
 Degustando a Vida
Estamos a pouco mais de 3 meses para o 
ponta pé inicial da Copa do Mundo aqui no 
Brasil e vamos nesse período passear pelos 
países participantes, pelo menos, nas suas 
bebidas, que é nosso foco por aqui. Andando 
pelo Empório Santa Therezinha que fica na 
Avenida das Américas me deparei com o es-
pumante Bolotelli (R$ 59,90). Fiquei curioso 
para saber se tinha algo a ver com o joga-
dor da Azzurra e do Milan, Mario Balotelli. 
Prosecco Italiano produzido na região de Ve-
neto foi importado pelo grupo Thochino da 
região norte do nosso estado.  De origem 
italiana, o produto é um Prosecco Extra Dry 
ou Brut, em garrafa de 750ml possui deno-
minação de Origem Controlada – D.O.C - e 
é 100% produzido com uvas glera  e de teor 
alcoólico 11,5% vol. Thaiza Portella, geren-
te de marketing da empresa, conta que a 
Thoquino é uma empresa nacional de 105 
anos e representante exclusiva da bebida. 
“Com ele queremos abrir novas frentes de 
vendas, sendo que o primeiro do novo grupo 
é o Extra Dry, depois virá a versão dry”, diz 
a executiva. Com perfume frutado e sabor 
floral aromático, o que lhe garante leveza e 
requinte cai bem nos dias quentes de hoje. 
Depois de ter sido uma região agrícola, ter-
ra pobre e de emigração, o Vêneto tornou-
-se numa das regiões mais ricas da Itália. 
Até agora a agricultura tem uma função im-
portante. A vinicultura produz Valpolicella e 
Prosecco, enquanto que o Radicchio é outro 
produto típico do lugar. Mas é sobretudo a 
indústria que contribuiu para o desenvolvi-
mento regional. Existem refinarias e estalei-
ros nas áreas litorâneas. A indústria alimen-
tícia está presente assim como a indústria da 
moda: Benetton, Diesel, Bottega Veneta são 
marcas conhecidas mundialmente. Luxottica 
é o maior produtor mundial de óculos. Além 
disso, há uma forte indústria mecânica. A 

principal do produtor de motos é a  Aprilia . 
O Vêneto é também a primeira região turís-
tica da Itália, com 60 milhões de chegadas e 
14 milhões de pernoitamentos. Sua capital é 
a famosa e romântica Veneza.  No grupo B 
da Copa, temos a Espanha que juntamente 
com Chile e Austrália formam um belo trio 
de fornecedoras de bons vinhos. A Espanha, 
detentora da maior área cultivada em vinhe-
dos no planeta é, sem dúvida, um país de 
grande tradição vinícola e possui inúmeros 
vinhos de alta qualidade. Desconhecê-los é 
ignorar uma importante parte do maravi-
lhoso mundo do vinho. Existem hoje na Es-
panha 54 regiões D.O.s (Denominación de 
Origen), e boa parte delas têm seus vinhos 
consumidos localmente ou exportados em 
pequenas quantidades. Nos últimos anos, 
tem sido crescente o interesse mundial pelos 
vinhos espanhóis, levando ao aumento das 
exportações, mas, ainda assim, são poucos 
os melhores vinhos disponíveis no mercado 
internacional e especialmente no Brasil.
  Na Mondovinoweb do amigo Rogé-
rio que fica na rua atrás do supermercados 
Zona Sul, (Rua Nelson Tarquino  150, Loja 
C), tem uns espumantes interessantes , 
como o Cava Gramona Allegro Reserva Brut 
(R$ 85) da  região de PENEDÈS e de uvas 
Chardonay, XAREL-LO e MACABEU ou o Cava 
Gramona Pinot Noir Brut Rosé de uva Pinot 
Noir que sai R$ 148. Para pocuos bolsos 
não? Agora, como iniciamos falando da Itá-
lia com o Balotelli, vamos terminar falando 
de outro espumante branco italiano La Perla 
Prata garrafa 750 ml que sai a R$ 46,50 no 
supermercados Zona Sul. Os espumantes 
elaborados a partir das uvas prosecco - au-
tóctones do Veneto - são divididos em duas 
categorias segundo seu grau de docilidade; 
“Dry” e ExtraDry”. Sendo a versão “Dry” 
a mais doce e a “Extra Dry” a mais seca.

Em ambos os casos estes espumantes cos-
tumam ter açúcar residual superior aos de-
mais espumantes. Ricos também em aromas 
florais e frutados são agradáveis e fáceis de 
se beber, particularmente em coquetéis e 
eventos informais.
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

DA SALA 214 PARA AS PRINCIPAIS 
CAPAS DO PAÍS

DR. JONAS 
 TADEU:
 O ADVOGADO 
 DOS 
 BLACK BLOCKS

                     VEJA A COLUNA DE TIAGO MOHAMED NA PÁG 5
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Eles acordavam 6 da ma-
nhã , marcavam um ponto 
de encontro na Gláucio Gil 
e seguiam rumo à Baixada 
para mais um dia de treinos 
para tentar trazer de volta à 
primeira divisão, o segundo 
time do coração dos cariocas, 
o América. Mas tanto esforço 
não foi o suficiente para se 
manterem nos cargos. Após 
mais uma derrota no dispu-
tadíssimo campeonato da se-
gunda divisão, o trio se desfez 
após a derrota para o Barra 
mansa por 4 x 1. 
 Quando fomos entre-
vistar a comissão, era para 
mostrar o sacrifício de trei-
nar uma equipe sob sol for-
te e com pouca estrutura. E 
os maus resultados viraram 
o jogo da vida  e o grupo se 
desfez, pelo menos no tra-
balho. Comissão experiente, 
Ernesto Paulo, o ex goleiro Ri-
cardo Cruz e ex- zagueiro Zé 
Carlos II enfrentavam trânsi-
to pesado da Linha Amarela e 
Via Dutra , com 1h 40  de en-
garrafamento até Edson Pas-
sos, onde ocorrem os treinos.
Numa manhã ensolarada e 
quente de Fevereiro, um pe-
queno grupo de jovens atletas 
e sua comissão técnica espe-
ravam a kombi com material 
para mais um dia de treino 
físico na praia da Barra da Ti-
juca. Em frente ao Gran Par-
rilla, Ernesto Paulo, Zé Carlos 
II e Ricardo Cruz aguardavam 
junto com o preparador físico, 
o início dos treinos. O técnico 
já se demonstrava impacien-
te com o atraso. Depois ficou 
sabendo que um problema na 

Linha Amarela dificultava a che-
gada do equipamento. Isso foi 
só um pequeno problema dentro 
muitas adversidades que o gru-
po vivia,  jogando uma segunda 
divisão carioca. Gramados ruins, 
viagens cansativas e falta de es-
trutura  incomodavam, mas não 
desanimavam.  Acostumados a 
grandes estruturas em tempos 
de vacas gordas eles não se quei-
xavam um só minuto e até acha-
vam graça das dificuldades.
 __”A gente se adapta. A 
diretoria é séria e quis ficar com 
a gente , mesmo a  empresa de 
marketing esportivo ter saído, 
mas as dificuldades são muitas, 
principalmente o calor”, revelou 
Ernesto, que quando nos deu 
essa entrevista ainda estava no 
cargo de técnico. E para a pio-
rar a vida dos jogadores, Edson 
Passos chegou a  bater 42 graus 
num tarde de sábado. Ernesto 
lembrou que nem nos tempos do 
início da carreira quando dirigiu 
o Rio Negro, em Roraima, fazia 
tanto calor.  Zé Carlos II que de-
fendeu Flamengo , Vasco e Porto, 
de Portugal, no passado disse ter 
se sentido mal num dia de treina-
mento:
 __”Lembra Ernesto, que 
a gente se sentiu esquisito no 
vestiário e não sabia o que era? 
Era  a sauninha lá de Edson Pas-
sos, meu amigo”, brincou o au-
xiliar técnico.  Até o fechamento 
dessa matéria, o América tinha 
perdido três partidas e empatado. 
Zé Carlos voltou para seu quios-
que, Terapia, quase na Gláucio Gil 
e Ernesto para as resenhas nas 
terças do Out Back onde encontra 
os amigos e o América segue sem 
técnico.

 COMISSÃO DE CRAQUES DEIXOU O AMÉRICA NA PRAIA



Elas fazem de tudo para agra-
dar os seus clientes. De cadeira 
de praia, guarda sol, mesinha e 
bolsa térmica, só faltam colo-
car o cliente no colo. Sandra e 
Cristina são sócias do diferen-
ciado Quiosque Cavalo Marinho 
que fica no início da Reserva, na 
Ilha 1, Recreio. Através do tele-
fone, quem quiser ter um pouco 
mais de sossego e conforto, liga 
para o 7851 9120 e reserva tudo 
e não enfrenta filas e tem todas 
essas facilidades. Em tempos de 
preços surreais nas praias cario-
cas, onde se cobra até R$ 20 por 
um conjunto de cadeira e guarda 
sol, a dupla de empresárias sai 
na frente. 
 Agora, trouxeram para 
esse Verão, mais duas novida-
des: a camisinha para garrafas 
pequenas e o carregador de ce-
lular. A embalagem térmica  é re-
vestida de neoprene e não deixa 
o líquido esquentar. Em tempos 
de calor extremo, nada como 
beber algo bem gelado. Mas a 
coqueluche é a carga de celular. 
A dupla disponibiliza para seus 
clientes  uma carga de 15 minu-
tos no aparelho chamado Power 
Bank. Antes era só para venda , 
mas depois que uma matéria na 
revista de O Globo anunciou a 
carga gratuita , tiveram que ade-
rir .
__”Os aparelhos sempre estive-
ram aqui para a venda , mas saiu 

Toda vez que o marido da empresária 
Patrícia Alcântara queria  cortar o cabelo 
era a mesma novela. Incomodada em vê-
-lo constrangido por precisar cortar suas 
madeixas num salão de beleza femini-
no, que criou um espaço exclusivo para 
os homens. O local é mais do que uma 
barbearia , e sim, um centro de beleza 
com direito a transformar o cliente num 
verdadeiro metrosexual ao estilo David 
Beckham. Isso porque ali podem ser fei-
tas as unhas, o cabelo, as sobrancelhas, 
massagem e outros serviços. Para pas-
sar o tempo, uma chopeira da cervejaria 
belga Stella Artois e uma geladeira com 
cervejas importadas estão à disposição do 
cliente.
    Moradora do Barra Sul há 12 anos , 
Patrícia conta que  as pessoas adoraram  
a novidade e voltam com os vizinhos para 
cortar o cabelo.
__”Teve um cliente que trouxe o amigo e 
nem cortou o cabelo dele. Ficou toman-
do um chope enquanto o outro cortava”, 
brincou.
Inaugurado há pouco mais de dois meses,  
a empresária chegou a visitar outros sa-
lões em São Paulo para conhecer e enten-
der mais do segmento.
__”Os homens são extremamente vaido-
sos”, completa.
Pensando nesse nicho e na vaidade, que 
a preocupação em agradar esse público 
falou mais alto e desejou fazer um serviço 
refinado com preço justo, afirma.
    Nas tesouras, Pablo e Emerson se re-
vezam com a gerente e manicure Renata 
que cuida da lavagem dos cabelos e das 
unhas. Tudo em sintonia. Nas TVs de LED, 
jogos de futebol e em geral estão sempre 
ligadas nos canais de esporte.
Em duas paredes, pinturas do artista Célio 
Silva, do morro do Cantagalo, que pintou   
em estilo “art naïve”, imagens exclusivas, 
representando um salão da Lapa antiga. 

que era para carregar gratuitamen-
te, tive que agradar meus clientes”, 
revela Sandra .
A procura para a compra ainda é 
tímida diante dos pedidos de car-
regamento gratuito, revelou Cris-
tina, mas chega a vender dois por 
fim de semana. Ele custa R$ 70 e 
vem com vários adaptadores  que 
servem para qualquer modelo de 
celular. 
 Há 13 anos trabalhando na 
orla a dupla não cansa de inovar. 
Aos sábados e domingos mantem 
shows gratuitos que avançam pela 
tarde e se misturam com o por do 
Sol. Em reunião recente junto com 
outros restaurantes do POLO Gas-
tronômico manifestaram interesse, 
junto ao Sebrae, de participar do 
projeto PRAIA PARA TODOS, onde 
se cria medidas de acessibilidade 
à areia da praia,  como a constru-
ção de rampas, o rebaixamento de 
calçadas e alinhamento do entorno 
para circulação de cadeirantes e 
deficientes visuais, além de sinali-
zação sonora e piso tátil. 
 A iniciativa também tem 
como objetivo aumentar a integra-
ção da pessoa com deficiência com 
a natureza e o esporte, promover 
mais sociabilidade e, despertar a 
atenção da opinião pública para 
a falta de estrutura adequada em 
uma cidade que sediará os próxi-
mos Jogos Paralímpicos. 
Mais um golaço da dupla. 

As proprietárias 
do Cavalo Marinho, 
Cristina e Sandra, 
mostram o carre-
gador na foto prin-
cipal. Ao lado,  em 
destaque, a camisi-
nha para cervejas 
pequenas em neo-
prene e o carrega-
dor de celular. 

Arte pura. O designer de interiores, Diego  
Turl, que decorou o espaço,  se preocupou 
em deixar o local aconchegante e com ob-
jetos do mundo masculino , como jogo de 
dardos em uma das paredes. Aliás, a ami-
zade entre o designer e a empresária surgiu 
depois que Daniel decorou seu apartamento.
     __” Ficamos amigos mesmo. Sem-
pre indico o trabalho do Daniel e quando de-
cidi abrir o salão e o  intimei  a me ajudar e 
criar um projeto”, lembra. O despojamento 
alivia o constrangimento do homem em se 
submeter aos procedimentos estéticos. De 
jovens modernos a senhores distintos.
     __“Eles estão começando a frequen-
tar cedo. Hoje, aos oito anos, os meninos 
não querem mais ir à cabeleireira com suas 
mães. E os adolescentes? É chato, dá vergo-
nha. Então eles vêm com os pais”, diz Patrí-
cia. 
 Mas ainda há muito para ser conquis-
tado. Nem todos os homens topam assumir 
a vaidade em público, seja entre as mulhe-
res ou em clubes do Bolinha. Para os mais 
conservadores – ou quem sabe, com menos 
tempo – o atendimento no escritório ou na 
própria residência é a saída. E no caso do 
BARBEARIA a distinção por causa do local é 
fundamental para o sucesso do negócio
 O Salão fica  no Flag´s Center no 
condomínio Pontões da Barra, na altura do 
numero 11 889 da Avenida das Américas, 
sala 217, até as 21 H de segunda à sexta. 
No sábado, até as 15 H. Cortes com tesoura 
R$ 26 e à máquina, R$ 20  e o mesmo preço 
para barba . Pé e mão, R$ 25 e uma hidrata-
ção R$ 15. Pintura , R$ 20. E aqueles que de-
cidiram entrar para o time dos casados, DIA 
DO NOIVO por R$ 250 e com direito a um dia 
de beleza completa, com massagem e chope 
Stella inclusos. Aliás, Patrícia avisa que o pri-
meiro é por conta da casa, os demais R$ 6 a 
taça de 275 ml.  
O site é www.barbeariadabarra.com.br
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                    Guilherme da Silveira

Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br 
VEJA as fotos de outros eventos  

   VAI UMA CARGUINHA AÍ?

As gravações  de “Em Família” mexeu com o cotidiano dos 
moradores da Benvindo de Novaes, na quadra da praia. 
Isso porque  cenas da novela das 9 estavam sendo gra-
vadas numa manhã de sol forte . Figurantes, produções 
e os atores  Gabriel Braga Nunes (Laerte) e Bruna Mar-
quezine (Luíza) gravavam  uma cena de atropelamento.  
O capítulo  foi ao ar no dia 22 de fevereiro , sábado, e 
ainda pode ser vista no site da TV Globo gshow.com.br 
Nas gravações , uma equipe de dublês orientava Bruna a sair  
do carro supostamente em movimento, mas na verdade, um 
jogo de câmeras  fazia com que se tinha essa impressão.  Um 
colchão foi colocado ao lado do carro de Gabriel e ela   finge 
que salta do carro em movimento.  Até um ator de Guarda  
Municipal foi usado na cena que parou muitos moradores.  



COLUNA DO BEM  -- AZEITE Extra -virgem: e a acidez? 

Carolina Liberato-Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

  BARRIL INAUGURA COM SAMBA E GAGUEIRA
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No mês passado a tradicional mar-
ca de samba e cerveja gelada, 
Barril 8000 abriu as portas em re-
gime de franquia na Avenida das 
Américas, no endereço aonde já 
funcionou o restaurante Lokau e 
por dois fins de semana, a falecida 
Toronto que nem chegou a abrir 
direito. Na inauguração no mês 
passado, a casa recebeu seus pri-
meiros frequentadores e já senti-
ram o gostinho do samba e do Pa-
gofunk. O grupo Clareou animou 
a noite e o divertido David Brazil 
fez as honras da casa que contou 
também com o ator e agora cantor 
Théo Becker que em princípio pe-
garia um  dia fixo na casa e partici-
paria de algumas ações de marke-
ting, mas ficou para estrear depois 
do carnaval.. O grupo Balagandã 
também marcou presença na noite 
de festa e vai tocar as terças.
 A programação tem as 
atrações que marcaram as casas 
do Barril pela Barra e Recreio. As 
sextas o funk vai garantir a diver-
são dos amantes do ritmo mais 
carioca de todos com a programa-
ção da FM O Dia, rádio popular do 
dial carioca. Nas quintas-feiras, a 
dupla de irmãos Charles e Juliano 
leva sua pegada sertaneja para o 
bairro cantando muitos sucessos e 
imitações  hilárias, do Juliano, que 
faz  o Papa João Paulo II, Reginal-

do Rossi,  Zezé di Camargo, Alcio-
ne e até o “Rei” Roberto Carlos, 
valem o ingresso. Aos sábados, 
tem a banda a Máquina POP to-
cando todos os rimos a noite toda, 
sendo que esse mês o romantis-
mo de Alex Cohen vai embalar os 
corações apaixonados após o Car-
naval. 
 O Cardápio é o tradicional 
das demais casas que abriram re-
centemente no Anil e na Taquara. 
A famosa Batata Rostie do senhor 
Vincenzo Trota e o Chope da Brah-
ma estão como carros-chefe , as-
sim como a Picanha na Pedra, os 
campeões de pedidos.
 O Barril fica na Avenida das Amé-
ricas 13 970 e informações e re-
servas pelo 2437 2708,  2437 
6736 e 7708 8976.
Anota aí a programação : A sema-
na começa com o rock do Wood 
House band; Art Brasil nas  terças 
e futebol com pagode nas quar-
tas. 
Para acompanhar, Picanha na pe-
dra a R$ 86 e o balde  de Heineken 
ou Stella Artois  com 10 garrafas 
sai R$ 79 e os vários sabores de 
batas rostie (mais de 20), como 
a de bacon R$ 37,  grande e a 
pequena R$32  ou de  camarão 
R$45 (pequena) e R$49, a gran-
de. Todos os dias a entrada é úni-
ca,   R$10. 

O azeite extra-virgem é considerado um ali-
mento funcional,  ajuda a baixar os índices  do 
colesterol ruim, por ser um gordura de origem 
vegetal. Já falamos aqui: toda gordura de  ori-
gem animal é o colesterol ruim; toda gor-
dura de origem vegetal é o coles-
terol bom. 
Atenção para a classificação dos azeites:
 - São considerados azeites extra 
virgens aqueles cuja acidez é menor do que 
0,8% e que  apresentaram atributos positivos 
suficientes em testes sensoriais. São produtos 
de alta  qualidade gastronômica e no dia-a-dia 
são utilizados para finalização de pratos ou sa-
ladas. 
 Industrialmente podem ser mistura-
dos com outros tipos de azeite.  
 - Os azeites de oliva com acidez en-
tre 0,8% e 2% são conhecidos como azeite de 
oliva  virgem. Na sua comercialização podem 
receber o epíteto fino. Seu principal uso é o 
culinário e quando usados industrialmente, 
são mesclados com outros tipos de azeite. 
 - Os azeites com acidez maior do 
que 2% denominam-se azeite de oliva virgem 
lampante.  Destinam exclusivamente para uso 
industrial na mistura com outros azeites de oli-
va. 
 - Azeites que superam o grau de aci-
dez de 2%, ou que por problemas climáticos 
ou de processo apresentam defeitos senso-
riais, são destinados ao refino. O refino não 
modifica  a estrutura química do azeite de 
oliva e elimina os seus defeitos resultando em 
um produto  com acidez não superior a 0,3%. 
O azeite refinado não é vendido aos consumi-
dores e  destina-se exclusivamente à utilização 
industrial, ou seja, são misturados com outros 
azeites de oliva. 
 - A mistura de azeite refinado com 
azeites de oliva virgens (extra, fino ou lampan-
te) recebe a denominação genérica azeite de 
oliva. O grau de acidez final não pode superar 
1%. Essa limitação modula a utilização dos 
azeites virgens na produção do azeite de oliva. 

Ou seja, para atendê-la, os fabricantes se obri-
gam a utilizar mais azeites de oliva extra virgem 
(ou fino) do que o lampante na elaboração do 
azeite de oliva. A principal utilização do azeite de 
oliva é culinária.
Um lembrete para as mulheres no 

seu mês: 
Azeite virgem para o cabelo e pele. É muito fácil! 
Distribuímos o azeite pelo cabelo e  envolvemos 
com uma toalha úmida. Esperamos 20 minutos 
e… pronto! Você terá um  cabelo muito sedo-
so e brilhoso. Você também pode usar o azeite 
como esfoliante para a  pele misturando-o com 
sal grosso.
Mais um presente para as mulheres 

uma receita bem diferente:
PUDIM DE AZEITE E MEL
Ingredientes
- 1/4 de xícara (chá) de azeite para untar
- 500 g de açúcar
- 8 ovos grandes
- 1/4 de xícara (chá) de azeite
- 4 colheres (sopa rasas) de mel
- raspas da casca de 1 limão
                  Modo de Preparo
Unte uma fôrma para pudim (20 cm de diâme-
tro X 6 cm de altura) com 1/4 de xícara (chá) de 
azeite e coloque no congelador.
Reserve por uns 10 minutos.
Numa tigela coloque o açúcar, os ovos, 1/4 de xí-
cara de azeite, o mel e as raspas de limão. Com 
o auxílio de um batedor de arame ou colher de 
pau, bata bem até o  açúcar dissolver.
Retire a fôrma untada do congelador e despeje a 
mistura da tigela. Leve ao forno  pré-aquecido a 
200º C por +/- 45 minutos. Verifique o cozimento 
furando o pudim  com um palito. Estará pronto 
quando ele sair limpo.
Deixe o pudim descansar durante 10 minutos an-
tes de desenformá-lo para servir.
Sirva-o morno com sorvete de creme.

Bom apetite!!

Carolinas Liberato
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Azeites chileno(1 e 2) e Grego abaixo

Ao lado, o G
rego e o Eco-Live no Zona Sul



FALA COM O TIAGO!

                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Auto News - A moto do PAPA!

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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Av. das Américas (nos dois sentidos), Ayr-
ton Senna, todo o fluxo de carros de quem 
vem da Sernambetiba/praia, as vias são 
afuniladas causando grandes filas.  Em vez 
de se aumentarem estas pistas, elas são 
estranguladas!?!? Os canteiros centrais de 
grama são enormes e poderiam ter compor-
tado uma nova pista. Como pode ser isto?? 
Não há estudos de engenharia? Bom senso? 
Existem alguns “nós” que todos sabemos: O 
trecho em frente ao Downtown, o outro no 
Barra Shopping e este na Alvorada. Quan-
do, de fato a prefeitura vai resolver definiti-
vamente esses problemas que atormentam 
diariamente a vida dos motoristas da região?
Ricardo Choueiri.
R e s p o s t a d o T i a g o –
Já houve diminuição de ônibus que cir-
culam nas Américas até o trecho do Al-
vorada. Com o início do BRT todas as 
linhas que vinham de Santa Cruz fo-
ram absorvidas pelo BRT.Quando o a 
Transcarioca começar, haverá diminui-
ção maior de linhas que também serão 
absorvidas pelo sistema e, quando o 
trecho Alvorada-Jardim Oceânico esti-
ver implantado, a diminuição de ônibus 
será ainda maior. Estudo aponta que 
pelo menos 700 ônibus deixarão de cir-
cular pelas Américas. O BRT é um sis-
tema interligado e mudará o panorama 
dos transportes públicos do Rio de Ja-
neiro, mas é necessário que ele esteja 
todo implantado para que as mudanças 
comecem realmente a serem notadas. 
Quanto ao trânsito, sabemos que está 
complicado e existem trechos conges-
tionados, mas a Prefeitura está inves-
tindo em transportes públicos e em 
vias públicas, para melhorar o fluxo. A 
Ayrton Senna e a Abelardo Bueno estão 
recebendo melhorias. A 1 ª será uma 
via rápida sem sinais e a 2ª, duplicada,
as ambas ainda estão em obras.

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

O nosso querido pontífice argentino, 
Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francis-
co, recebeu no ano passado uma Har-
ley Davidson de presente, acreditam? 
Pois se trata de um modelo em come-
moração dos 110  anos da montadora 
americana. estamos falando de uma 
Super Glide é um modelo que prati-
camente começou a tendência de fa-
bricação customizada. Sua suspensão 
traseira possui regulagem na pré-car-
ga da mola e seu motor é o Twin Cam 
96 de 1600 cm³, que acoplado a trans-
missão Six-Speed Cruise Drive pro-
porciona grande força e desempenho 
em ultrapassagens, subidas e viagens 
mesmo com passageiro e bagagem. 
Os marcadores sobre o tanque , assim 
como , nas motos maiores da marca 
são  bem bacanas, além do detalhe em 
couro. Custa a partir de R$ 42 mil  ou 
US$ 16 mil dólares lá fora , mas no lei-
lão inglês na  Casa Bonhams, saiu por 
quase US$ 350 mil . Isso sem o papa 
dar uma voltinha, já imaginou ?
 O Papa Francisco nunca a con-
duziu, contentando-se em pôr a sua 
assinatura no tanque. Ele doou a moto 
para a organização católica Caritas 
Roma, e o recurso proveniente da ven-
da será usado para a reforma de um 
abrigo para sem-teto, em Roma.

A moto nasceu em 1971 e combina a 
frente da Sporster com chassis de uma 
touring. O sistema de supensaõ é a 
mesma das Sporsters, portanto, bate 
um poquinho, quando se tem o catrona, 
mas ideal para andar no trâsnito enga-
rardo daqui. 
 Porta de entrada para a linha 
Classic da marca norte-americana, o 
motor é  equipado com injeção ele-
trônica de combustível e câmbio de seis 
marchas. Outra novidade da Dyna é que 
a moto utiliza linhas de freio de malha 
de aço. Em função de seu porte, estilo, 
configuração e preço, a Super Glide Cus-
tom tem tudo para seduzir os motoci-
clistas estradeiros. Além do motorzão e 
do ótimo custo benefício, essa HD tam-
bém oferece ao piloto uma confortável 
posição de pilotagem. Como nenhuma 
Harley é igual à outra, o novo modelo 
comercializado no Brasil pode receber 
inúmeros itens de personalização. E 
esse é um dos grande trunfos da Dyna. 
Por exemplo, com um investimento de 
cerca de R$ 10 mil em acessórios, como 
pedaleiras-plataforma, pára-brisa, 
sissy-bar, alforjes etc., a moto ainda 
fica mais barata que uma Deluxe (R$ 
57.900) ou uma Fat Boy (R$ 58.900). 
Detalhe: os três modelos compartilham 
do mesmo vigoroso motor V-Tw.

Acima o mo-
mento em 
que o Pontí-
fice recebia a 
moto e abai-
xo ela sendo 
apresentada 
no leilão.

Olá

Dá tristeza ver a quantidade de lixo es-
palhado pelo Recreio dos Bandeirantes. 
O povo não tem educação e a prefeitu-
ra não faz a sua parte, não há funcio-
nários da Comlurb atuando com frequen-
cia por aqui. Certos trechos, tanto nas 
ruas quanto na praia, nunca recebem a 
visita desses funcionários. Na orla, eles 
até varrem de vez em quando o calça-
dão, mas a areia está uma imundície e 
os canteiros das áreas de proteção am-
biental recebem todo tipo de lixo, sem 
que ninguém retire. Na canaleta da Rua 
Pedro Moura, entre o Parque Marapendi e 
o Centro Comercial do Recreio, o lixo não 
é retirado desde o início do verão. Uma 
lástima, bem ao lado do Parque. Tenho 
fotos tiradas em diferentes dias, sempre 
na mesma situação. Na areia, é preciso 
pisar com cuidado. Aquele pequeno tra-
tor da Comlurb que passa às vezes, re-
colhe o lixo apenas numa pequena faixa 
de areia, o resto da praia fica imunda. 
Lamentável, um local de grande beleza 
como o Recreio estar abandonado. Nem 
campanhas, nem placas, nem multas, 
nem incentivo para não jogarem lixo, 
nem Comlurb atuando. Mas nosso IPTU 
é bem salgado. E o tão anunciado orde-
namento das praias não chegou aqui. Da 
Reserva até o Posto 12, não se vê um 
agente municipal sequer. Eles se concen-
tram no Posto 12 e de lá não saem para 
nada. Quando irão passar a considerar o 
Recreio parte da Orla Carioca?
Atenciosamente,    Nina Di Mais

 Resposta do Tiago –A Comlurb faz 
a coleta e limpeza em dias variados. 
Em algumas vias, o caminhão passa 
às segundas, quartas e sextas, em 
outras, às terças, quintas e sábados 
e em ruas de mais movimento, a co-

leta é realizada diariamente. Em vá-
rios trechos do Recreio, como no caso 
da Av. Gilka Machado e da Av. Guio-
mar de Novais, o caminhão passa três 
vezes ao dia, todos os dias. Infeliz-
mente, as pessoas não acondicionam 
seu lixo adequadamente e descartam 
esse lixo durante todo o dia, deixando 
os locais sempre sujos, por mais que 
a Comlurb passe e recolha diariamen-
te. Na praia, a limpeza também é feita 
em três turnos, além disso, dois tra-
tores fazem o peneiramento da areia 
duas vezes ao dia, há ainda limpeza 
manual na areia e 300 contêineres es-
palhados pela areia e calçadão. Quan-
to à limpeza da canaleta da Rua Pedro 
Moura, o gerente da área prometeu 
reforçar a limpeza. A Comlurb pede 
aos moradores atenção aos dias e ho-
rários de coleta domiciliar e disponi-
bilize o lixo no horário mais próximo 
o possível da passagem do caminhão. 
Em caso de lixo de volume maior, o 
morador deve entrar em contato com 
o 1746 e programar o Serviço Gratui-
to de Remoção de Entulho e Bens In-
servíveis.

Estimado Sub-Prefeito Mohamed
Inicialmente devo informar que todas as 
vezes que lhe escrevi recebi suas respos-
tas. Agradeço e reconheço sua correta 
postura. Mias uma vez, volto a relatar dos 
problemas terríveis que foram causados 
pela ocupação da dos BRTs, suprimindo 
uma das pistas do trecho Recreio/Alvora-
da. Na época o senhor afirmou que a pre-
sença dos novos ônibus o fluxo de carros 
diminuiria e esta via a menos seria com-
pensada. O tempo mostrou que isso não 
ocorreu e o tráfego só vem piorando des-
de então. Para culminar, não dá para en-
tender que a estação Alvorada para onde 
convergem todas as principais artérias, 



UMA VIAGEM PELO MUNDO COM AS CERVEJAS
Que tal uma viagem pelos quatro can-
tos do mundo  sem sair do Recreio? 
Parece bobagem, mas se tiver fôlego e 
não cair em cima da mesa, dá para co-
nhecer diversos países apenas toman-
do suas cervejas. O ACERVO que abriu 
há 5 meses no bairro e acaba de en-
trar para o Polo Gastronômico do Re-
creio renovou sua carta de “brejas”e 
conta com cerca de 130 rótulos, entre 
claras e escuras, encorpadas,com sa-
bores frutados e  de trigo. Os irmãos 
Bruno e Felipe Oliveira cansaram de 
marcar encontros com os amigos em 
bares específicos com único propósito 
de degustar cervejas especiais de ou-
tros países. Com a Lei Seca e a cada 
vez mais distantes, decidiram abrir 
seu próprio bar, O ACERVO, que fica 
na Guilherme de Almeida 83. 
 A paixão da dupla pelo mun-
do das loiras geladas é tão grande que 
falam com propriedade sobre o assun-
to e assim que nossa equipe chegou 
, decidiram abrir uma belga Kwak(R$ 
67,  garrafa de 750 ml e R$ 28 a de 
300 ml) que tem sabor marcante, co-
larinho cremoso e é degustada em um 
copo estranhíssimo , mas bem legal e 
inusitado, parecendo uma ampulheta.
Entre um gole e outro, a dupla foi nos 
contando sobre essa viagem de sabo-
res.
 __” Temos cerveja de onde 
você nem imagina. A nossa carta foi 
elaborada pelo sommelier Tiago Dar-
dot que inclusive, faz uma terça por 
mês uma viagem com 5 rótulos dife-
rentes numa degustação conjunta”, 
lembra um dos irmãos.   No cardápio, 
tem cerveja libanesa, a Almaza,  a Sa-
poro do Japão, belgas, alemãs , ingle-
sas e americanas e uma farta varieda-
de. . Para acompanhar, O Chef Rafael 
Gomes  prepara tira gostos de virar 
a cabeça de gringo, como a  linguiça 
com provolone (R$ 26), croquetes de 
carne (R$ 17) com 6 unidades, por-
ções de pastel a R$ 24 uma brusqueta 
no pão de cerveja, novidade na casa, 
a R$ 26. O espaço é pequeno , mas 
aconchegante.
Destacam-se entre as brasileiras, cer-

vejas artesanais como a Fraga Weiss(R$ 
9,50 o chopp ), e o Blonde R$ 12,  pro-
duzida na vizinha Vargem Grande, e a 
Bodebrown Wee Heavy, de Curitiba. Ró-
tulos mundialmente conhecidos, como 
as belgas Deus e Delirium Tremens e a 
alemã Paulaner constam no cardápio. 
Marcas como Heineken e Stella Artois 
também não foram deixadas de lado 
para aqueles que não gostam de arris-
car. Aliás,  Bruno até frisa que o chope 
Heineken dele é o mais gelado da região 
já que a chopeira extra cold foi instalada 
na casa para alegria dos clientes, que se 
reúnem as vezes para jogos de futebol 
numa das 3 televisões da casa. 
 Preocupados com o público fe-
minino, tem no cardápio cervejas fruta-
das, como as da Família Flores, belga, 
que tem sabores  de maçã, framboesa 
e até chocolate, custam R$ 26. Ou uma 
Barbar, também belga, que tem mel em 
sua receita, R$ 29, 355ml. 
 Há quem diga que se a Alema-
nha é a terra das cervejas, a Bélgica é 
o paraíso. Vamos falar bastante aqui 
no blog dessa pequena nação que pos-
suiu uma das mais tradicionais e antigas 
escolas cervejeiras do mundo. O país 
possui um dos maiores complexos cer-
vejeiros da Europa, e é sede da gigante 
Anheuser-Busch InBev, companhia que, 
apesar de dominar grande parte do mer-
cado belga, divide espaço com mais de 
mil pequenas cervejarias cujos mix de 
produtos extrapolam os 1,5 mil rótulos.
 A escola belga possui estilos dis-
tintos, definidos principalmente pelo uso 
variado de matérias primas como ad-
juntos cervejeiros (aveia, centeio, trigo, 
casca de laranja, coentro, frutas) e adi-
tivos tecnológicos.

 Outra grande característica das 
cervejas belgas está em mesclar a tra-
dição com a modernidade. Assim, é 
possível encontrarmos, por exemplo, 
algumas centenárias abadias trapistas 
produzindo cerveja com equipamentos 
de alta tecnologia, o que permite distri-
buir e exportar um produto com ótima 
estabilidade e qualidade.
O telefone é 2148-4265.

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

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
Carlos Massa.....o Ratinho do SBT

O pessoal da pelada do All Star Game, em Niterói, 
sempre grita por ele quando chega, mas não pelo 
nome de Luiz Antônio Muniz, e sim, pelo apelido 
de .....”Ratinho, Ratinho!!”.  O harleiro que bate 
ponto na Routa Motos, no Shopping Marapendi  
acha graça e até veste a carapuça. Só que ele 
veio numa versão melhorada segundo o Luiz: com 
olho azul.  
E você  conhece alguém que se pareça com um 
famoso? 
Mande para jornaldorecreio@gmail.com

Diego Caumo e  Wagner Andrade  mostram o produto, Revista Partiu !, na reunião do Polo Gastronômico do Recreio

Na comunidade do facebook Recreio dos 
Bandeirantes  um leitor  deixou essa  foto 
lá mostrando, como a valeta entre as pis-
tas  da Balthazar da Silveira em frente à 
padaria  Rei do Recreio  merece uma var-
ridinha. Só que ele acrescenta  que sem-
pre foi assim. Uma pena. Alô Comlurb!!

No mês passado por causa de um incêndio 
na mata  no entorno da Avenida das Améri-
cas , em Guaratiba, na altura da EMPRABA,  
as pistas do BRT foram fechadas por precau-
ção pelos Bombeiros. O problema é que o 
sistema  não avisou as estações, nem a Po-
lícia Militar. Resultado? Caos nas estações. 
Moradores  do entorno  publicavam fotos e 
mais fotos sobre o início do quebra-quebra 
piorando ainda mais a situações , causando 
um certo pânico.  O flagrante foi da leitora  
Daniela Rezende. Temos notado que as pes-
soas andam meio sem paciência  e com nível 
de tolerância no limite mínimo. Calma gente! 

JOVENS LANÇAM REVISTA DE DESCONTOS
Eles são amigos  hoje e parceiros. No passa-
do, disputavam uma vaga de trainee numa 
grande empresa. Um pequeno capital, uma 
boa idéia e dedicação fizeram com que ga-
nhassem 50 parceiros e 4 mil pessoas usan-
do o cartão de vantagens que criaram.  Um 
mineiro, morador de Copacabana e o outro 
da Barra, decidiram lançar uma revista de 
descontos aonde os estabelecimentos pudes-
sem verificar on line como seus clientes esta-
vam utilizando o serviço Diego Caumo(28) e 
Wagner Andrade (27) criaram a Partiu! 
__“O cliente vê mais que sua marca, vê seu 
produto”, frisa completamente empolgado 
explicando como funciona Wagner.  ]
 A revista em papel couchè de grossa 
gramatura e acabamento luxuoso é vendi-
da nos estabelecimentos participantes  sob 
custo de R$ 6,90. Nela, vem inserido na se-
gunda página um cartão de vantagens que 
pode ser usado por qualquer um, ou seja, 
transferível. O cliente que desejar fazer um 
corte de cabelo ou almoçar num dos vários 
estabelecimentos participantes, basta apre-
sentar o cartão. Os descontos variam de 20 
a até 50 %. Uma pizza grande com mais 4  
cervejas Budweiser, que sairiam a R$ 71 no 
preço normal, sai a R$ 36 com o cartão no 
CEVADAS SA,  ou 1 hora de sinuca  sai de 
graça na apresentação do mesmo cartão no 
mesmo bar. Um dos proprietários, Leonardo  
Quelhas disse que a revista só num dia de 
UFC vendeu todas:
 __” Foi tudo embora rapidinho. As 
pessoas fazem a conta na hora. R$ 6,90 a 
revista. Só com o desconto aqui no frango 
a passarinho  que custa quase R$ 66  e que 
acompanha 4 canecas Zero Grau, sai com a 
promoção a R$ 33. Já se pagou, entende?”, 
completa. empresário. Na lista, tem aulas de 
stand up padle, salão, pet shops, vários res-
taurantes, lavanderia e  até agência de via-
gens. O site é  www.revistapartiu.com.br
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MORADOR DO RECREIO, ADVOGADO DOS BLACK BLOCKS, JONAS TADEU DESABAFA

corrupto, envolvido com corrupção. E há alguns anos ele é 
desembargador, moveu essa ação e perdi em primeira ins-
tância. Vieram os recursos  e veio a  execução e devo estar 
devendo uns R$ 400 mil. Não tenho condição de pagar e não 
sei como vai ficar isso.
11)Quando o Sr disse “miserável”, referindo ao fato 
do Caio que supostamente recebia dinheiro para parti-
cipar das manifestações ficou indignado com o ato ou 
com a ligação dos políticos?
R: Miserável no sentido de miséria por que foi o que presen-
ciei  na casa dele. Fiquei indignado com o enquadramento 
feito pela autoridade policial e pela imprensa. No meu modo 
de ver, foi uma negligência, imprudência. Eles não tiveram 
reflexão o que poderia causar aquele artefato, irresponsáveis 
que acabou atingindo aquele repórter. Poderia ter atingido 
qualquer um ali, até eles mesmos. Porque o artefato depois 
de aceso vai em qualquer direção. O objetivo era uma auto-
defesa por causa das bombas dos policiais.
12)E sobre esse possível aliciamento desses jovens 
que recebem dinheiro  de partidos (R$150) para parti-
cipar dos movimentos.?
R: Isso foi confirmado pelo Caio em depoimento no próprio 
presídio. E falou isso para a repórter em rede nacional. Que-
ria que vocês da imprensa investigassem isso. Está desgra-
çando vidas . Precisa ser investigado esse aliciamento. 
13) O Caio falou de nomes?
R: Sim, estão em depoimento e consta nos autos. 

Pergunta do facebook  Grupo Recreio do Bandeirantes 

- Leonardo André  -Se você foi constituído como defen-
sor dos acusados, porque não os defendeu, e sim, os 
entregou?  Deixou que fossem presos preventivamen-
te, porém isto só pode ocorrer quando há possibilidade 
de fuga. Quem se entrega não tem esse risco. E quais 
foram as motivações das condenações em relação aos 
danos morais materiais e enriquecimento sem causa?

R: Entregar é o melhor meio de defesa. Entregar para quem 
está sendo procurado pela autoridade policial é o melhor 
meio de defesa. O nome é persecução policial. E o seu con-
ceito perante às autoridades é outro e e´atenuante. Derruba 
uma prisão temporária, preventiva.(Mostra a entrevista de 
Nilo Batista à CBN e está no link do jornal e no facebook do 
Dr Jonas Tadeu.

A fala é mansa e pausada. O morador do 
Recreio há 23 anos , Dr Jonas Tadeu, re-
cebeu o JR em seu pequeno escritório, na 
Avenida Balthazar da Silveira, no Centro 
Comercial que fica em cima da Padaria Rei 
do  Recreio, sala 214, para uma conversa 
franca e esclarecedora sobre o casos dos 
manifestantes, denominados Black Blocks.  
Formado pela PUC de São Paulo atua nas 
áreas imobiliária, civil, de família e crimi-
nal, a que mais gosta, mas frisa que atua 
nas outras para poder manter o escritório.  
Utiliza as redes sociais e enaltece que seu 
perfil do facebook tem mais de 5 mil se-
guidores. Tomado pela compaixão diante 
da dificuldade em que os suspeitos Caio 
Silva e Fábio Raposo enfrentavam busca 
formas para que sejam desqualificados no 
crime de homicídio culposo que segundo 
ele, é um grande equívoco tanto da auto-
ridade policial que investigou quanto o Mi-
nistério Público que acatou  os resultados 
da investigação.   
1) Como foi essa mudança brusca para 
o Sr. que tinha um cotidiano bem pa-
cato aqui no Recreio e depois ganhou 
as capas dos jornais e aparecer no no-
ticiário, mudou sua vida?
R: Continuo com minha vida normal. Falo 
com as pessoas pela manhã, tomo meu 
café, vou na lotérica. Tudo normal. As pes-
soas me abordam para falar sobre o tema. 
É normal. E a imprensa passou a procurar 
muito. 
2) Li numa revista que segundo seus 
“colegas” de profissão” o Sr. é “vaido-
so” e que gosta dos holofotes, como 
você encara essa colocação?
R: Nem um pouco vaidoso. Fui seminaris-
ta. Não devo nada a ninguém, não tenho 
grandes bens. Moro com minha família há 
muitos anos no mesmo endereço aqui no 
bairro. Isso é porque eu neguei ajuda de 
colegas de profissão, só isso.
3) O Fábio tem a mãe que mora aqui 
no bairro e parece que é amigo de um 
dos seus estagiários, foi assim que o 
Sr. se aproximou do caso?
R: Isso mesmo. O Fábio é amigo de in-
fância do Marcelo, meu estagiário.  A mãe 
dele é amigo lá de casa. 
4) Já vinha acompanhando as manifesta-
ções, desde quando?
R: Só pela TV e jornais. Achei válido as 
que aconteceram em Junho, mas acaba-
ram perdendo a  mão. Perdeu o propósito 
maior.
5) Porque o senhor pegou os dois sus-
peitos, não é antiético?
R: Não há problema algum. O Caio não 
acusa o Fábio e vice-versa. Não estou 
cobrando os meus honorários. Ninguém 
acredita, mas já fiz isso outras vezes. Com 
funcionários aqui do shopping, pessoas 
que não podem pagar. Não pego vários 
casos por que se não sobrevivo, falta tem-
po. Um caso desses, se eles tivessem que 
pagar os honorários, seria algo em torno 
de R$ 500, 600 mil reais. Não existe con-
flito , repito. A delação premiada não foi 
para jogar o Fábio contra o Caio. Quando 
comecei a investigar o caso e chegar no 
Caio, eu vi  a extrema pobreza em que ele 
vive, a miséria instalada ali. Foi por com-
paixão e eu falei que iria defende-lo. Não 
há incompatibilidade na duas ações. Aliás 
vocês fizeram tudo junto, disse aos dois. 
Se vocês mantiverem a mesma linha não 
há problema em fazer a defesas de vocês.
7) Ele estão no mesmo presídio ?
R: Não , estão separados. O Fábio inclusi-
ve pediu para ir para uma cela com mais 
duas pessoas, porque está sozinho e iso-
lado.
8) Como é que o Sr. viu  esse depoi-
mento dado aos policiais sem sua pre-
sença?
R: Assim que o Caio chegou da Bahia ,não 

chegou capturado. Ele se entregou, se  
apresentou. Eu pedi a ele para que in-
terrompesse a sua viagem para o Ceará, 
o que concordou, parando em Feira de 
Santana. Eu pedi que ficasse numa pou-
sada e colocasse outro nome para evitar 
surpresas. Nós é que tínhamos que bus-
cá-lo para evitar sensacionalismo. Nes-
sas horas, muita gente quer aparecer. A 
namorada dele ajudou muito. A autorida-
de policial já sabe quem é você, falei. Se 
não fosse o Fábio também, a gente não 
chegava ao Caio. Então, eles não mere-
cem estarem presos. Tem de estar soltos, 
precisam responder a esse inquérito em 
liberdade. Eles só colaboraram. Não ofe-
recem perigo à sociedade. Tem até um 
parecer bonito que o Nilo Batista falou à 
CBN sobre o assunto(mostra o artigo) No 
site do jornal tem o link.
10)Nas redes sociais, tem tanto as 
pessoas que o criticam, como os que 
o aplaudem, como vê isso?
R: Os que criticam, aliás, boa parte é 
de advogados,  já se ofereceram para 
auxiliar no caso, participar. Como hou-
ve negativa por minha parte, passaram 
a criticar. Outros acham que eu deveria 
preservar o cliente , o silêncio. Os clien-
tes estavam sendo vistos pela sociedade 
como monstros, como inimigo número  1 
do Rio de Janeiro e a imprensa é o quarto 
poder desse país. Falei para o Caio que 
tinha uma repórter junto, a Bete Luque-
se, da TV Globo e queria falar com ele. 
Disse que estaria se entregando a polícia 
e se quisesse mudar a  imagem diante da 
sociedade, a chance era aquela. Orientei  
para não entrar em detalhes  de como 
foi a ação e que só falasse em juizo. Mas 
aquilo que achasse que seria bom falar  
para melhorar a imagem dele, que falas-
se.  Seriam outros olhos sobre a pessoa 
dele. Pôxa, após essa declaração, muitas 
pessoas viram quem ele era, um rapaz 
simples, vítima desse possível alicia-
mento em troca de um punhado de re-
ais. Teve gente que até postou nas redes 
sociais para eu defender o rapaz.  Isso 
nasceu dele mesmo. 
9) Com o suposto telefone da Sini-
nho ao seu estagiário, veio à tona o 
nome do deputado Marcelo Freixo, 
que está indignado com a associação 
do nome dele ao caso, como  vê isso? 
Ele diz que o senhor tem outros in-
teresses, obscuros, falou que já foi 
condenado e etc., o deputado já o 
procurou?
R: Nunca falei que foi ele que falou, não 
entrei nesse mérito. Eu nem compro os 
jornais. A Sininho ligou antes para a mãe 
do Fábio que  estava sendo  interrogado, 
momento tenso. A gente prestando aten-
ção no depoimento dele, a discussão en-

tre ele e o delegado sobre a capitulação. Aí, surge o telefonema da 
Sininho para o Fábio que passa para o Marcelo. Insiste duas vezes. 
Eu atendo.  Eu me apresentei e ela disse estar ligando a mando do 
Deputado Marcelo Freixo. Aquela história toda. Em nenhum momento 
acredito que ele tenha mandado, acho até que foi feito à revelia dele. 
Foi até uma de maneira irresponsável. Nasceu essa confusão toda 
porque entrou no TERMO DE DECLARAÇÃO(na foto). Não tô preocu-
pado. Não falei que foi ele. A justiça foi feita para os homens.  Agora 
, ele tentou me desqualificar, porque eu fui advogado do Natalino 
na Assembléia, enquanto  deputado estadual. Eu defendi o mandato 
parlamentar dele. Faço muito isso. Faço, contestação , impugnação, 
cadastramento eleitoral,  defesa de impugnação de processos eleito-
rais. Duas ou 3 ações e umas 4 logo em seguida Depois eu me afastei 
e  ele foi pro júri comum.
10) No caso do seu processo perdido (sobre a difamação) , 
pode comentar como foi? O Sr mencionou que ainda não pagou 
inclusive, de quanto é a dívida?
R: Foi bom ter tocado nesse assunto. Nunca respondi a um inquérito, 
nunca fui réu, nunca respondi a uma investigação criminal em delega-
cia, como falou o Jornal Extra. O que acontece é que publicaram um 
homônimo Jonas Tadeu Antunes Rosa. O único processo que tenho e 
perdi e é cível, que respondi em 22003, que está em curso e é decor-
rente de uma ação que indiretamente aponto um magistrado de ser
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Lá acima o termo de Declaração que não foi inserido nos autos. Acima, Elisa Quadros 
Pinto, de 28 anos, Caio e Fábio Raposo ao aldo Caio Silva em entrevista à TV Globo .
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