E

m Janeiro, a TV Globo apresentou a
minissérie “Amores Roubados” que
tinha uma ligação forte entre casais, traições e o mais importante
para nós aqui: como é o vinho do
“Leandro”, personagem de Cauã Reymond?
Em recente entrevista à Veja, o diretor da vinícola, João Santos, conta que
a trama despertou uma certa curiosidade
do público. Tanto que comentou que antes
recebia uma média de 10 pedidos por mês
para visitar a vinícola e agora saltou para 10
por dia e disparou: querem beber o vinho do
Leandro assim que chegam.
Agora uma curiosidade. Na mesma
entrevista, voltando ao assunto da novela,
o repórter perguntou se ele morava numa
casa tão bonita quanto a do Murillo Benício
na trama e ele, todo garboso, emendou:”_-É minha. Acordo todo dia pela manhã com
aquele riacho na minha porta”, que tal? O
diretor acrescenta que já recebeu cerca de
30 currículos de pessoas interessadas em
trabalhar lá como “sommeliers”. Se bem
que “Leandro” se dizia esse profissional e
sabemos que quem faz o vinho é o enólogo.
Sommelier nos apresenta opções nos restaurantes. 		
Bom, a região é interessante pela sua geografia ímpar, com
sol forte durante quase todo o ano e como
é alta a temperatura só se consegue duas
safras por ano. O vinho é encorpado, forte.
Com sete vinícolas na região do Vale do São
Francisco, consolidou-se a Rota do Vinho,
passeio turístico onde os visitantes podem
conhecer os vinhos tropicais, que possuem
um sabor especial, segundo seus produtores. Uma das paradas da rota é a vitivinícola
Santa Maria, onde são fabricados os vinhos
Rio Sol, em Lagoa Grande, a 40 minutos de
Petrolina. Durante o passeio, os visitantes
acompanham as ‘quatro estações da uva’ - o

clima tropical viabiliza as diferentes fases da
produção no mesmo lugar, desde o florescimento, onde se vê o começo dos cachos se
formando, até provar as uvas que vão originar o vinho. “As uvas para vinho são sempre
pequeninas assim”, explica Santos, ao mostrar as frutas amadurecendo. “Para você saber se estão maduras, basta abrir e olhar o
caroço, ele tem de estar bem marrom”, diz,
acrescentando que o líquido é bem claro e é
a casca que dá cor ao vinho. Outra parada
de destaque da Rota do Vinho é a Fazenda
Ouro Verde, do grupo Miolo, em Casa Nova
(BA), a meia hora de distância de Petrolina pela BR-235. Não tem como errar: um
grande touro com o nome Osborne, o brandy produzido pela Miolo, marca a entrada da
vinícola. O ingresso custa R$ 10, incluindo
também a degustação para os maiores de
18 anos.
Vamos fazer um parênteses sobre Brandy
que é um destilado de vinho, envelhecido
em barris de carvalho. A palavra “brandy”
costuma ser traduzida como “conhaque” no
Brasil, mas a bebida conhecida com esse
nome e que é vendida no mercado nacional
não deriva da uva, e sim da cana de açúcar.
No site sommeliervinhos.com.br tem o
brandy Osbourne que sai a R$ 32 a garrafa.
Este foi envelhecido por aproximadamente
um ano em barricas de carvalho seguindo o
sistema de Soleras, o mesmo utilizado pelo
grupo Osborne na Espanha. Este destilado
tão especial apresenta aromas finos e elegantes, é também redondo e marcante ao
paladar. O Brandy Osborne já está posicionado entre os melhores brandies do País.
Dá para beber ligeiramente frio ou com um
ou dois cubos de gelo para refrescar e soltar
os aromas da bebida. No segundo caso combina particularmente com colas e refrescos
de lima ou laranja. Refrescante. Pode ser

consumida como bebida digestiva antes das
refeições, no café, na sobremesa ou sozinho. No Empório Santa Therezinha tem o
Syrah mais vendido por aqui , o TESTARDI SYRAH ao preço de R$ 89 vinícola Miolo. O Empório fica na Av. das Américas 13
280, Recreio. E aí, se animaram ? Provem
e nos envie suas experiências que tal? Tim
tim!jornaldorecreio@gmail.com
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Degustando a Vida

ZICO: DO CATAR DIRETO PARA A
SAPUCAÍ COM A IMPERATRIZ
VEJA A COLUNA DE TIAGO MOHAMED NA PÁG 5

COMANDANTE APRESENTA SEUS GAFANHOTOS O CALOR NÃO DEU TRÉGUA NEM PRO ASFALTO

Ele está há dois meses no cargo e como morador
sabe muito bem que tem muito a fazer pela região.
O comandante, Tenente Coronel Rubens Castro Peixoto Jr respondeu por email algumas questões e garante que resultados positivos podem ser apresentados em junho desse ano ainda. Vindo do batalhão de
Petrópolis, Rubens, de 38 anos enaltece o grupo de
motociclistas que chama de “gafanhotos do bem” e
garante que trabalha 16 horas por dia para dar mais
segurança a população. Formado em Educações Física e Ciências Sociais se expressa bem e gosta de
conversar e ouvir os moradores em horas de folga
e até pensa em criar um perfil no facebook. Veja
abaixo:
1) Como é esse tipo de patrulhamento com motos? R: Todos os Batalhões possuem motocicletas.
Geralmente de 2 a 4, para fins de apoio, como em
vasculhamento e revista. No nosso caso, a lógica foi
a de dotar o Batalhão de uma ferramenta de maior
mobilidade em face do trânsito e a configuração das
ruas da Barra da Tijuca e do Recreio. Assim, hoje

contamos com 30 motocicletas, executando patrulhamento diariamente nos horários de pico de
criminalidade. A lógica está em fazer do patrulhamento, uma espécie de “nuvem de gafanhotos do
bem”, ou seja, 4 a 6 motocicletas rodando juntas
e aumentando a sensação de segurança local.
Quanto a eficácia, acredito que seja plenamente
verificada pela fácil identificação por parte da população e pelo número de abordagens realizadas.
2) Os números de criminalidade do ano passado segundo o ISP foram muito altos diante dos de 2012. Entre roubo, assalto, furtos
e até sequestro-relâmpago, De 02/12 até
hoje, o que foi feito e como pretende agir
para a diminuição efetiva?
R: A nossa lógica de aplicação de policiamento
remonta uma proposta de fazer com que a polícia ostensiva seja exercitada de maneira mais
dinâmica, ou seja, combinar os roteiros de patrulhamento com posicionamento de viaturas em
locais visíveis e de acesso facilitado à população.

Sabemos que os indicadores ainda não estão nos
níveis que queremos, contudo, reconhecemos que
a área da Barra, Recreio e Vargens é a que mais
cresce em termos imobiliários, populacionais e de
emplacamento de veículos e esse conjunto de variáveis não pode deixar de ser considerado. Projeto
resultados efetivos a partir de Junho/14. Antes disso, cumpro minha agenda de muito trabalho.
3) Alguns moradores tem reparado que grupos de policiais 4 ou 5 ficam aglomerados
num ponto , isso é comum?
R: O policiamento de praia vem sendo uma estratégia recorrente. Fazemos grupos maiores para
que o efeito visual venha a inibir um eventual tumulto ou uma ação delituosa. Falando como morador também, há muitos anos não recebíamos tanto
apoio para emprego na praia, principalmente nos
finais de semana. Mérito do Coronel Hugo Freire,
nosso Comandante de Área, que toda sua bagagem operacional sinalizando com as ferramentas
operacionais mais adequadas como no caso das
motocicletas e do policiamento do praia.
4) O 31º BPM atende uma área muito grande.
Com as UPPs , transferências e aposentadorias, o batalhão estava com deficit de uns 80
homens. Isso foi reposto?
R: Prefiro responder que hoje, o efetivo do 31º
BPM está em 374 Policiais e esse é o nosso contingente para emprego nos mais variados serviços.
Como comandante, nunca reclamarei de efetivo.
Sou pago para resolver os problemas e meus superiores acreditam na minha capacidade e dedicação quase metódica em termos de planejamento e
aplicação de policiamento.
5) Há alguma novidade no policiamento da
região?
R: As novidades estão por conta da redução de
efetivo das atividades administrativas, de 15%
para algo um pouco abaixo de 10%, além da implementação de novos roteiros de patrulhamento,
utilização constante das motocicletas e ampliação
das atividades de policiamento na praia (a visibilidade certamente aumentou). Tivemos um Réveilon maravilhoso, com poucos problemas e uma
atuação destacada na organização dos espaços de
diversão.
6) Numa reunião no ano passado do Secretário de Segurança, José Beltrame e o presi
________continua na página 11_________

uando o BRT foi inauguQ
rado há cerca de 1 ano e
meio , o asfalto avermelha-

do dos ônibus articulados foi
anunciado como mais resistente e especial para receber
grande tráfego de veículos pesados. Mas não resistiu ao seu
segundo Verão e sucumbiu a
buracos e deformações. Antes
da Secretaria de Obras realizar o recapeamento , percorremos toda sua extensão até
o túnel da Grota Funda e verificamos várias imperfeições.
A equipe de tapa-buracos foi
acionada a primeira vez e resultado foi pior. O local mais
danificado fica próximo à estação Gláucio Gil, onde passageiros reclamam dos desníveis na pista, como consta em
entrevista ao Extra no início
do mês passado:
--” Há um ano, o asfalto era lisinho, o ônibus nem
mexia. Agora, pula demais.
Ontem, até bati com a cabeça no teto - conta a secretária Elisabeth dos Anjos, de
44 anos, que usa o BRT diariamente para ir de casa, em
Campo Grande, ao trabalho,
na Barra. Uma das causas das
dobras pode ser o calor dos
últimos dias, que aumenta
a temperatura do asfalto e o
torna mais flexível. O engenheiro de transportes e professor da UFRJ Giovani Ávila
explica que a alta temperatura do asfalto, atrelada ao atrito produzido pela frenagem
dos pneus e ao peso dos veículos. O asfalto avermelhado

ainda não é produzido pela Usina Antônio Ramos, no Caju. Porém, o atual que foi colocado na
via, sim. Segundo a Secretaria
Municipal de Obras, esse piso
é fundamental para esse tipo de
tráfego e suas possíveis falhas
estão sendo estudas. O jornal
percebeu que na Transcarioca o
piso utilizado é outro, concreto.
Perguntada se isso seria reflexo
da má formação na TransOeste ,
assessoria informou por email:
__” O SMA(asfalto alaranjado) tem muitos benefícios,
como por exemplo permitir a
rápida liberação da via - fundamental no sistema de BRT para
que os ônibus possam continuar
operando na pista exclusiva -, já
que é aplicado a frio. A opção por
usar SMA na Transoeste foi exclusivamente técnica. O solo da
região é mole, portanto um pavimento rígido como o concreto
teria que ser precedido pela implantação de lajes em toda extensão da via, inviabilizando a
obra. Na região da Transcarioca o
solo é diferente e a melhor opção
é o concreto”, completou.
Em agosto de 2012, um mês após
a inauguração do BRT, o asfalto vermelho utilizado em alguns
trechos apresentava desgaste. O
piso estava desbotado em frente
às estações Salvador Allende e
Benvindo de Novaes. Já em janeiro de 2013, o túnel da Grota Funda foi interditado e teve de passar
por reforço estrutural. Em abril,
um laudo da Coppe/UFRJ revelou
que um trecho do BRT próximo
ao Centro Tecnológico do Exército
corria o risco de se romper.

VEJA as fotos de outros eventos

De Olho no Recreio

A Patrícia do administrativo do Buteco Tradicional não resistiu à simpatia e ao charme do ator Cauã
Reymond
que passou uma tarde dessas de janeiro gravando cenas
de mais uma série da Globo, chamada “O Caçador”. A casa
que fica na Benvindo de Novaes que é frequentemente
cenário de novelas e comerciais ficou toda decorada de
Flamengo, ao que parece time de coração do personagem
de Cauã que recebeu todos para fotos e autógrafos. Repare que até ficou meio tremida tamanha emoção! Nas fotos
à direita e abaixo estão duas grandes atrizes da Record
moradoras da região e que sempre jantam na Fernando
Leite Mendes aonde ficam a calçada mais gourmet do bairro, com o Piazzetta, Konomi Ai e o Taco & Chilli. Nesse
dia, Adriana-linda-Garambone e Lana-deslumbrante Rhodes comiam uns tacos no restaurante do gente-boa-Celso.
Por falar em Flamengo, Felipe, goleiro, foi a o
quiosque Cavalo Marinho
curtir um fim de tarde no final de suas férias. Cristina adorou.

Guilherme da Silveira

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

UMA AVENTURA POR TRILHA NA PRAINHA Caeté
Num desses inúmeros dias ensolarados e
quentes de janeiro, decidi me dirigir até a
Prainha e visitar o Parque Municipal diante
de tantas fotos postadas nas redes sociais
de anônimos e amigos. Nesse dia, estava
escalado para ficar com minha filha de 9
anos, Ana Carolina. Uma criança que nos
dias de hoje, envolvida com personagens
Disney e violettas da vida, não se anima
muito em ficar debaixo do sol forte e encarar uma mata, certo?
Li algumas notícias na internet e
lá fomos nós. Para nossa surpresa ao chegar não fomos abordados por flanelinhas,
fato raro nos dias de hoje dos cariocas.
Por ser uma área de preservação ambiental, paraíso do surf e ainda carregar a
Bandeira Azul(Certificação dada pela ONG
Foundation For Environmental Education
pela qualidade ambiental, infra-estrutura
e projetos de educação ambiental)me empolguei em mostrar o pequeno paraíso tão
perto de nós. Aliás, esse selo é concedido
apenas as praias urbanas que atendem a
critérios específicos, como balneabilidade
e a existência de projetos de educação e
gestão ambiental no local.
Voltando a saga-trilha-calor-filha-matéria, fomos ao pequeno museu sobre as espécies que ali vivem na região
e partimos pela trilha, que não é muito
alta, mas requer um certo preparo. Como
marinheiro de primeira viagem, achei que
não era tão alto e dava para subir e descer
rápido. As placas nos levam para a subida e vamos avistando diversas espécies.
Aves e lagartos convivem em harmonia,
dando uns sustinhos quando passamos.
Maritacas, tiribas e sanhaços cantam a
todo momento como se estivessem avisando entre eles que tem gente nova entrando na casa. Isso sem contar com os
inúmeros insetos que insistiam em pousar
na minha cabeça, talvez atraídos pela falta de cabelo.

Entre eles, a borboleta azul, deslumbrante e
faceira. Volta e meia ela aparece para nos
animar e seguir em frente. A mata vai ficando densa, e a filha, reclamando:
__”Pai , tá chegando?”. Uma maritaca canta e um camaleão balança o capim e
ela grita:
__”Pai, aqui tem leão, cobra? E eu
respondo meio que na dúvida:
__”Leão? Não. Cobra e onça, talvez”.
Ela, cada vez mais paralisada dá um salto e
pula em cima de mim. Se não fosse as duas
bolsas com equipamento, um tripé e 43 anos
nas costas, talvez tirasse de letra. Chega um
momento que a trilha parece uma montanha
russa, porque desce e sobe nos deixando
confusos, achando que estávamos perdidos
até avistarmos uma placa: mirante do Caeté. Estamos certos. O terreno começa ficar
mais íngreme e escorregadio, mas quando
pensávamos em desistir, ouvimos vozes, vozes de jovens.
Eram dois casais, sendo um de Dourados, Mato Grosso do Sul. Disseram que
valia à pena e que já estávamos chegando.
Mais 5 minutos e nos deparamos com o cenário deslumbrante. Carolina ficou aliviada e
atenta a tudo ao seu redor. A vista do Recreio com a Barra ao fundo enfeita os olhos.
Um olhar mais atento percebe a montanha
do Joá, com o formato do gigante deitado na
altura da Mesa do Imperador. Quando perguntei a jovem aventureira o que ela achou
da vista, ela tascou:
__”Cadê o carinha da aguinha?”.
Caeté, que em Tupi significa mata virgem.
Entre as décadas de 80 e 90, a especulação
imobiliária chegava feroz a região e anunciava a criação de um complexo hoteleiro. Os
surfistas na ocasião se rebelaram e brigaram
pelo espaço. Junto com a prefeitura em 2001,
que através da Secretaria de Meio Ambiente
criou-se o parque da Prainha. No site do jornal tem dois vídeos explicativos garimpados
no you tube. Passa lá.

Guilherme da Silveira

METAS
JÁ PARA JUNHO DE 2014
*CONTINUAÇÃO DA ENTREVISTA Tel Coronel Rubens 31ºBPM
dente da ACIR, foi conversado sobre a criação de cabines, postos de patrulha, na
saída do túnel da Grota Funda
e uma na Cidade das Artes,
isso vai acontecer?
R: Eu não era o Comandante a
época. Ainda estava em Petrópolis, contudo, tenho tentado
cobrir com policiamento todas as
saídas e entradas de nossa área
nos horários críticos. Hoje, fazemos o rush como nos Batalhões
da Zona Sul, com viaturas posicionadas ao longo da Avenida
das Américas nos horários de 06
às 0930 e 18 às 2130h.
7) Veja em anexo um mapa
feito por um morador que
mostra como os bandidos
vem agindo e que tipo de
criminalidade tem operado.
Isso só com denúncia pelo
facebook de relatos e alguns
integrantes. Nele, dá para
ver nitidamente uma concentração da Gláucio GIL até a
altura do Barra World. O que
pode ser feito?
R: Você e outros moradores devem estar vendo uma viatura cobrindo o seguinte circuito: 1- Alfredo Balthazar da Silveira altura
do Barra World em frente ao Barra Bali; 2-Alfredo Balthazar da
Silveira com Glaucio Gil; 3-Genaro de Carvalho com Glaucio Gil
e 4- Glaucio Gil com Américas,

altura do mercado Zona Sul. Temos
ainda, um Policiamento a Pé no trecho que vai do Barra World até o
Banco do Brasil das Américas (esse
implantado em 24/01/14, que permanecerá enquanto for mantido o
efetivo de recém-formados no 31º
BPM).
8) Vi que o Sr mora no Recreio,
é verdade? Escuta dos vizinhos
muitas reclamações?
R: Entre elogios e reclamações o
saldo é de muito reconhecimento
pelo trabalho. São em média 16
horas diárias, com direito a “sintonia fina” que realizo nos finais de
semana. É difícil um morador da
área não ter me visto orientando
policiamento e atuando nas ruas
para que tudo corra da melhor forma possível.
9) Já passou por algum tipo de
violência no bairro?
R: Não. Com todos os desafios que
ainda temos na Segurança Pública,
vejo o Recreio como um paraíso.
Sou apaixonado pelo bairro e pretendo criar meu filho mais novo de
3 anos aqui.
10) Na Barra , no segundo semestre, a região do Canal de
Marapendi e a região da ABM
sofreram muito com assaltos e
depois de muito pedirem , ganharam reforço no policiamento e ajuda da Guarda Municipal,
o senhor tem os números , já que
não saiu ainda os do ISP?

e ajuda da Guarda Municipal,
o senhor tem os números , já
que não saiu ainda os do ISP?
R: Os números oficiais do ISP
representam uma realidade global de todo o Bairro. A Dulcídio
Cardoso que engloba o ABM e o
Parque das Rosas, entre outros
condomínios, as reclamações que
mais lideram a minha lista apontam para atuação de guardadores de carros não-credenciados,
os populares “flanelinhas”. Sobre isso, meu comentário é bem
técnico: tal atividade no espaço
urbano não está no rol de atividades próprias da Polícia Militar.
Caso haja algum crime associado,
atuaremos firme como temos feito nesses dois meses a frente da
Unidade.
11) O senhor acompanha ou
tem alguém que olhe a comunidade do Recreio no facebook?
R: Engraçado. Nunca tive vontade de ter um Facebook mas minha esposa, Bianca, adora essa
ferramenta. Por conta da adesão
dos moradores, eu também tenho
acompanhado diariamente a movimentação. Por duas vezes, usei
o face dela para interagir com os
moradores. Como ela adora, tomo
ciência de tudo ao longo do dia,
na hora de dormir e ao acordar.
Quem sabe, faço um perfil só para
mim. Por enquanto é só mandar
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COLUNA DO BEM -- Açúcar -Doce Veneno
Pois é, já falamos do sal, agora vamos falar
de um doce veneno: o açúcar. Há quem coloque o açúcar no mesmo patamar nocivo que
o tabaco e o álcool. Se considerarmos que o
açúcar branco já foi um dia mascavo, dá pra
imaginar oquanto de produto químico ele recebeu para ficar branquinho, fininho, soltinho
e com um tempo de conservação muito maior
que o açúcar mascavo. Há pouco tempo saiu
uma matéria falando que as indústrias terão
que reformular as suas receitas em função do
alto teor de açúcar contido nas preparações.
Ao comprar um chocolate, obviamente você
sabe que está consumindo uma boa cota de
açúcar. Agora comprar um pacote de pão tipo
bisnaguinha, de paladar salgado e esse produto ter açúcar, aí já é demais.
O fato é que tanto o sal quanto o
açúcar são excelentes meios de conservações
para os produtos industrializados. Com tudo,
Carolina Liberato-Nutricionista as nossas papilas gustativas estão ficando
completamente viciadas em sabores artificiais
maléficos para a saúde, tudo hoje em dia é
carollinaliberato3@gmail.com quimicamente modificado, com muita gordura hidrogenada, sal e açúcar. É claro que não
podemos deixar de lado o fato de que ele é
um calmante e tanto, considerando o stress da
vida moderna, todos estão ficando cada vez
mais viciados, o que é pior, sem perceber o
grau de dependência.
A proposta então é fazer educação
nutricional em crianças e reeducação de paladar em adultos. Cheguei à conclusão que
devemos atingir primeiro os adultos, para que
eles tenham consciência e consigam entender o mal que estão fazendo ofertando esses
alimentos de pouco valor nutritivo e rico em
calorias desnecessárias. Em palestras, quando
eu explico a composição de determinados alimentos, percebo que eles ficam estarrecidos
e que estão errando a ponto de prejudicar a
saúde dos filhos. A orientação acaba sendo
um ponto de partida para a mudança de con-

duta.

Acredito na transformação dos hábitos
através da informação. Recentemente foi assinada uma lei pelo governador Sergio Cabral, que
obriga os estabelecimentos que comercializam
comidas (restaurantes, bares e cantinas) a expor a
análise nutricional de tudo que está sendo vendido. Com isso, o consumidor poderá escolher
entre preparações nutritivas e “engordativas”.
Desta forma podemos nos livrar de várias doenças como: diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias e a obesidade que atualmente se tornou
uma epidemia ser uma doença contagiosa.
		
Para o jornalista Jorge Roriz
em recente pesquisa o açúcar é o mal do século
junto com o sal. Em seu blog ele frisou :“Um dos
efeitos mais diretos dos excessos de consumo do
açúcar é a hipoglicemia, ou seja, falta de açúcar
no sangue. Hipoglicemia é um distúrbio que se
manifesta sob variadas formas, determinando
mais comumente langor, fraqueza, sensação de
desmaio iminente, Vertigens, tonturas, prostração, angústia, depressão, palpitação cardíaca, sudorese, sensação de irrealidade etc. A depressão
provocada é variável, dependendo do indivíduo,
podendo ser ausente ou fraca ou até mesmo extremamente forte, incapacitante. Sabemos que
muitas pessoas são tratadas pela psiquiatria e até
internadas por depressão, cuja única origem é hipoglicemia, ou falta de açúcar em demasia, e se
pesquisarmos, grande parte desses pacientes usa
muito açúcar.”, lembra.
Hoje muitas doenças modernas são
provocadas pela poluição alimentar, devido a
uma nutrição desequilibrada, colaborando também para o surgimento de doenças como: arteriosclerose, leucemia, diabetes, varizes, enxaquecas. insônia, asma, pressão alta, prisão de ventre,
problemas de pele, distúrbios glandulares, cáries
dentárias (e outras doenças da boca), problemas
de crescimento, osteoporose.
Vamos comer melhor e menos açúcar? será que
conseguimos? Escrevam para mim!
carollinaliberato3@gmail.com

GRADES NOVAS NO PARQUE MARAPENDI

Quem passa todos os dias pela
ciclovia na Avenida Balthazar da
Silveira (Via 9) já deve ter notado a melhoria. Desde novembro
do ano passado que a Prefeitura
tem colocado grades novas na cor
verde que cercam toda a extensão
do Parque Municipal Marapendi.
Segundo a assessoria de imprensa nos informou são cerca de dois
quilômetros de comprimento e começa no início da praia, na altura do Posto 9, na Avenida Pedro
Moura.
Para quem acompanha
nosso jornal irá perceber que em
julho de 2011 um leitor chamava
atenção na Coluna Fale com o Tiago, que havia percebido a deteriorização das grades antigas. Umas
chegaram a tombar para o lado da
ciclovia e outras para a Reserva
Biológica. Na ocasião, o Subprefeito, Tiago Mohamed, havia dito :
__”As grades estavam
em mau estado de conservação e
podiam causar um acidente. Elas
foram retiradas pela e serão recolocadas em breve. Quanto à ponte
do Canal das Taxas a obra deverá
estar concluída em 30 dias, dentro do prazo estabelecido para a
obra”, se referindo a conclusão da
então ponte do canal que estava
sem conclusão das obras e permanecia fechada ao trânsito.
Junto com as grades, par-

te da ciclovia foi recapeada e recuperada em diversos pontos.
A obra vai beneficiar as pessoas
que ali transitam todos os dias
em direção à praia e ao pequeno
comércio. Antes a mata chegava
a invadir a ciclovia obrigando os
usuários a baixarem as cabeças
quando passavam de bicicleta por
ali, já que os galhos avançavam
pela calçada. Como essas grades
medem cerca de 2 metros , podem evitar tal invasão.
No ano passado a Prefeitura também cercou toda a extensão do Parque Chico Mendes , na
Avenida Jarbas de Carvalho e toda
a Hermes de Lima com madeira ,
evitando que os jacarés passassem para a rua , um pedido antigo
dos moradores.
Segundo a assessoria,
não houve custo para o município.
No Diário Oficial consta uma matéria informando que a obra tem
como objetivo proteger a vegetação nativa e os animais silvestres
da região. O cercamento da unidade faz parte da segunda etapa
do Projeto Corredor Verde, que
já implantou a proteção no Chico
Mendes e vai contemplar a Prainha, criando uma faixa de proteção de espécies de fauna e flora
entre os parques naturais, passando pelo Canal das Tachas.

“A medida é um importante para inibir a depredação dos recursos naturais, tornando as unidades de conservação menos vulneráveis a depredações e preservando a flora e fauna nativa do município”, afirma Isabela Lobato, coordenadora
da Coordenadoria de Proteção Ambiental.

CASA DE CARNES VENDE AO SOM DE VIOLINO
Normalmente quando te convidam para um churrasco
, você já se pega em ambiente descontraído, piscina ,
samba e pagode comendo solto, certo? Certo. Só que
no Recreio, essa carninha é consumida em alto estilo.
A Praticitá, loja de carnes , no Recreio, que funciona
de dia de segunda a sábado, vendendo seus cortes
tradicionais, à noite, dá a oportunidade de seus clientes de consumirem seus cortes exclusivos e cervejas
importadas lá mesmo e ao som de um violino e um
baixo acústico. Isso mesmo. Ao invés de ouvir Zeca
Pagodinho, Fundo de Quintal e Thiaguinho, o cliente
irá ouvir o tema do Poderoso Chefão, da série 007 ou
até um medley com alguns sucessos dos Beatles.
O casal Willian Christiman , de 47 anos, e Anelize, 50,
aprovaram a idéia:
__”É a segunda vez que viemos aqui e adorei. Dá para conversar e degustar uma Weissbier, alemã, com esse som agradável”, ressalta Anelize.
Já para o trio feminino Ana Paula (40), Priscila (31), Ana
Claudia (38) a atração é totalmente diferente do que
estão acostumadas e acreditam que deixam os ânimos
mais acalmados:
__” Olha, aonde tem muita gente, pagode,
pode ter tumulto, brigas. Aqui, não. O som é relaxante”,
revela uma das moradoras do Recreio e pede para frisar que é a quarta vez no local.
Vale lembrar que era uma terça feira , de céu estrelado
e mesas cheias. Rubem e Mimi estão juntos há 23 anos
e destacam que os pedidos são inusitados.
__”Tem dias quando tem um público mais
masculino, que os pedidos são para tocarmos heavy
metal , acredita? Tocamos na boa, porque sabemos
tocar de tudo”, revela um dos músicos. A dupla toca
há 2 meses na loja e costuma se apresentar das 20 H
até meia noite de terça a sexta. A Praticitá fica na Rua
Genaro de Carvalho 1493, Loja D. Informações 3079
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Veja no you tube o canal da dupla Rubemviolino Oliveira ou no site do Jornal
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Tá precisando trocar de carro? No site do JR, tem a lista das principais agências do Recreio. www.jornaldorecreio.com.br

Auto News - Novidades de 2014!

O Salão Bike Show que aconteceu mês
passado no Rio Centro trouxe boas novidades do mundo de duas rodas. A Harley
Davidson apresentou a Fat Bob 2014 com
novidades bem bacanas. De início, a empresa norte americana assumiu em 2011
o controle total das vendas de suas motocicletas no país. Na época, havia apenas 10 pontos de vendas em todo o território nacional. Produzida em Manaus , a
moto é derivada da famosa família Dyna.
A versão 2014 ganhou atualizações na
traseira - com lanternas redondas traseiras de led do mesmo padrão das frontais
- nova pintura, grafismos e banco mais
ergonômico. O modelo é equipado com
motor Twin Cam 9 de 1.600 cc ligado à
transmissão de seis marchas Cruise Drive. Seu preço sugerido vai de R$ 45.900
- na cor preta Vivid Black - a R$ 46.250
nas cores Black Denin, Amber Whiskey e
Sand Cammo Denin (foto). A expectativa da Harley-Davidson é que mais quatro
modelos cheguem ao país em março. São
eles a Forty-Eight, a Ultra Limited, a 883
reestilizada e a Street Glide com refrigeração híbrida à líquido e a ar.
A Triumph apresentou os próximos “brinquedinhos” de gente grande que estarão disponíveis mês que vem: a clássica
Thruxton e a Tiger Sport (cujas vendas
deverão começar em maio). Além delas,
a Triumph também mostrou os modelos
Tiger 800XC, Tiger 800, Bonneville T100,

Fevereiro de 2014 - Jornal do Recreio -10

Street Triple 675, Speed Triple, Daytona
675R, Thunderbird Storm e Tiger Explorer XC. Esta última é o modelo mais recente da marca no Brasil e suas vendas
tiveram início de Janeiro.
Assim que as pessoas entravam
davam de cara com o stand da Ducati. E
dentro de um saco de ar, protegida dos
mortais estava a Panigalle 1199, a moto
mais cara do salão. Uma bagatela de R$
114 mil !! Além de quatro versões da
esportiva, a empresa mostrou as naked
Streetfighter 848 e da aventureira Mult
estrada, também importadas. Entre os
modelos feitos em Manaus, em parceria
com a Dafra, estão a Diavel e a Monster
796, a moto mais barata da empresa
no Brasil, por R$ 37.900. Até o final
do ano, chegam ainda a esportiva 848,
além da novidade mundial Hypermotard
e a nova geração da Hyperestrada.
Na feira estavam também a BMW, Suzuki e aqueles “brinquedinhos” perigosos, apesar de parecerem inofensivos,
como os triciclos Can-Am e o quadriciclo
off road. O primeiro pode chegar a 400
km!! com propulsor de 1.330 cilindradas substitui bicilíndrico de 998 cilindradas. A versão spyder pode chegar até
cerca de R$ 80 mil e é bem luxuosa. Só
não entendo a função do triciclo já que
não é moto para ser ágil o bastante e
nem o carro , apesar de não precisar de
equilíbrio. Imagina pegar um trânsito
e ficar assando ali parado sem vento?
O evento contou ainda com o giro 360
graus da Ipiranga e o brinquedo doido-sem-noção para ensinar como se empinava uma moto in loco por R$ 40. No
stand da honda, as mulheres bonitas
ofuscavam as motos.(brincadeirinha)...

‘Acima a Triumphy
Tunderbird Storm 6,
de 1699cc, com
motor
Bicilíndrico e paralelo. Ao lado, a
Fat Bob 2014
de cor ambar
e Dark custom
Night’

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O TIAGO!

Olá Tiago!
Há alguns meses atrás enviei um Email
comunicando a precariedade quando nós
milhares de moradores precisamos nos
deslocar a pé pela Avenida das Américas,
na pista sentido Barra. Quando chegamos
em frente ao número 12.600, onde está
localizada a Pedra de Itaúna temos que
andar no asfalto da Avenida,correndo alto
risco de sermos atropelados por veículos que trafegam no local . Antigamente
existia uma passagem super estreita da
cerca do Bosque ao meio fio da Avenida,
hoje em dia nem isso, pois centenas de
árvores foram plantadas nesse já estreito local,com seus galhos tocando o chão
nesse caminho, além da grande quantidade de matos muito altos . Tiago Mohamed, da primeira vez que escrevi, você
sugeriu que eu ligasse para a prefeitura
e fizesse a reclamação, pois a responsabilidade das calçadas é do morador. Agora fiquei ciente que este local pertence à
prefeitura.Acredito que você como representante do nosso bairro junto à prefeitura, irá nos ajudar para que a mesma
envie os responsáveis para eliminar esse
problema. Feliz natal, Um abraço. Alvin
Resposta do Tiago –Vamos pedir que
uma equipe da Conservação volte ao
local para verificar as condições de
acessibilidade desse local. Vamos
solicitar também que Comlurb faça
a poda dos arbustos que dificultam
a passagem de pedestres. De qualquer maneira, na Avenida das Américas ainda existem vários terrenos
sem urbanização. À medida que foram feitos novos empreendimentos,
essas calçadas serão construídas.
Nos trechos de maior movimento a
Prefeitura já exigiu dos proprietários
que eles fizessem as calçadas. Vamos solicitar que esse trecho entre

na lista de próximos serviços a executar.
SOLICITAMOS que seja dado o mesmo
tratamento que a Praça Carlos Gardel:
iluminação, revitalização, além de um
mutirão de serviços de poda, limpeza e
conservação à nossa PRAÇA Henrique Niremberg, ladeada pelas ruas Joaquim da
Silveira e Prof. Isolina Sartore, que já nos
foi prometida em reunião com os moradores quando da urbanização destas ruas,
inclusive que seria feito um projeto para
melhor utilização da mesma, inclusive
com aparelhos de ginástica para a terceira
idade, iluminação coerente com o tamanho da mesma, que é insuficiente, gerando problemas de assaltos, sequestros
relâmpagos, concentração de usuários de
drogas e todos os problemas decorrentes.
Falo em nome dos moradores do meu prédio e de todos os moradores no entorno
da mesma. Aguardamos ansiosamente.
MARIA TERESA MACEDO - síndica do Edifício IBIZA, Rua professora Isolina Sartore,
243 - Recreio.
Resposta do Tiago – Vamos marcar
uma vistoria e pedir à Rioluz para que
faça um projeto de iluminação para a
praça. Nos últimos meses temos marcado reuniões com os moradores para
ouvir os pedidos e discutir melhorias
nas praças. Foi assim na Praça Augusto Ruschi, na Praça Carlos Gardel e na
Praça Drault Ernanny. Vamos marcar
uma reunião para ouvir os moradores
do entorno da Praça Henrique Nuremberg.

morando (Rua Roberval Cordeiro de Farias). Talvez seja esse o motivo que vejo
muitas fezes de cachorro pelo chão
(as pessoas não têm o hábito de recolher as fezes dos seus animais).
Solicito:que seja colocado lixeiras na Rua
Roberval Cordeiro de Farias; que seja
feita uma limpeza nas plantas da Praça
Mozart Firmeza , as plantas estão jogadas sem nenhuma conexão entre elas.
Resposta do Tiago – Vamos pedir à
Comlurb para colocar mais papeleiras e pedir à equipe de Parques e Jardins que faça uma vistoria ao local.
Resposta do Tiago – Vamos pedir à
Comlurb para colocar mais papeleiras e pedir à equipe de Parques e Jardins que faça uma vistoria 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

Sr. Tiago,
Sou nova moradora do Recreio, venho
da Zona Sul (Copacabana) e achei muito
estranha a falta de lixeiras no bairro do
Recreio principalmente na rua onde estou
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FIOS NAS AMÉRICAS COMPLETAM UM ANO

EU VI E FOTOGRAFEI!

O

envie sua foto para jornaldorecreio@gmail.com

O leitor Fábio Marcondes Mendes Junior, morador do Recreio nos enviou esse flagrante
na Avenida das Américas , na altura do Prezunic 2 . Esse veículo trafegava na via sem
o vidro traseiro. O carro de placa LBI 8727,
parece ser o marea e apresentava vários
amassados em sua lataria, dando a entender que aquele vidro estava quebrado há algum tempo. De acordo com o Contran, rodar
com o vidro frontal trincado ou quebrado é
infração grave e o veículo pode ser retido
até a regularização De acordo com a Resolução 216 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), quem for flagrado rodando com
o vidro dianteiro danificado está sujeito a
multa de R$ 127,69, cinco pontos na CNH e
retenção do automóvel até a regularização.
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Já acima, é um caso recorrente aqui da região
e reflete um pouco de como a pessoa se transforma quando se senta a frente de um volante. Esse motorista do CRV , placa KZD 4766
estacionou de dia em cima da calçada da
Fernando leite Mendes, onde fica o trio de
restaurantes Piazzetta, Konomi Ai e o mexicano taco & Chilli. Além de atrapalhar o
pedestre, muitas mães passam com carrinho de bebê por ali. Esse flagrante foi colhido da comunidade do facebook do recreio
dos Bandeirantes e chegou até mais de 300
curtidas e quase uma centena de comentários. Estacionar na calçada, canteiro ou
jardim é infração grave, o condutor perde
5 pontos na carteira e R$ 127 de multa.

D

IZEM QUE EU PAREÇO COM......
Samanta Shutz(Juninho Play)
Num churrasco animado no feriado de São Sebastião, amigos se divertiam quando nosso repórter
percebe que a pessoa com quem conversava, parecia com....(Juninho Play, personagem hilário da atriz
Samantha Shutz). Foi a deixa para o professor de
Educação Física Julio Senna gritar lá do fundo:__”Eu
sempre quis dizer isso para a Cida e estava engasgado!”, confessou as gargalhadas. Cida Ribeiro na
mesma hora pegou uma bermuda emprestada e fez
a pose. Conhece alguém que se pareça com um famoso? Mande para jornaldorecreio@gmail.com

Recreio dos Bandeirantes é
um imenso canteiro de obras
a céu aberto. São vias sendo
abertas, ruas sendo asfaltadas e prédios subindo. Junto com eles,
poderiam vir a modernidade, pelo menos, quanto a fiação. A rede elétrica
que fica suspensa sobre as ruas brasileiras têm provocado muitos acidentes. Um problema que se repete até
em bairros modernos da maior cidade
do país, São Paulo. E aqui não é diferente. É uma confusão aérea. Rolos
e mais rolos de fios e cabos em todos
os cantos. Vimos fios enrolados, desencapados , soltos e pendurados em
quase toda a extensão das Américas,
principalmente, no trecho do Viaduto Orlando raso até o Túnel da Grota
Funda. Ruas internas como a Guilherme de Almeida, esquina com o antigo
Barraco, tem vários pontos de perigo.
Na foto ao lado tem um belo
exemplo. Esses fios estão desta forma
desde abril do ano passado, quando
produzimos uma matéria sobre o assunto. A Prefeitura prometeu solicitar
as concessionárias a retirada, mas até
agora nada. Esse trecho é um canteiro
que divide as pistas da Avenida das
Américas sentido Barra, na altura do
Legep, número 16 651. Ninguém deveria atravessar ali, mas infelizmente
atravessam, Tanto que no nosso site
tem um homem atravessando no momento da foto. O senhor até se abaixa
para não bater com a cabeça no fio.
Verificamos que muitos atravessam ali
para não ter que andar 50 metros até
o sinal da Benvindo de Novaes.
Além de feio para quem olha,
os fios expostos podem ser um perigo.
Perguntamos a Light se esses
cabos eram da responsabilidade da
companhia e fomos informados por
email , através da equipe técnica, de
que esses cabos não eram de energia.
Fizemos a mesma solicitação à OI,
que através de sua assessoria informou que os cabos também não eram
da operadora de telefone. Por fim,
perguntamos a NET se estes eram de
sua rede, mas informaram também

que não eram de sua responsabilidade.
Uma fonte nos informou todos os postes
são da Light. É ela que tem que identificar qual é a concessionária que está
utilizando os postes e notificar para que
os serviços sejam reparados. A fonte
ainda explica que a Secretaria de Conservação só atua quando os postes são
da Rioluz. Nesse caso, a Light é que tem
que dizer quem está usando a rede dela.
Em setembro 2011, o prefeito
Eduardo Paes, assinou decreto regulamentando o uso da rede aérea para
proteger a paisagem urbana e acabar o
com o excesso de fios e postes fora do
padrão, na cidade. De acordo com o documento, as concessionárias de serviços
de energia, telefonia, TV a cabo e transmissão de dados têm até fevereiro de
2016 para embutir a rede aérea e mudar
os postes.
Segundo o superintendente de
serviço de campo da Light, Dalmer Souza, numa reportagem de O Globo, o risco de choque com um fio partido da rede
elétrica existe, mas é mínimo. Segundo
ele, os fios de alta e média tensão da
concessionária passam pela parte mais
alta dos postes e têm de ficar esticados
e sem sobras nos postes. Mesmo os cabos da rede de baixa tensão ficam esticados. “Não há riscos de choques com
fios da Light. O problema acontece com
ligações clandestinas, que não têm cabos isolados, como os nossos. Quando
nossos fios se rompem, são automaticamente desarmados pelo sistema de
segurança”, explica Dalmer, acrescentando que a Light tem 600 mil postes e
40 mil quilômetros de rede aérea nas 31
cidades que abastece no estado do Rio.
Cerca de 70% da rede está na Região
Metropolitana do Rio.
Há risco de choque com fios partidos de
ligações clandestinas, diz Light. O superintendente diz que a obrigatoriedade de
embutir todos os fios até 2016 está sendo estudada pelo departamento jurídico
da Light. Tiago Mohamed, SUb Prefeito
da Barra foi enfático:
__”Vamos solicitar que a Rioluz
retire os fios da via pública, mesmo não
sendo a responsável por eles”, comentou
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1) Como surgiu o convite para se tornar o enredo da Imperatriz? Eles sondam antes, não é?
R: A neta do Presidente Luizinho Drumond, Paola é muita amiga de minha Nora
Mariah, mulher do Thiago e junto com o
marido dela, Rodrigo, saem muito juntos e
papo vai e papo vem surgiu essa possibilidade. O avô gostou da idéia, eu também
e tudo começou dessa forma. Inclusive,
o convite foi no dia do meu aniversário
quando completei 60 anos.
2) Como você recebeu a notícia?
R: Recebi com muito orgulho por ser a
Imperatriz uma grande Escola do Carnaval carioca. Já tinha recebido outros convites anos atrás mas nunca me senti com
uma história de vida que desse um enredo
como eu tenho hoje.
3) O seu clube sabe o que é ser um
enredo de escola de samba??(risos)
R: Espero que saiba.
4) Já testou sua fantasia? Vem em
que carro? Todos da sua família vão
desfilar com você?
R: Ainda não. Quando estive ai no Rio para
o Jogo das Estrelas e que tirei as medidas.
Todos desfilarão comigo, menos os netos
pela idade.

que falta pro Zico, presidente do Flamengo?
R: Pra mim não falta nada. Deus foi generoso demais comigo todo esse tempo e agora e sempre fazer com amor o
que estou fazendo,que e ser técnico no
Catar,e quando estiver junto de minha
família,curtir meus netos.

Fotos Guilherme da Silveira

Ele já foi Arthur, Artuzico, galinho de Quintino, Zicão, Gicô(Japão), jogador de sucesso, ídolo, coordenador técnico e agora
recém demitido do Al Gharafa, no Qatar,
retorno ao Brasil para desfilar na segunda
de Carnaval. Agora, só pensa no desfile.
Pai de 3 filhos e avô coruja assumido, o
ex-craque do Flamengo está prestes a receber, quem sabe, a maior homenagem
em vida, para uma pessoa: ser enredo de
uma escola de samba. Zico vai desfilar dia
03 de Março, no dia em completa 61 anos.
Vai estar rodeado de amigos, família completa e com samba no pé. “O samba-enredo me emociona toda vez que eu o escuto.
A letra está totalmente de encontro com
a proposta da escola e conta minha vida.
Não é um samba piegas, e espero que seja
um sucesso e a imperatriz vá para as cabeças, porque minha vida sempre foi em
busca do caneco”, comentou. Fotografamos o maior ídolo rubro-negro no seu Jogo
das Estrelas , em Dezembro, no Maracanã.
Mesmo com o joelho comprometido, Zico
jogou o tempo todo. Na ocasião, antes da
bolar rolar com craques do passado, a Escola entrou com seus passistas e bateria,
junto com as vozes de Elymar Santos(um
dos compositores) e Wander Pires , emocionando o público(veja no site). Zico é
querido por todos, até pelos adversários,
mas teve que driblar muitas dores, para
participar de mais um evento de grande
porte. Gentilmente , do Qatar, conversou
com o JR sobre o samba, vida, família e o
futuro do evento Jogo das Estrelas:

08) Vai ter ala dos jogadores, chamou quem?
R: Vão estar todos os campeões do mundo pelo Flamengo e muitos outros que foram importantes para o futebol brasileiro
e mundial.
09) Vem algum árabe na mala para
sambar com o “Galinho”?
R: Convidei o Presidente mas acho difícil
ele ir.
10) Como é viver em Doha, no Catar,
bom, ruim, diferente? Já se adaptou?
R:V iver aqui é tranquilo. Moro num bom
condomínio, perto do clube, o calendário
não é tão intenso, e uma cidade aberta e
com bons restaurantes e muitos eventos.
11) Alguns brasileiros já passaram
pelo seu time (Al Gharafa) em outras
épocas e hoje, somente o Nenê, pretende indicar algum brasileiro para
jogar no seu time?
R: Os melhores momentos da história do
Gharafa tiveram sempre a presença de
brasileiros e tomara que isso se repita.
Esse ano começamos com muitos problemas mas aos poucos vamos solucionando. No primeiro turno deixamos a desejar mas temos condições de recuperar no
segundo. Meu clube teve um problema
com um jogador asiático na Fifa e está
impedido de contratar qualquer jogador
estrangeiro até o final do ano.
12)É nítido o talento de dois dos seus
filhos para o futebol, com fundamentos, controles, visão de jogo. Porque
na sua opinião não conseguiram seguir a vida como atletas?Acha que o
peso de ser seus filhos influenciou
tanto para eles, como para dirigentes e torcida?
R: Influenciou bastante e se não fossem
meus filhos estariam jogando com facilidade. È aquela história: se jogar é porque
é filho do Zico e se não jogar é porque
é o filho do Zico que vai jogar. Vi isso de
perto, inclusive com amigos meus, mas
jamais exigi que eles jogassem no meu
time. Importante é que estão bem e felizes no que estão fazendo.

13)Esse foi seu último JOGO DAS ESTRELAS mesmo?? O joelho já não aguenta mais ? Nós aqui do jornal achamos que só
com um dá para barrar muito jogador aí da série A!
R: Realmente o joelho tem doido mas do que o normal ultimamente.
Peso da idade e da artrose que aumenta. Quando tem um jogo desse
tipo tenho que tomar anti inflamatório 3 dias antes e 1 depois, além
de gelo pelo menos 3 vezes por dia já que tenho que treinar antes
pelo menos uma semana.So quando corro na piscina é que não sinto
nada. E ainda tenho que jogar bola com os netos e brincar o tempo
todo.
14) Algum time que ainda não treinou e gostaria de treinar,
Barcelona por exemplo? Algum time da Premmier League na
Inglaterra?
R: Sinceramente o único time que eu gostaria de treinar seria o Sporting de Portugal, porque era o time de coração de meu pai.
15) Como você viu esse desfecho da atual campeonato brasileiro com viradas de mesa e troca de posições?
R: Acho que todo regulamento deve ser respeitado, seja na 1ª ou na
última rodada. O que acho é que os regulamentos não são claros e
permitem essas confusões de interpretação. Vou dar um exemplo daqui. Toda vez que acaba a rodada, eu já recebo da Federação do Catar
a lista dos jogadores suspensos para a próxima partida e ai já começo
meu trabalho sem aqueles que estarão fora por cartão amarelo ou

5) Já decorou o samba? Chega quando, tem algum ensaio antes ou vai no
coração?
R: Já sei de cor e devo chegar uns 2 dias
antes do carnaval(resposta foi antes da
demissão). Vai no coração e na emoção.
6) O Cahê Rodrigues surgiu há pouco
tempo nos desfiles da Série A e sempre surpreendeu o público e crítica.
Tem alguma surpresa preparada?
R: Ele é um cara espetacular e muito competente. Acredito que ele apresentará um
grande carnaval e que brigará pelo título.
7) Depois de virar enredo, família linda, filhos, conquistas no banco e no
gramado, Secretário de Esportes, o

Na foto 1, Zico com a neta no colo, ao lado de Romário e filho, Thiago Coimbra; Na 2, acima, Elymar canta com Wander Pires
e Zico; Na foto3, os filhos Bruno e Junior; Na 4, a estátua que fina no Hall do maracanã; 5 e 6, Zico jogando com Leonardo

vermelho. Se aí o clube quiser escalar esse ou aquele
não será com a minha conivência. (caso da Portuguesa,
o técnico disse que não sabia que ele tava suspenso).
Outro caso : aqui tem 3 competições e se você está suspenso em uma pode jogar em outra sem problema(caso
do Fla).
16) Você treinou na Ásia , Oriente e Europa, porque não América do Sul?
R:Porque nunca apareceu convite. Uma vez na América
Central com uma equipe do México mas não aceitei.
17) Qual a maior dificuldade que encontra no Qatar: o calor, a barreira da língua, os costumes?
R:A falta de profissionalismo. Usam a cultura daqui para
não cumprir o que assinam no contrato.
18) Tem alguma história curiosa?
R: Ainda nao
19) O que é mais difícil, treinar no Qatar, enfrentar o Maraca cheio ou a distância dos netos?
R: Lógico, a distância dos netos,filhos,as vezes a Sandra.
20) A especulação imobiliária está avançando
principalmente na direção do CFZ, já lhe ofereceram proposta?
R: Já, mas no momento não tenho intenção de me desfazer daquele patrimônio.
21) Se pudesse voltar no tempo faria o que diferente?
do Zico.
R: Não faria o filme Uma aventura

SAMBA DA IMPERATRIZ
o dia chegou!
Em meus olhos, a felicidade.
Te fiz poesia, pra matar a saudade...
Imperatriz vai me levar
A um reino encantado,
Um menino a sonhar...
Cresceu driblando o destino,
Venceu as barreiras da vida...
Fardado nas cores da nação,
Armado de raça e paixão,
Nos pés, o poder!
Vencer, vencer, vencer!
“Oô”, o povo cantava...
Domingo, um show no gramado!
Com seus cavaleiros, Arthur se tornava
O “Rei do Templo Sagrado”!
Caminhando mundo afora...
O seu passaporte, a bola!
Da Europa ao Oriente,
Grande “Deus do Sol Nascente”,
Outros reinos conquistou...
À sua pátria amada, então, voltou.

Hoje, mais do que nunca é o seu dia,
Vamos brindar com alegria,
Trazer de volta a emoção.
Com toda humildade, vem ser coroado,
Vestir o meu manto verde, branco e dourado!
Quem dera te ver por mais um minuto,
Na arquibancada, todo mundo canta junto
Da-lhe, Da-lhe, Da-lhe Ô
O show começou!
Da-lhe, Da-lhe, Da-lhe Ô
Um canto de amor!
Imperatriz me faz reviver...
Zico faz mais um pra gente ver!
Autores: Elymar Santos, Guga, Tião Pinheiro, Gil Branco e Me Leva
youtube.com/watch?v=DmZ--J_bMt8
veja no site dois vídeos exclusivos

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

ZICO DEIXA O CATAR PARA RECEBER A MAIOR HOMENAGEM DA SUA VIDA

