficientes  até ago-
ra para atrair  um locatário dis-
posto a pagar altas cifras pelo 
espaço. 
 Caminhamos para a 
Guilherme de Almeida e vimos 
que a imobiliária Invista anun-
cia em letras garrafais as op-
ções de alugar as lojas aonde 
funcionavam o Bar Barraco e a 
Refricentro. Segundo uma das 
corretoras, Sra. Sônia, muitos 
tem interesse, mas não sou-
be explicar porque o negócio 
não vai adiante. O terreno da 
Refricentro tem 60 metros de 
frente  e 800 metros de área, 
mas nem assim tem atraído 
tantos clientes que em geral se 
apresentam sem fiador. Numa 
consulta simples, pedem R$ 
40 mil e R$ 50 mil mês. Mas  
conversando com alguns co-
merciantes da região, não é 
fácil perceber que  o alto valor 
e que somados ao IPTU alto da 
região são sérios agravantes a 
continuarem fechadas as lojas. 
Verificamos que o Atacadão das 
Madeiras se quer ficou mais de 
1 ano aberto e a concessionária 
Kia também fechou. Contamos 
mais de 13 lojas à disposição 
para locação. 
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AMÉRICAS TEM ALUGUEL DE ATÉ R$50 MIL MÊS 



De Olho no Recreio
NO CAMPO QUE ATÉ GARRINCHA JÁ PISOU,
     SÓ MATO E OS FORMIGUEIROS BRILHAMGuilherme da Silveira

  G
uilherm

e da Silveira

Acima, foto da planta com Decreto de Desapropriação n º 20857 de 11/12/2001 

A capa  da Playboy do mês  passado  Thaíz  Sch-
mitt esteve por aqui  retocando as madeixas  no 
salão Stylo 3 Studio e causou uma “invejinha” 
gostosa  na mulherada dentro do salão. Isso por-
que mostrou as fotos  que reviveu grandes capas 
da revista , como mostra na foto.  O fotógrafo De-
rik Abreu só pediu para que ela  tapasse o digamos  
“secador “ da moça.  Mumuzinho e Arlindo Neto 
estiveram na noite de inauguração da mais nova 
casa de samba da região, a  Showperia, do amigo 
Ricardo “Turuzinho”.   Susana Vieira causou fris-
son na Genaro de Carvalho numa noite chuvosa de 
terça -feira, gravando cenas de “Amor à Vida”  no 
Butiquim do Nonno. André e sua esposa não re-
sistiram e clicaram a diva  no intervalo das grava-
ções.  E abaixo,  à esquerda Ricardo Amaral  au-
tografa o “Guia dos Guias” com os 100 melhores 
restaurantes pelo mundo, junto com Boni. Já 
vendeu tudo!  

A placa logo na entrada já é um aviso: 
proibido animais. E pelo visto, futebol 
também. Desafiando a constituição na 
questão do “Ir e Vir” com a proibição 
de cães e ao esporte em ano de Copa  e 
Olimpíadas  chegando, fomos conferir o 
porquê do abandono do espaço na Praça 
São Marcos, na Rua Henrique Laje. São 
cerca de 32 metros por 48 de extensão, 
dimensões dignas de aplausos se tratando 
de um terreno para o futebol, e principal-
mente, na Barra/Recreio. Dá tranquila-
mente para 9 jogarem de cada lado mais 
o goleiro. Mês que vem completa um  ano 
no local a Academia da Terceira Idade, 
muito utilizada pelos mais experientes. 
Mas o futebol.... 
 Procuramos na região em áreas 
públicas e só avistamos praças com qua-
dras poliesportivas, pistas de skate e uma 
de areia de praia, muito utilizada por si-
nal, próximo à Padaria Nobreza, na Praça 
Mozar Firmeza. Fora isso, os condomínios 
administram as áreas de lazer para seus 
condôminos, dificultando a entrada, como 
é o caso do Novo Leblon, onde joga as 
quintas-feiras o técnico do Flamengo Jai-
me de Almeida.  Numa das mensagens 
recebidas pelo jornal, um morador até 
em tom  nostálgico lembra que lá tem até 
vestiário e grama sintética.   
 Nossa caixa de mensagens tem 
recebido há algum tempo inúmeros emails 
de moradores que pedem para que a ad-
ministração  do Bosque Barra Sul e  a Pre-
feitura , através de sua Sub, revitalizem o 
campo que dá sinais de abandono, apesar 
de limpo. Por onde já pisou craques como 
Garrincha(que esteve em  1982 pouco 
antes de morrer), e escolinhas de futebol 
de Adílio e Vicentinho, craques do passa-
do recente do Flamengo, os mais antigos 
sentem falta de uma qualidade no piso 
para evitar lesões. Anderson Martins e Pe-
dro Laje  moradores antigos lembram que 
passaram parte da infância ali  e mesmo 
em condições já precárias guardam boas 
lembranças dos campeonatos que ali dis-
putavam:
 “Eu ainda era criança e tenho foto 

na casa da minha mãe no colo do Garrin-
cha quando veio aqui num torneio patro-
cinada por uma rede de assistência médi-
ca”, lembra Anderson de 32 anos, morador 
do Barra Sul. Já Pedro, que sempre jogou 
descalço, mostra que é um contra-censo  o 
país do futebol não dar assistência à práti-
ca do futebol, pelas autoridades locais. 
 __”Se fôssemos uma Copacabana 
até entenderia. Aquele monte de prédios e 
não há espaço para uma mosca, mas aqui, 
temos o espaço e nada acontece”, frisa.
 De fato é que o Bosque em dias de 
céu nublado dá até medo de entrar tama-
nho é o silêncio e o mato denso que chega 
a encobrir as torres de iluminação coloca-
das pela Rio Luz. Nos dois dias em que  es-
tivemos no local, alguns jovens permane-
ciam ali fumando maconha em plena luz do 
dia.  Do ponto de ônibus que fica em frente 
não dá para ver o campo e as pessoas ali 
nem sabem da existência dele. Contamos 
13 formigueiros  e num dos gols parece 
que uma grama foi colocada parcialmen-
te, mas ficou um tabuleiro de damas.  Fo-
mos a Secretaria de Urbanismo e vimos 
que o terreno que antes era comercial foi 
desapropriado em 11/12/2001, pelo então 
Prefeito Cesar Maia por Decreto 20.857 e 
inaugurado logo em seguida . Desde en-
tão é administrado pelo Condomínio Geral 
do Barra Sul.  O  síndico Antônio Carlos 
da Silva nos procurou afirmando ter toda a 
documentação e afirma ter RGI do terreno 
que foi tombado em 1998 sob Portaria 981 
em 02/12. O Sr. Antônio lembrou:
 __” Isso aqui era um terreno bal-
dio. Eu plantei 50 mil mudas e cerquei o 
campo. Meninos da Beira Rio é que arre-
bentaram as grades para correr atrás da 
bola e aí, proibi. Com o que arrecado no 
condomínio(R$ 30) por apartamento não 
dá para administrar o bosque inteiro . Eu 
quero é ajuda. Sou a favor do esporte. O 
Jornal do Recreio não quer pagar um bole-
to para nos ajudar?”, enfatizou.
 A Sub Prefeitura, através de sua 
assessoria, informou que está verificando 
a situação e vai dar um parecer na próxima 
edição.



COLUNA DO BEM  -- Vamos comer mais fibras?

Carolina Liberato-Nutricionista

  carolinaliberato@pop.com.br

     GLÁUCIO GIL ESTÁ SEMPRE EM OBRAS
Quem mora na região há algum 
tempo já até sabe como desviar do 
trânsito complicado na Rua Gláu-
cio Gil devido às interdições para 
as obras. Mas quais obras? Já con-
tamos umas quatro , se levarmos 
em conta o recapeamento do as-
falto anunciado pelos quatros can-
tos pelas autoridades locais. A via 
já ficou parada para implantação 
de ligação da rede de esgotos  pela 
CEDAE à estação de tratamento. A 
última, apesar de não ter estam-
pado o engenheiro responsável 
e especificações técnicas e tudo 
mais , era para colocação de tu-
bulação de esgoto do shopping 
Américas Park que está prestes a 
ser inaugurado pela construtora 
ECIA. Com pouco mais de 4 me-
ses, interditaram ruas e transferi-
ram veículos pesados como ônibus 
e caminhões para ruas pequenas 
vias, como é caso da Rua Cecília 
Meirelles. Conversando com mora-
dores, vimos que eles, apesar do 
otimismo e enaltecerem o fato de 
morarem ali, a sequência de obras 
e a falta de cuidado de quem as 
faz tem tirado o humor e aumen-
tado a conta de luz .
 __Moro há 4 anos aqui no 
número 883 e antes dessa última 
obra já tínhamos reclamado do 
tampão de metal que fica quase 
na minha janela tampando o bu-
raco que já existia. Não é que veio 

obra e foi obra e quem está ali de 
novo? A placa de metal!”, comenta 
de forma descontraída o morador 
Jader. Ele nos contou que a via 
não tem ralo pluvial e em dias de 
chuva o problema só agrava. 
 Enquanto uns reclamam, 
outros respiram otimismo. Mesmo 
no ”olho do furacão” das obras, na 
esquina da Genaro de Carvalho 
com Gláucio Gil o proprietário da 
imobiliária, Terra Nostra, Sr. Iseu 
Rodrigues, de 67 anos e há 14 no 
bairro foi categórico:
 __”Não se faz omelete 
sem quebrar os ovos”, brincou.  
Perguntado sobre a possibilidade 
de haver uma queda nos valores 
dos apartamentos devido ás obras 
foi enfático:
 __”Muito pelo contrário. 
O shopping só vai valorizar ainda 
mais essa área e tenho pena deles 
que tiveram que arcar sozinhos 
com essa obra de tamanha mag-
nitude”, lembrou o empresário.
Numa caminhada pela rua, restos 
da obra, canteiros inacabados e 
calçadas ainda quebradas são um 
sinal de que ainda voltam para 
terminar o serviço, pelo menos, é 
a esperança dos moradores entre-
vistados. Na Rua Vicente Scofano 
que ainda é de terra batida, teve 
um morador que não quis se iden-
tificar e disse que nunca desligou 
o ar condicionado por causa da 

da poeira e chegou a dobrar a sua conta de luz. “Não tive jeito. Minha filha é 
alérgica. Não vejo a hora de isso tudo acabar. Poderiam ter asfaltado a rua aqui 
em contrapartida”, reclamou.

FIBRAS: 
UMA POSSÍVEL  SOLUÇÃO PARA 
AUMENTAR A SUA QUALIDADE DE 
VIDA
 
 Existem basicamente dois 
tipos de fibras: as solúveis e as in-
solúveis, sendo que cada uma delas 
desempenha um papel importante 
no nosso metabolismo. As primeiras 
atuam no controle do colesterol e do 
diabetes porque, como ajudam a eli-
minar as substâncias tóxicas do intes-
tino retardam a absorção de açúcar 
e gorduras. Já as insolúveis ficam o 
tempo que o alimento transita pelo in-
testino em contato com a mucosa in-
testinal (parede que reveste o órgão) 
protegendo-a de aditivos químicos e 
corantes encontrados nos alimentos. 
Quanto maior for essa exposição, me-
nor é a chance do indivíduo desenvol-
ver alguma doença.
 Uma característica importante 
é comum nas duas: ajuda nas dietas 
de emagrecimento. Como são mais 
difíceis de digerir o organismo traba-
lha mais nesse processo e a absorção 
da glicose é mais lenta. Entretanto, é 
a sensação de saciedade que elas pro-
porcionam que pode diminuir o apeti-
te e amenizar o sofrimento de quem 
está desejando perder peso. Por isso, 
são essenciais no combate à obesida-
de.

VOCÊS TEM VÁRIAS OPÇÕES:
Os alimentos mais ricos em fibras so-
lúveis são as verduras folhosas e os 
legumes, entre eles, a couve (crua e 
cozida), pepino, tomate e abobrinha 
cozida. Se consumidos com casca e 

semente são ainda a berinjela cozida, o 
pimentão e a vagem. Lembre-se de que 
devem ser incluídos em todas as refei-
ções, mas atenção: o modo de preparar 
pode modificar as fibras e, assim, dimi-
nuir sua ação benéfica. A aveia é uma 
fibra solúvel que funciona como uma es-
ponja carreando o colesterol ruim.
 O ideal é comer tudo na forma 
mais natural, cortando o menos possí-
vel, pois este processo rompe a estrutu-
ra das fibras. Para cozinhar as verduras, 
use pouca água, ou melhor, ainda, utilize 
o vapor, pois caso contrário, boa parte 
das vitaminas solúveis em água será 
perdida. Em relação às frutas, a mais 
rica é a goiaba com casca e semente, 
seguida da fruta-do-conde, maçã pêra e 
laranja.
 As insolúveis são encontradas 
nos cereais integrais como arroz, farelo 
de trigo, feijão, ervilha, lentilha, grão-
-de-bico, e também devem fazer par-
te do cardápio. O consumo de fibras é 
fundamental, mas o excesso prejudica. 
Gases, náuseas, vômitos e diarreia são 
alguns dos sintomas de quem exagera. 
Procure manter uma alimentação equili-
brada, variando a quantidade de alimen-
tos muito fibrosos. Se nos alimentarmos 
bem, prolongamos a vida útil dos nossos  
órgãos transformando nossas vidas em 
bem estar e qualidade de vida principa-
mente. Comer bem é como se cuidás-
semos do nosso corpo como uma pou-
pança. Adoecemos menos e na terceira 
idade temos um ganho incálculável. 
 O que acharam? Exageraram nas 
férias, nas festas de fim de ano?? Vamos 
começar o ano dando uma reviravolta e  
comendo melhor? Me passem suas ex-
periências e suas dúvidas que debate-
mos aqui ou pelo facebook do JORNAL 
DO RECREIO , ok? Então, depois desse 
nosso papo, vamos comer fibras?



FALA COM O TIAGO!

                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Auto News - Novidades de 2014!

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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zou 27 ruas do Recreio, dotando-as 
de drenagem, pavimentação e urba-
nização, incluindo passeios e calça-
das padronizadas. A notificação aos 
proprietários de calçados em mau 
estado é constante e rotineira, as-
sim como são as notificações para 
que mantenham seus imóveis limpos.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Prezado Sr. Thiago
Sou Aline e  escrevo em nome e dos mora-
dores da Est. dos Bandeirantes em Vargem
Pequena. Quais as providên-
cias que o sr. pode tomar em 
relação as terríveis explosões da pedrei-
ra Ibrata, que vem causando enormes
danos estruturais em nossas residên-
cias (rachaduras em paredes, vidraças 
quebradas etc), colocando em risco até nos-
sas vidas. Já acionamos a GeoRio por duas 
vezes, uma na época do sub-prefeito Eduar-
do Paes, que na época se interessou e con-
seguiu o embargo das explosões, que nos 
ajudou muito e até hoje somos agradecidos, 
mas com a saída dele da  sub-prefeitura as 
explosões voltaram e mais fortes.  Dias atrás 
ao entrarmos em contato com a imprensa, 
foi nos perguntado se  já havíamos levado 
o assunto ao seu conhecimento e responde-
mos que ainda não, o que estamos fazendo 
agora. Gostaríamos que fossem tomadas 
providências URGENTES. Não é possível 
continuarmos a convivermos com ta-
manho transtorno e perigo, sem contar 
com a enorme devastação e es-
trago causados a natureza.

Resposta - Vamos solicitar uma fis-
calização na pedreira para conferir 
se eles estão regularizados e se es-
tão cumprindo o horário determina-
do para funcionamento. Tempos atrás 
foi feita uma vistoria, e, na ocasião, 
nada havia sido constatada nenhuma 
irregularidade. Vamos voltar ao 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
www.jornaldorecreio.com.br

O ano começou e o governo já bateu 
o martelo na questão do ABS e do Air 
Bag: todos os carros fabricado a partir 
de agora são obrigados a virem de fábri-
ca com esses itens de segurança. Bom 
para nós e péssimo para o Gol G 4, Uno 
e Kombi, que mesmo saindo “pelados” 
vendiam horrores. Os amantes do mun-
do automotivo podem sorrir a vontade e 
separar uma graninha extra e enfeitar a 
garagem em 2014. Novidades não faltam 
no mundo automotivo. A Volks lança em 
Março, o UP em substituição ao Gol G4, 
mas existem rumores que mês que vem 
ele poderá ser apresentado. O hatch será 
equipado com motor 1.0 de três cilindros 
do Fox Bluemotion, que rende até 82 cv 
de potência e 10,4 kgfm de torque quan-
do abastecido com etanol. O preço ainda 
não foi revelado, mas deverá ser mais 
baixo que o do Gol. Os dois modelos con-
viverão no Brasil, pois o Up! terá menor 
porte. estima-se R$ 28 mil. A Toyota re-
toma em Abril sua batalha particular com 
a Honda na guerra dos sedans médios.  O 
modelo terá visual totalmente reformu-
lado, baseado no carro europeu, e pelo 
menos uma grande novidade mecânica: 
câmbio automático de funcionamento 
semelhante ao CVT (continuamente va-
riável), mas com simulação permanente 
de sete marchas -- que também poderão 
ser trocadas sequencialmente. A opção 
automática do Corolla atual é de quatro 

marchas, com conversor de torque. Ou 
seja, o seu vai desvalorizar , e mui-
to. Em Maio, ainda em forma de pro-
tótipo, com o nome de Ka Concept, o 
hatch foi exibido como a “visão de um 
futuro compacto com tecnologia avan-
çada pela Ford e com  design atraente 
e preço acessível para venda em gran-
des mercados mundiais”. Sim, o Ka é 
mais um que entrará na era global da 
Ford. Prova disso é que, na apresen-
tação do novo Mustang em Barcelona, 
na Espanha, a marca voltou a mostrar 
o carrinho, desta vez em avant-premi-
ére para a Europa. Como nosso bairro 
é um desfile de “possantes”, aqueles 
que dispõem de um pouco mais e gos-
tam de máquinas possantes chega ain-
da esse semestre, provavelmente em 
maio também, o Porsche Macan. 500 
milhões de euros foi o investimento 
feito pela Porsche na ampliação da fá-
brica de Leipzig para a fabricação do 
Macan.  A plataforma utilizada para a 
construção do modelo é a MLB (sigla 
para Plataforma Modular Longitudi-
nal), a mesma adotada pelo Audi Q5. 
Há três versões: S (motor 3.0 V6 bi-
turbo de 340 cv), Turbo (3.6 V6 bitur-
bo de 400 cv) e S Diesel (3.0 V6 turbo 
de 258 cv). Para os amantes da lama 
vem aí o TROLLER T4. O modelo her-
dará um pouco do visual do conceito 
que foi mostrado no Salão de Sampa. 
Mas, não será 100% idêntico ao TR-X. 
Pela foto que vimos de um flagra no 
Ceará, podemos notar, apesar da pe-
sada camuflagem que o desenho dos 
para-lamas e laterais seguem os do 
conceito. Já a dianteira e traseira não 
podemos afirmar que terá linhas pare-
cidas com o conceito. Vamos esperar!

Em Agosto enviei a este jornal um ques-
tionamento  para a coluna “fale com o 
Tiago” preocupado com as alterações do 
trânsito com a construção de um shop-
ping na Benvindo de Novais com Av. das 
Américas.... Como eu previa e já visua-
lizava um traçado diferente do que se-
ria o ideal necessário, ocorreu o absurdo 
que passo a relatar. Entre os nºs  1995 e 
2555 da via,  o shopping que está sendo 
construído fez obras naquela  avenida e 
segundo informações, com aprovação da 
Prefeitura, só que por descuido, desco-
nhecimento ou incompetência, fizeram 
um retorno a aproximadamente 70 me-
tros da Travessa dos Eucaliptos que é o 
acesso ao Colégio PALAS, prejudicando 
terrivelmente muitos dos mais de 600 
alunos. Com isso, todos os alunos (e são 
muitos) que saem do colégio e precisam 
acessar a Est. Benvindo de Novais para 
chegarem a Estrada dos Bandeirantes, 
são agora obrigados a fazerem  um per-
curso de 2300 metros reais pela Av. das 
Américas  para retornarem e chegarem 
naquele ponto inicial e assim consegui-
rem  seguir para a Bandeirantes. .......
Resolvi então filmar mostrando todo o 
percurso citado acima demonstrando 
o caos que é necessário para percorrer 
aquele trecho, o filme tem aproximada-
mente uns  15 min., que é o tempo perdi-
do agora para chegar ao ponto de partida 
e isso  fora do horário crítico de trânsito. 
..........Agradeço  a atenção. Atenciosa-
mente,
Roberto Bilate 
RESPOSTA TIAGO MOHAMED – 
Vamos solicitar à Cet-Rio que faça 
uma avaliação e estude uma alter-
nativa para atender os pais dos alu-
nos desse colégio. Lembramos que 
recebemos constantemente pedidos 
de urbanização de ruas. A Estrada 
Benvindo de Novais está recebendo, 

por exigência da Prefeitura, a urbani-
zação e duplicação de um trecho, pró-
ximo ao shopping. Em função desse 
projeto, será necessário andar mais 
para fazer o retorno em direção à Es-
trada dos Bandeirantes, no entanto, 
esse trajeto será mais seguro. Os mo-
toristas estavam acostumados a fazer 
conversões irregulares e perigosas, 
que não deveriam ser realizadas. O 
projeto foi aprovado pela Cet-Rio e 
atende os moradores dos condomí-
nios em frente ao Shopping.
********************************
1)   Na praça Carlos Gardel, os brinquedos 
estão quebrados, sem iluminação e solici-
to a possibilidade de colocar a Academia 
para a Terceira Idade, é possível?
2) desejaria saber porque aqui no Recreio 
não tem guardas municipais nas ruas? Um 
policiamento seria muito eficaz, inibindo 
há ação de alguns ladrões.
3) As calçadas estão num estado péssimo, 
se possível consertá-las.
4) E para finalizar os terrenos particulares, 
o que a Prefeitura pode fazer para que os 
proprietários limpem os seus terrenos?
Resposta - Informamos que a Praça 
Carlos Gardel recebeu um novo pro-
jeto de iluminação neste mês de de-
zembro e haverá uma revitalização 
da praça, além de um mutirão de ser-
viços de poda, limpeza e conserva-
ção. Acredito que você escreveu essa 
mensagem ao jornal antes disso. Pro-
blema de segurança é com a Polícia 
Militar, a Guarda Municipal colabora, 
mas a principal função desse órgão 
a ajudar no controle do trânsito e no 
patrimônio público. Há a presença de 
Guardas Municipais no bairro do Re-
creio sim, tanto em sinais, como es-
colas, assim como em pontos críticos. 
Recentemente, a Prefeitura urbani-
zou



RECREIO GANHA ESPAÇO NOVO DEDICADO AO SAMBA

Sentado  com o olhar vago para 
a rua degustando uma asa de 
frango como se estivesse em 
sua própria casa o empresário 

do ramo imobiliário, Ricardo “Turuzi-
nho” sussurra com a voz embarga-
da:  
 __”Esse era o sonho do meu 
irmão falecido”, lembra. E após três 
anos de obras paradas, o sonho virou 
realidade  e junto com os outros dois 
sócios, sendo um do mundo do sam-
ba, o Recreio acaba de ganhar mais 
uma casa, a SHOWPERIA.
 Na inauguração, a festa con-
tou com as presenças de Mumuzinho 
e Arlindo Neto que cantaram junto 
com o Picolé, do  Kiloucura, grandes 
clássicos do samba.  Aliás, um dos 
sócios é Marquinhos Índio, composi-
tor de sucessos nas vozes de  Péricles 
(Se eu largar o freio) , Bom Gosto (A 
Casa Caiu) e Grupo Revelação(Fala 
Baixinho e Eh, Queiroz). 
 A decoração remete aos 
grandes cartões postais do Rio, com 
destaque para o desfile das escolas 
de Samba com na foto de um inte-
grante da Estação Primeira de Man-
gueira, o Cristo Redentor, Bondinho 
do Pão de Açúcar e o Estádio do Ma-
racanã. O palco é localizado bem na 
frente da churrasqueira, talvez para 
dar um clima de intimidade e descon-
tração, como se estivesse numa roda 
de amigos. 
 No cardápio , arroz de polvo 
(R$ 47) ou o bacalhau com batatas 
ao murro , (R$ 57). O churrasco mis-
to sai a R$ 89 para 4 pessoas, mas a 
casa oferece uma picanha com queijo 
gorgonzola, a R$ 149 (4 pessoas) ou 
para duas, R$ 89. Para os amantes da 
cozinha nordestina, existe a opção da 
carne de sol  com aipim ( R$ 29) . A 
Showperia fina num local , pelo me-
nos curioso, já que funciona ali mais 
de uma dezena de oficinas e lojas li-
gadas ao mundo automotivo, ficando 
a nova casa , como num Oásis diante 
de tanto parafuso e carro enguiçado. 

 Com capacidade para cerca 
de 250 pessoas sentadas ou quase o 
dobro em pé, tem área refrigerada e 
farta carta de cervejas, já que não se 
prendeu a nenhuma companhia. Para 
os amantes da Itaipava , chope 300 
ml ( R$ 5) ou da Brahma (R$ 5,50). A 
caneca Zero grau  está R$ 7. Das cer-
vejas importadas, as belgas Amstel 
Pulse e Stella Artois (R$ 9) ou a Hei-
neken, (R$7).  Os mais tradicionais, 
a Original 600 ml, (R$ 9.90).  Mas no 
meio da samba, se algum aniversa-
riante desejar beber um espumante 
, vimos que no cardápio constam o 
Chandon , de Bento Gonçalves, (R$ 
170) ou até para quem o Papai Noel 
foi generoso e puder pagar  no fran-
cês Dom Perignon, estratosféricos R$ 
800 é só pedir. está no cardápio. Tam-
bém diante do monge que “inventou” 
o champagne no século XVI, é para 
brindar mesmo tanta sofisticação.
 Ricardo “Turuzinho”, como é 
carinhosamente chamado pelos ami-
gos lembra também que o foco da 
casa não é para ser estritamente de 
shows, e sim, mais uma opção para 
se ber com os amigos e , eventual-
mente, assistir a um show de sam-
ba de primeira, frisa ele. Na parte de 
cima ele planeja criar uma espaço 
reservado para grandes grupos e até 
criar um “espaço sinuca”.
   Um dos programadores cul-
turais da casa, Sr. Douglas,  disse que 
ainda está sob experiência a parte 
musical e nada ainda está definido e 
tudo pode mudar. Como a região do 
Terreirão é repleta de nordestinos e 
capixabas, é bem provável que uma 
noite sertaneja e uma de forró en-
trem na programação. A Showperia 
fica  Rua Frederico Quarterolli 12, 
quase esquina com Guiomar de No-
vaes. O site é www.showperia.com e 
o facebook é /showperia, muito fácil. 
Antes de terminarmos essa matéria o 
telefone principal não havia sido ins-
talado. 

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

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
Lilian Cabral

Ela jura de pé junto que não parece , mas a 
coluna insiste e prova acima que a moradora do 
Bosque  Marapendi, Maristela Martins, de San-
ta Rosa é a versão mais jovem da atriz Lilian 
Cabral. Sempre sorridente adora mostrar nas 
festas em família seu bom humor carregado do 
sotaque gaúcho. A coluna aplaude e avisa: a 
Maristela é essa aí acima.  Conhece alguém 
que se pareça com um famoso? Mande 
para jornaldorecreio@gmail.com

Nosso leitor , José Maria Ferreira Borges,  morador Barra Bonita nos enviou essa colaboração por 
email. Ele nos conta que numa tarde dessas calorentas de Novembro, um pequeno engarrafa-
mento se formou pouco antes do Santa therezinha, na Avenida das Américas, sentido Recreio. De 
repente, o motorista desse Ford Fusion preto, placa  KXO 1441 não teve paciência de esperar e 
saiu subindo o canteiro gramado da via. Numa consulta simples no site da Secretaria Municipal de 

Transportes, o motorista  tem multa por  estacionar em desacordo com a regulamentação da sinalização, ou 
seja, parou aonde tinha uma placa informando para não parar; tem  uma com velocidade 20 % superior a 
permitida na via e mais duas falando ao celular. E o pior era que a 20 metros adiante era apenas um carro 
enguiçado. Um gramado tão bonito desses não foi feito para carros, concordam? Ao lado e à direita, outro 
colaborador, Celso Marques Figueira, mostra como a Guilherme de Almeida está na altura da esquina com 
a Av. das Américas , bem na calçada do “falecido” Bar Barraco. Os fios estão baixos de mais , na altura das 
cabeças dos pedestres , canteiros e calçadas quebradas e esse poste (de ferro) )aí da foto tombado para a 
parte de dentro da pista . Uma ameaça aos motoristas. Ele disse que foi um dos carros que costumam parar 
em cima da calçada em dias de festa na casa noturna que funciona quase em frente.  



Guilherme da Silveira



EMPRESÁRIOS DA REGIÃO COMEMORAM A CRIAÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO

produtos com a ajuda do SEBRAE nos trazendo cursos de capa-
citação para a melhoria constante e o agrado a nossos clientes. 
Espero que em 2014 juntos aos orgãos públicos possamos otimi-
zar a vida de moradores com melhor iluminação, preservação de 
praças, estacionamentos, placas sinalizadoras, podas de árvores 
e, principalmente, policiamento, já que o bairro vive uma onda 
de assaltos, roubos e  furtos. (Leandro Gonçalves - Demas e 
Divas)
09)O que o Senhor acha que pode melhorar no projeto 
Polos do Rio?
R: O Prefeito Eduardo Paes tem um olhar especial para o progra-
ma, já que movimenta o setor e atrai turistas, além de melhorar 
o serviço. Tivemos reuniões recentes onde buscamos uma forma 
mais eficaz em divulgar essas ações. Estamos brigando por uma 
verba de publicidade aonde o programa Polos do Rio s eria am-
plificado a esferas maiores. (Vinicius Assumpção - Secretário 
de Desenvolvimento Econômico Solidário(Sedes) 

10) Como surgiu o convite e o acrescentou ao BUTECO 
TRADICIONAL?
R:  O convite veio através da ACIR que nos trouxe a idéia e dese-
javam  organizar o bairro na área gastronômica, receber clientes 
e turistas primando  pela  excelência no serviço. Como isso já era 
uma filosofia nossa, passamos a convidar aqueles que tinham 
esse perfil.  O Buteco já está consolidado na região mas a meta 
é ter um público médio maior nos dias de semana. Vamos ver  se 
no Verão a gente consegue isso e o Passaporte possa trazer um 
fluxo maior de pessoas e mostrar que não se faz mais necessário 
sair do bairro para comer e beber bem.
(Ricardo Mussauer - Buteco Tradicional Recreio)

A dúvida ainda paira pelas cabeças dos 
moradores da região. Numa pesquisa sim-
ples sobre o que é o POLO GATRONÔMI-
CO DO RECREIO, a resposta é uníssona: 
não sabem do que se trata. Em geral, os 
Polos são numa única rua ou no máximo, 
na mesma quadra, reunindo os estabele-
cimentos participantes. Aqui no Recreio, 
engloba uma área enorme que compre-
ende do Pontal ao viaduto Orlando Raso, 
próximo ao Barra World, deixando os res-
taurantes distantes entre si. Mas isso não 
atrapalha na comunicação entre eles. Tal-
vez até os uniu ainda mais. Essa união for-
taleceu o grupo e a troca de experiências  
se traduz na melhora do serviço. E após 9 
meses da criação, os empresários pensam 
em várias  formas de apresentar à popu-
lação  o POLO. Para isso, tem se reunido 
semanalmente. Numa primeiro momen-
to, o grupo criou uma placa e adesivos de 
identificação, que em geral, são colocados 
no Caixa ou na porta de entrada.  A inten-
ção é criar festivais gastronômicos, divul-
gar o bairro, melhorar o atendimento e os 
serviços, além de promover campanhas de 
concientização ambiental.    
     Esse ano, vão lançar um passa-
porte onde o consumidor que  frequentar 
os estabelecimentos envolvidos ganharão 
vantagens e descontos, além de brindes. 
Numa outra ação, prometem ainda nes-
se Verão, distribuir sacolas plásticas para 
minimizar o problema do lixo nas praias, 
principalmente, nos fins de semana, quan-
do a região recebe muitas pessoas de fora 
do bairro.  Participam, hoje, do POLO 
RECREIO, o Buteco Tradicional, Cevadas 
SA, Planeta do Chopp, Piazzetta, Taco & 
Chilli, Konomi Ai, Demas & Divas, Balada 
Mix, Meia Tigela, Padaria Vaspão, Natural 
do Recreio, Quiosque Cavalo Marinho, MP 
Tortas, Butiquim do Nonno, Kaçuá, Estrela 
do Sul e recentemente, o Empório Santa 
Therezinha. 
 Nesse processo de criação, o 
Sebrae, através de uma consultora, a 
ACIR(Associação Comercial e Industrial 
da Região Transoeste) e o Sind Rio, aju-
daram  na organização e treinamento do 
grupo, assim como a Caixa Econômica, 
que também integra o programa Polos do 
Rio, junto com a Prefeitura. Nesse período, 
os funcionários participaram de cursos de 
aperfeiçoamento e aprenderam técnicas 
de manuseio de alimentos e higiene. Fize-
mos algumas perguntas a alguns envolvi-
dos no processo, vamos a elas:
1)O que o POLO agregou ao seu res-
taurante e o que pode ajudar esse 
ano, em 2014? 
R: A união dos empresários do ramo de 
alimentação e os cursos oferecidos pelo 
Sind Rio e Sebrae foram ótimos para nós. 
Espero que 2014 tenhamos boas idéias 
para a região. Maurício Rajão(Natural 
do Recreio)
2) Pretende criar algum prato especí-
fico para os moradores da região?
R: Não posso criar nada de diferente no 
meu cardápio  pois sou franqueado, mas a
experiência foi ótima nessa  troca de in-
formações (fornecedores, funções...) e 
percebi  muita cumplicidade entre os in-
tegrantes, e isso, se traduz em serviço de 
qualidade para o morador. (André - Bala-
da Mix - Benvindo de Novaes )
3)  Como foi participar da criação de 
mais um Polo e o que ele pode agre-
gar a região??
R: Foi muito gratificante participar da cria-
ção de mais um Polo na cidade do Rio de 
Janeiro, ainda mais em uma região tão 
atraente e promissora como é o Recreio 
dos Bandeirantes, e com um grupo de em-
presários da maior qualidade e competên-
cia. Acredito que com a consolidação deste 
Polo, a região tem muito a ganhar, já que o 

apoio dos órgãos públicos inclui uma sé-
rie de benefícios como maior segurança, 
melhor atenção às demandas e ques-
tões urbanas, trazendo melhor qualida-
de de vida e uma visibilidade positiva à 
região, o que fortalece todo o comércio 
local e os demais empreendimentos de 
um modo geral. (Pérola Akerman- 
Consultora Sebrae)

4)  Você que participou de outras 
criações de ouros Polos pelo Rio, o 
que se errou nos outros que pode 
melhorar no Recreio?

R: Principalmente no início do programa 
a maior dificuldade era imbuir nos em-
presários o protagonismo no processo 
associativo. Muitas vezes na tentativa 
em fazer acontecer as entidades da go-
vernança assumiam o processo e execu-
tavam. Com isso os empresários comu-
mente se tornavam muito dependentes 
da nossa execução e não “caminhavam 
pelas próprias pernas.” No Recreio, o 
processo foi bem diferente. Vejo empre-
sários atuantes, determinados e dispos-
tos a fazer dar certo. E o resultado disso 
é um polo forte que promete grandes 
entregas para 2014. (Marina Gerk)- 
Sind Rio)

5) O que foi fundamental para o 
Polo com a sua ajuda(Sind Rio)?

R: Acredito que a troca de experiência e 
a bagagem trazida do trabalho em ou-
tros polos agregou muito no processo de 
formação. Além disso, outra contribuição 
de extrema importância foi a construção 
da identidade visual, não só pela mar-
ca em si, mas pelo desenvolvimento dos 
empresários em entender que os mes-
mos representam uma marca única, o 
Polo Recreio. Essa criação contribui mui-
to para o processo de apropriação pelos 
empresários além de ampliar a cultura 
associativa. Os cursos que oferecemos 
aos empresários e funcionários do polo 
também foram de grande importância, 
uma vez que eles perceberam que se 
trabalharem em conjunto conseguire-
mos oferecer soluções mais práticas que 
atendam ao grupo. Além de desenvolver 
a região, transformando-a assim em um 
destino de qualidade.
6) O que agregou ao seu estabele-
cimento  participar do POLO, cursos 
para os seus funcionários, troca de 
informações com os outros empre-
sários? R: A proposta do Polo desde o 
início foi  o bom atendimento, qualidade 
e a união de forças . Quanto a essa “for-
ça” eu particularmente acho que é mais 

ou menos. Em relação a isso eu não criei muitas expectativas. A 
grande expectativa era o fato de nos unirmos para colocar o Recreio 
em destaque e temos conseguido. (Cidália Puig-    Planeta do 
Chopp)

07) O que você espera para o Cevadas com a criação do Polo?

R: Nessa ordem: ordenamento urbano, transporte para os funcio-
nário após a meia noite, , qualificação da mão de obra através dos 
cursos oferecidos; limpeza  e  iluminação das vias públicas e  mais 
segurança. Enfim, trabalhar em parceria com os empresários do 
ramo e os órgãos públicos, que de uma certa forma tem apoiado e 
comparecido às reuniões quando convidados. (Leonardo Quelhas 
-Cevadas SA) 

08)   Como surgiu o convite e como você o projeta para este 
ano que se inicia? O que espera do Polo junto aos moradores?
R: Surgiu através de uma visita da Auxiliadora(Sebrae) que estava 
divulgando a criação do Polo Recreio e mesmo com apenas uma bre-
ve apresentação do que seria e ainda com muitas dúvidas, resolvi ir 
á primeira reunião. Projeto o Polo começando o ano muito centrado 
nos objetivos em conjunto que é a melhoria na qualidade dos nossos 
atendentes, melhor manuseio, controle e armazenamento de nossos 
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Bruno Storino (Kaçuá) junto ao Secretário da Sedes Vinicius Assumpção

Os empresários Eduardo Paci(KonomiAi) e André (Balada Mix) a esquerda e Marina Gerk(Sind Rio) com Luísa Santos e Maria a 
Auxiliadora (Sebrae). Ao lado, o modelo do Passaporte de vantagens que será distrubuído nas casas participantes
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