
 Degustando a Vida
Quem nunca tomou saquê no copo 
quadrado(masu)? E o salzinho colocado na 
borda? Você devia estar achando que tava 
arrasando não é? Mas sabe porque ainda se 
coloca o sal? Para disfarçar  a má qualida-
de  da bebida que volta a ficar na moda no-
vamente. Inúmeros restaurantes japoneses 
abriram aqui no bairro. O Benshui está para 
abrir as portas bem pertinho do Kaçuá. O 
Konomi Ai, do Eduardo, por exemplo, já nos 
serve com qualidade há quase 13 anos. Mas 
o que movimentou esse mercado de japas 
foi a inauguração do Naga, no Village Mall 
no ano passado, que trouxe uma coleção de 
mais de 30 rótulos diferentes  e inéditos por 
aqui. 
 Na verdade, não tem muito tempo 
que a bebida nipônica era usada para drin-
ques leves e refrescantes, que utilizavam 
lichia, morango e maracujá. Não é à toa 
que o jogador Fred, do Fluminense, chegou 
a beber mais de 30 só numa noite! O que 
confesso, não acredito. Mas tava lá na con-
ta. Bom, apesar dos críticos torcerem o na-
riz para as marcas mais tradicionais, nunca 
se fez tanto saquê bom e com a facilidade 
dos  importados, pelas  viagens, e que mes-
mo com o dólar em alta dá para tomar um 
bom saquê de vez em quando, ainda mais 
que está esfriando.  Na época dos samu-
rais, “comia-se” o saquê de hachi, direto de 
uma tigela. Na verdade, tudo era o resul-
tado de uma receita com um tanto repul-
siva: mascava-se o arroz para fermentá-lo 
com a saliva e depois cuspia-se em tachos 
para só então iniciar o preparo da bebida. 
Esse método era chamado de “Kuchikami no 
sake”, ou saquê mastigado na boca. Já na 
província de Hokkaido e em áreas rurais de 
Okinawa, os fãs da bebida encontraram ou-
tras maneiras de “purificar” esse processo, 
determinando que apenas as jovens mulhe-

res que eram consideradas  representantes 
dos deuses na Terra. Logo não demorou, e 
a bebida produzida por elas foi batizada de 
“bijinshu”, saquê de mulher bonita. E por in-
crível que pareça, essa prática sobreviveu 
até poucos séculos, mesmo após a adoção 
de técnicas mais modernas de fermentação.
Diz a lenda que a fermentação da bebida foi 
descoberta por acaso: “Certo dia, um cida-
dão desleixado esqueceu de tampar um ta-
cho de arroz que cozinhara e o arroz acabou 
mofando. E como ele era realmente deslei-
xado, esqueceu de jogar fora e só depois de 
alguns dias notou que havia ocorrido uma 
fermentação e o arroz então, transformara-
-se em uma deliciosa bebida, na verdade 
mais pastosa do que líquida. A total falta de 
cuidado do cidadão, acabou se transforman-
do então, em um método e os produtores 
descobriram que o fungo que mofara o ar-
roz era o responsável pela transformação do 
amido em glicose e fermento. Logo, o fungo 
ganhou nome “kamutachi” e não demorou 
muito para que os produtores divulgassem 
que a bebida era “produzida pelos deuses”. 
É o vinho do arroz!!
 O saquê está sofrendo o mesmo 
movimento que o boom do vinho. No Naga, 
tem garrafa (Oze)de R$ 590 ou R$ 90 , a 
dose!!No Empório Santa Therezinha(2498 
8799) existem opções mais em conta como 
o Azuma Kirin,  R$ 41 que tem linha pre-
mium e possui até 60 % do conteúdo do 
arroz. Aliás, é o grau de polimento que de-
termina a qualidade da bebida - e tem  e 
até  o light, além  do nacional  (Jun Daiti), 
R$ 34,90  e o Silver R$ 79,90  (importado).  
Desde 1907, a Gekkeikan que produz esse 
saquê tem sido a fornecedora para a Casa 
Imperial japonesa, sendo o mais vendido no 
Japão e no mundo. O ideal é bebe-lo leve-
mente frio, a 13 graus, ou levemente quen-

te , a 40 graus. Agora não vá exagera na 
bebida por que a graduação alcoólica pode 
variar de 14 a 20 %. Não é à toa que a gente 
vê todo mundo alto depois de uma garrafa, 
menos o Fred do Fluminense. (risos)
E aí, se animaram ? Provem e nos en-
vie suas experiências que tal? Tim 
tim!jornaldorecreio@gmail.com

A VOZ MAIS 
FAMOSA DO BRASIL NO 

TEATRO ANTÔNIO 
FAGUNDES COM PEÇA 

DOS ANOS 80
               VEJA A ÚLTIMA COLUNA DE TIAGO MOHAMED NA PÁG 5
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Ela já rodou o 
Brasil, de moto.  
Com filhos cria-
dos, avó e viúva, 
Márcia Appelt, 
descendente de 
alemães,  ago-
ra só pensa em 

viver , mas se possível, so-
bre duas rodas. A empresária 
abriu mês passado, a APPELT , 
loja especializada em acessó-
rios  e serviços para os aman-
tes das duas rodas, em espe-
cial , as Harleys.  Na sua loja 
de  150 metros quadrados , 
em Vargem Pequena,  rou-
pas novas e usadas, casacos, 
capacetes , óculos e muitas 
peças de moto se confundem 
com as várias geladeiras re-
pletas de cervejas.
 Abrindo de terça a do-
mingo, o forte é aos sábados 
quando chega a receber cer-
ca de 150 pessoas , a maio-
ria com seus cabelos brancos, 
mas cheios de histórias para 
contar. São arquitetos, pro-
fessores, engenheiros, advo-
gados, vendedores, pratica-
mente, uma seleção do que é 
a nossa sociedade que estão 
ali para falar de customiza-
ção, dicas , papo de viagem 
e moto. Os amantes das ra-
cing também são bem vindos 
e marcam ponto lá aos sába-
dos. 
 Márcia, de 58 anos, 
promove esse encontro des-
de quando tinha uma loja na 
Barrinha, na Rua Conde D’Eu 
de onde teve de fechar por 
causa do aumento brusco do 
aluguel.
 __”O proprietário au-
mentou muito e não pude 
prosseguir”, lembra Márcia.

Para ela ficou até melhor , já que 
mora a poucos metros do atu-
al local de trabalho que conta 
com o auxílio dos filhos.   Viúva 
, lembra do tempo em que saía 
e viajava sozinha com os amigos 
sem nenhum ciúme por parte do 
marido.
 __”Esse amor pela es-
trada, pelas motos, vem do 
meu pai, que nos anos 50 já 
possuia uma Harley com side 
car(carrinho lateral acoplado a 
moto) e que levava minha mãe 
para passear”, reflete.
 Márcia já viajou sozinha 
para Penedo, Tiradentes, São 
Paulo e até Santa Catarina. Mas 
se você pensa que para ela  o 
solo brasileiro era o limite, enga-
nou-se. Essa loira de olhos azuis 
pegou o avião várias vezes  e 
conheceu muitas estradas ame-
ricanas,   na Georgia, Chicago, 
Salt Lake City e Orlando.  A pai-
xão é tão grande que já fez até 
xixi em cima da moto para não 
ter que parar e fazer com que o 
comboio parasse e atrasasse  a 
viagem.
 Seu marido, obstetra e 
dono de hospital odiava motos  
mas tinha paixão por altura, tan-
to que pilotava ultraleves.
Márcia pretende vender motos 
usadas e em breve e avisa que 
uma vez por mês , aos sábados 
terá bandas no local para alegria 
dos amantes do rock and roll, 
único ritmo autorizado a tocar 
em sua loja. Na bancada, tem 
lembrancinhas e bijus(a maioria 
de caveira) que partem de R$ 25  
aos capacetes mais caros, como 
o NAU, que sai a R$ 840.
 A loja fica na Estrada dos 
Bandeirantes 18 080, Vargem e 
o telefone é 3435 0177. O site é 
www.appeltmotos.com.br

NO SITE DO JORNAL TEM 
MAIS FOTOS   DA LOJA
w w w . j o r n a l d o r e c r e i o . c o m . b r 

VARGEM GANHA LOJA PARA QUEM CURTE DUAS RODAS



O Mar Morto, localizado entre a 
Jordânia e Israel não tem vida 
por causa das taxas elevadas  de 
sal em seu interior. Ali, não tem 
como sobreviver. E no Canal das 
Taxas no Recreio dos Bandeiran-
tes , por incrível que pareça, só 
o jacaré-de-papo-amarelo respi-
ra, por enquanto. E a pergunta é 
uma só: mas como?
 O mal cheiro, a cor es-
cura e o esgoto são os principais 
sinais de que o canal agoniza. 
Preocupados com isso e forçan-
do uma posição do governo es-
tadual que um grupo de mora-
dores promove no próximo dia 
13 de abril um abraço simbólico 
no canal. Um dos organizadores 
do movimento, Raphael Lima, diz 
que a indiferença da Rio Águas 
e  a inoperância da CEDAE são 
sinais claros de que nada vai mu-
dar se a população não se orga-
nizar:
 __”Olha a cor dessa 
água. É preta. Se você clicar no 
google maps e digitar o nome do 
canal, a foto que vem é um fio 
preto que desagua no canal verde 
da Lagoa de Marapendi. Quando 
mostro a amigos, ninguém acre-
dita”, desabafa. A responsabili-
dade de fiscalizar as galerias plu-
viais fica a cargo da Rio-Águas. A 
fundação, no entanto, nega que 
haja ligações clandestinas e diz 
que a redução de profundidade 
do canal é fruto da estiagem e 

Tá tudo enrolado e jogado, literalmente.  
Depois da matéria na edição passada que 
falava sobre os fios espalhados e na altura 
dos pedestres na Avenida das Américas, 
quase chegando na Benvindo de Novaes, 
decidimos andar pelo bairro e verificar ou-
tras situações. O cenário é desanimador. 
Fizemos inúmeras fotos de fios “com bar-
riga”, pendurados, na altura das pessoas, 
cortados, enfim, abandonados.
 O emaranhado chama atenção 
em determinados casos, lembrando uma 
comunidade carente, algo que não deve-
ria acontecer num bairro em expansão  e 
novo, como o Recreio. Em decreto publi-
cado em setembro de 2011 a prefeitura 
prometeu iniciar o processo de melhorar 
a paisagem do Rio  com extinção da rede 
aérea mantida pela Light e por outras 
concessionárias de serviços públicos em 
cerca de 480 mil postes. Na então publi-
cação, o prefeito Eduardo Paes determina 
que a rede seja embutida até fevereiro de 
2016. O que não temos visto na prática. O 
fim da fiação ao ar livre foi decidido ape-
sar de o município até hoje não ter conse-
guido concluir o mapeamento da sua rede 
subterrânea.
 Na rua Maurício da Costa com 
Celestino Basílio, o fio de telefonia está 
amarrado em volta de dois orelhões como 
mostra na foto. Para piorar, as imagens do 
google maps já apresenta a fiação lá. Isso 
deve estar há dois anos , no mínimo. Na 
rua Coronel João Olintho , em frente ao 
número 150, uma escola , um fio de cerca 
de 15 metros está quase no chão.
 É tanto fio que não dá para saber 
de quem é quem, mas  conversamos por 
email com o Engenheiro do CREA, Eduar-
do Sabatino que nos explicou:
    __”A fiação colocada do lado externo 
do poste (junto à rua) são de telefonia e a 
fiação do lado interno do poste são de de 
TV a cabo. As fotos são de boa qualidade, 

do passivo ambiental de diversos 
anos sem tratamento de esgoto na 
região.
De acordo com a Cedae, 70% do 
esgoto produzido no Recreio dos 
Bandeirantes é tratado. Na Barra 
da Tijuca, bairro vizinho, o percen-
tual sobe para 85%. A previsão da 
concessionária é de que até 2015 
toda a região (que também envol-
ve Jacarepaguá) tenha tratamento 
de esgoto. A companhia, no entan-
to, admite que ainda há despejo de 
detritos.
Mas quem mora no bairro não can-
sa de ver bueiros jorrando esgoto 
in natura na rua, principalmente, 
perto da estação de tratamento da 
Gláucio Gil. E a foto ao lado é a 
prova de que o esgoto é jogado no 
canal sem tratamento. A área do 
Canal das Taxas está incluída no 
projeto Corredor Verde, uma ini-
ciativa em conjunto dos governos 
municipal, estadual e federal, que 
envolve ações de replantio de es-
pécies nativas, saneamento básico 
e educação ambiental. Segundo 
a Secretaria de Meio Ambiente, o 
projeto está em andamento desde 
maio e, em breve, deve começar 
a dragagem do canal, o que deve 
elevar um pouco o nível das águas.
 O abraço já conta com 
mais de mil adesões e está ´pro-
gramado para o domingo, dia 13, 
as 10 da manhã. O processo está 
parado no Ministério Público sob 
número MA 5322.

mas, definir a concessionária fica difícil, pois, 
faltou determinar que tipo de fiação esta 
pendente. Verificando as fotos do seu segun-
do email notei que após uma ação de modi-
ficação na via pública as concessionárias não 
concluíram os remanejamentos necessários. 
O descaso com as redes aéreas e a falta de 
fiscalização por parte da prefeitura (código 
de posturas municipais) e da omissão das 
agências reguladoras são os principais mo-
tivos”, afirmou o engenheiro após verificar 
nossas fotos.
 Não tivemos nenhum relato de aci-
dentes, ainda . Em sua segunda resposta o 
Sr. Eduardo alerta para o perigo:
  __”Creio que com a mobilização da 
população e/ou órgãos representativos, jun-
tamente com o Ministério Publico, teremos 
uma mudança radical através de um TAC 
(Termo de Ajustamento de Conduta). Aci-
dentes, inclusive fatais, podem ocorrer, pois, 
o pedestre não tem noção de onde a fiação 
esta conectada e descargas elétricas podem 
acontecer”, lembra.
 Perguntamos a Light e a Oi , através 
de suas assessorias, mas somente a primeira 
nos retornou em nota:
 “ A Light informa que todos as ima-
gens enviadas refletem casos relacionados 
com fiação de rede de telefonia. A manu-
tenção dessa rede é responsabilidade da 
empresa correspondente”, através de um 
comunicado. Já a subprefeitura , por email 
, informou que  a Secretaria de Conserva-
ção pública explicou que  cada operadora de 
telefonia e concessionária de serviço conta 
com uma agência reguladora. No caso das 
operadoras da telefonia, a Anatel, no caso 
da Light, a Agenersa. São essas agências as 
responsáveis pela fiscalização dos serviços, 
que inclui qualidade de sinal, equipamentos,  
e fios. Ligamos para Brasília para falar com 
alguém da Anatel , e nos informaram que 
irão apurar os fatos. 
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                    Guilherme da Silveira

Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br 
VEJA mais fotos de Joel e Túlio no Buteco em w ww.jornaldorecreio.com.br

ABRAÇO NO CANAL É DIA 13

No início do mês passado o Buteco Tradicional foi cenário 
de mais uma gravação, dessa vez,  um comercial que en-
volve duas personalidades  emblemáticas e até folclóricas 
do futebol: Túlio Maravilha e Joel Santana. O mestre da 
prancheta  passou boa parte da manhã e início da tarde  
fazendo chamadas para uma companhia de telefonia. Entre 
uma gravação e outra, Joel  soltava uma pérola: __”Alguém 
aí sabe  aonde fica a  Bósnia e a Ezergovina(sic) ? Isso sem 
saber que era um país só.  E “papai” Joel empacou nessa úl-
tima frase até que saiu para alegria dos presentes que não 
aguentavam, mais ouvir o texto. Enquanto isso, o artilheiro 
dos duvidosos mil gols era só sorrisos paras as  modelos 
que representavam países europeus. No site do jornal tem 
inúmeras fotos de como foram divertidas as gravações. O 
comercial deve ir ao ar ainda esse mês.  Ao lado, Ricardo 
Mussauer não resistiu e tirou uma foto  com ‘papai “Joel.



COLUNA DO BEM  -- Por que devemos comer peixe?

Carolina Liberato-Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

ESSE MÊS TEMOS  SHOPPING DAS AMÉRICAS
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Depois de quase dois anos em 
obras,  no fim desse mês , o Re-
creio ganhará mais um shopping 
e que fará frente ao primeiro da 
região, O Recreio Shopping. Lo-
calizado na esquina entre a Ave-
nida das Américas e a Benvindo 
de Novaes, o espaço chega para 
atender uma demanda grande no 
bairro para serviços, restaurantes 
e cinemas.
 São  12 salas digitais, al-
gumas com tecnologia 3D, e um 
cineteatro que poderá receber 
pequenas apresentações. Na pra-
ça de alimentação ,  ofertas para 
todos os bolsos e gostos.  O sa-
boroso Gula Gula, Pizza Hut, Sta-
dium Steakhouse, Gallo Carioca 
que deixou a loja de rua para ir 
para o shopping, Frontera e Colle-
ge Beer. estão confirmados.  Para 
os malhadores de plantão a aca-
demia Fórmula abrirá sua primei-
ra unidade no bairro E já adianta 
que  oferecerá a conveniência do 
estacionamento gratuito por duas 
horas para os alunos.
    Dentre as grandes marcas já 
confirmadas estão Renner, Ria-
chuelo, Lojas Americanas, Leader, 
Ri-Happy, Casa & Vídeo, C&C, Ka-
lunga, Aquamar, Tele-Rio, Mundo 
Verde, Havaianas, Di Santinni, O 
Boticário, Arezzo, M. Officer, Fo-
lic, Checklist, Livraria Nobel, Ko-
penhagen, Monte Carlo Joias, Vi-
vara, KFC, Burger King, Bob´s 

e McDonald´s, entre outros. O 
Américas Shopping também criou 
oportunidade de expansão para 
diversas marcas locais, como a 
Design Eis, de artigos para festas, 
o Sabor do Rio, de alimentação, e 
a Koala, de moda infantil. O em-
preendimento, construído pela 
ECIA, vai gerar 2.500 empregos 
diretos e outros 10 mil indiretos e 
segundo Juliana Vasconcelos, Ge-
rente Geral do Américas Shopping 
o bairro ganha e aumenta o giro 
de dinheiro na região, movimen-
tando a economia:
__” O objetivo é que todo o mo-
vimento criado em torno do em-
preendimento, inclusive com a 
duplicação da Estrada Benvindo 
de Novaes, traga benefícios para a 
região”, completa. Os moradores 
no entorno, como os do Barra Lite 
e alunos do Pallas não viam a hora 
do término da obra por causa da 
poeira e a grande movimentação 
na rua.
__”Há males que vem para bem. 
Tô torcendo para a obra acabar 
e eu usufruir do espaço. Depois 
de tanta obra e poeira a gente 
já merecia um prêmio”, lembrou 
o morador Anderson Guedes que 
vive na Travessa dos Eucaliptos, 
também Sem asfalto, há 12 anos. 
A construtora revitalizou a via e 
fixou responsável pelas melho-
rias da Benvindo e conexão com 
a ETA.

O peixe é uma excelente fonte de proteína de 
alto valor biológico e de fácil digestão, tam-
bém tem ferro e outros  minerais, além de con-
ter ácidos graxos ômega-3. Alguns tipos são 
ricos em vitamina A, que precisa de gordura 
para  ser absorvida.  Ainda são ricos em vitami-
nas do complexo B que são solúveis em água. 
O consumo de peixe três vezes por semana 
tem sido associado a uma diminuição signifi-
cativa no desenvolvimento  de doenças do co-
ração.  O salmão é rico em gordura, pois cada 
30 g deste peixe fornecem 2400 miligramas 
de óleo de peixe. O bacalhau  contém aproxi-
madamente 600 miligramas em cada 30g. O 
camarão contém 800 miligramas em cada 30g. 
Todos os peixes tem ômega 3 e é até proibido 
pela ANVISA ressaltar uma propriedade ine-
rente ao produto na sua  embalagem. Devem 
ser comprados com cuidado, pois podem es-
tar contaminados por Bifenilas Policloradas e 
mercúrio.
 Na década de 20 o princípio ativo 
dessa gordura foi classificado como uma vita-
mina, a “vitamina F”, e na década de  30 pela 
primeira vez, os cientistas começaram a pes-
quisar grupos de esquimós que habitavam 
a região da Antártica.  Neles foi constatada 
a ausência de casos de arteriosclerose. Para-
lelamente a novas descobertas envolvendo 
os componentes ativos dos ácidos graxos de 
vegetais e peixes  (ácido eicosapentaenoico - 
EPA e o ácido docosaexaenoico - DHA), a re-
lação entre hábitos alimentares e condições  
de saúde dos povos esquimós continuou a ser 
estudada. Ela ajudaria a comprovar que a cul-
tura alimentar de um  povo é tão importante 
quanto o fator genético para o surgimento ou 
não de determinadas doenças.  Estudos clíni-
cos de diversas partes do mundo demonstra-
ram a importância do ômega 3 na redução dos 
níveis de  triglicérides e colesterol do sangue, 
além disso, o DHA mostrou-se essencial no 
desenvolvimento do cérebro e da  retina do 
recém nascidos, daí sua importância também 
na dieta infantil. O consumo de compostos 
antioxidantes presente nos alimentos é um 

fator importante na prevenção de doenças car-
diovasculares e degenerativas.  A utilização do 
ômega 3 em uma dieta balanceada é eficiente e 
com excelentes resultados em patologia como:  
artrite reumatóidea, psoriase, colesterolemia e 
em diversos quadros inflamatórios. A ateroscle-
rose é uma doença a  nível arterial caracterizada 
pelo espessamento da camada intima, ou seja a 
camada mais interna desse vaso, onde  a hiper-
plasia ocorre devido aos fatores de crescimento 
derivados das plaquetas e de outras células das 
paredes  arteriais.
Veja a quantidade de calorias por 100 g de ali-
mento:
Lagosta cozida s/ molho Unidade (200g) 196
Lagosta crua Unidade (200g) 168
Linguado assado ou grelhado 1 filé (100g) 90
Lula cozida 1 pires de chá (100g) 93
Lula frita 1 pires de chá (100g) 190
Manjuba crua 10 unidades (100g) 95
Manjuba frita 10 unidades (100g) 285
Merluza cozida 1 filé (100g) 232
Mero vermelho 1 porção (100g) 96
Mexilhão cozido 1/2 xíc. chá (100g) 79
Namorado à milanesa 1 filé (100g) 190
Namorado cozido 1 filé (100g) 122
Ostras 3 unidades (100g) 81
Ostras em conserva 1 xíc. chá (100g) 72
Ovas de peixe cruas 1/12 xíc. chá (100g) 123
Ovas de peixe em conserva 1/2 xíc. chá (100g) 
383
Pescada 1 filé (100g) 97
Pescada em conserva 1 filé (100g) 144
Polvo cru 1 xíc. chá (100g) 64
Robalo 1 posta (100g) 72
Robalo defumado 1 posta (100g) 96
Salmão assado ou grelhado 1 filé (100g) 220
Salmão cru 1 filé (100g) 211
Salmão defumado 1 filé (100g) 204
Salmão em lata 1 porção (100g) 130
Sardinha em molho tomate 4 unidades  -177

Sardinha óleo comestível 4 unidades (100g) 174
Sardinha crua 2 unidades (100g) 134

Sardinha em conserva c/ azeite 3 u.(100g) 298
Sardinha em conserva,molho tomate 3 u. 173
Sardinha prensada crua 1 c. sopa (20g) 135
Siri 1 c. sopa (20g) 20
Siri e conserva 1 c. sopa (20g) 21
Siri salgado 1 c. sopa (20g) 25
Surubim cru 1 posta (100g) 107
Surubim salgado 1 posta (100g) 251
Tainha cozida 1 posta (100g) 204
Tainha crua 1 posta(100g) 173
Truta grelhada 1 filé (100g)150
Viola 1 porção (100g) 127
O   que acharam? Vamos  co-
mer     peixe e melhorar nossa  qualida-
de de vida e viver melhor? Me escrevam!!
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FALA COM O TIAGO!

                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Auto News-    Novo Corolla
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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sando pelo Parque Chico Mendes, be-
neficiando todos os moradores do Re-
creio. Com relação à área em frente ao 
Condomínio Barra Bali será utilizada 
como futuro terminal de integração en-
tre o BRT Transoeste e o Transolímpico, 
que ligará a Barra a Deodoro, passando 
pela Av. Salvador Allende.

ESCREVA PARA a sub Prefeitura 
COM SUA SUGESTÃO, 
RECLAMAÇÃO OU CRÍTICA PARA o  
jornaldorecreio@gmail.com sob o 
assunto FALE COM O Sub Prefeito

É a voz do morador nas páginas do  
JORNAL DO RECREIO
www.jornaldorecreio.com.br
Tiago Mohamed deixou o cargo no fim 
de Março para concorrer a uma vaga 
na Assembléia e as respostas foram 
dadas enquanto estava no cargo.

Para quem é fã da marca e do carro, o 
que não são poucos, por causa da confia-
bilidade e conforto, estão eufóricos coma  
chegada do novo Corolla.  A meta da 
montadora japonesa é emplacar 60 mil 
unidades no ano. Em 2013, foram 54.103 
no total. A versão de entrada, chamada 
GLi, ficou R$ 4.470 mais cara do que 
em sua geração anterior, partindo de R$ 
66.570. Mas o aumento parece não inti-
midar consumidores, que correm o risco 
de passar desapercebidos por sobrepre-
ços. Autoesporte foi às lojas para avaliar 
as condições de venda do sedã em auto-
rizadas da capital paulista.
 Apesar de ter uma legião de 
clientes fiéis, os lojistas não dispensam 
esforços para arrebanhar mais candi-
datos a essa condição. Na maioria das 
concessionárias a movimentação era 
intensa, nem por isso deixamos de ser 
atendidos de pronto. Os vendedores sa-
biam todos os dados questionados de 
cabeça, a exemplo do volume do porta-
-malas (470 litros), o mesmo da geração 
anterior, e da potência do veículo (até 
154 cv). Todos lembraram de mencionar 
que agora o Corolla dispensa o tanquinho 
de partida a frio. Valia ter explorado mais 
as mudanças no motor, que recebeu con-
trole eletrônico no acelerador, por exem-
plo. Dos seis lojistas consultados, apenas 
um mencionou a alteração.
  Ao consultar os vendedores so-

bre este veículo, ela recebeu mais de 
uma vez a resposta de que as mudan-
ças do XEi (intermediário) para o Altis 
são poucas, por isso é deveria reava-
liar a compra. Por R$ 13 mil a mais, a 
Altis traz sete airbags, controle de ve-
locidade decom cruzeiro, acendimento 
automático dos faróis, bancos de couro 
bege com ajuste elétrico, faróis baixos 
em LED, lanternas dianteiras e traseiras 
em LED e recolhimento elétricos dos re-
trovisores externos, mas o preço salta 
para variante Altis (R$ 92.990).
Infraestrutura
 Curioso é observar como a ver-
são de entrada é ignorada nas autoriza-
das. O Corolla mais barato é o GLi com 
câmbio manual, vendido por R$ 66.750. 
Mas, ao serem questionados sobre o 
preço dele, todos os vendedores citam 
os R$ 69.990 da versão equipada com 
transmissão automática. Vale lembrar 
que a Toyota aposta em 70% do mix 
de vendas para a versão XEi, a inter-
mediária. Em geral, as concessionárias 
seguem o preço de tabela determina-
do pela montadora. Porém, é bom ficar 
ligado. Em duas das concessionárias 
contatadas pela reportagem, havia so-
brepreço de R$ 900 para as versões GLi 
e XEi. No caso da versão Altis, o ágio 
baixava para R$ 810, resultando num 
valor final de R$ 93.800. As taxas de 
juros também são altas para o recém-
-chegado, a exemplo da tarifa de 1,59% 
para 30% de entrada do valor do carro.
 Algumas autorizadas ainda têm 
o novo Corolla para pronta entrega, 
a não ser que o cliente opte pela cor 
branca perolizada, que exige ao menos 
15 dias de espera devido ao processo 

de espera devido ao 
processo complexo de 
pintura, segundo afir-
mou um dos lojistas. 
Em outros estabeleci-
mentos, o veículo era 
prometido apenas para 
o mês de maio. “Já re-
cebemos e já vende-
mos todos”, respondeu 
um concessionário ao 
ser indagado sobre a 
chegada do sedã.

Senhor Subprefeito:
Me sirvo deste honesto meio de comuni-
cação da grande família do Recreio para 
solicitar que uma atenção seja dada ao 
problema dos mendigos que estão habi-
tando na rua entre os postos 09 e 11. 
Estão fazendo os jardins da praia , espe-
cialmente em uma moita grande de cac-
tus entre os postos 10 e 11 de latrina, 
deixando aquele lindo lugar com um mau 
cheiro insuportavel alem de deixar tudo 
sujo. Inclusive se nada for feito a respei-
to daqui a pouco estão fazendo barracos 
ali, pois outro dia quando por la passei, 
em minha caminhada matinal, vi que já 
haviam feito um barraco de papelão para 
se abrigar.
Certo da sua atenção à 
respeito,Atenciosamente,

Geraldo Magalhães 

Resposta do Tiago –Equipes da Se-
cretaria de Desenvolvimento So-
cial (7ª CRAS) já estiveram no lo-
cal e abordaram os moradores. Eles 
se negaram a ir para um abrigo e a 
Comlurb recolheu alguns perten-
ces que estavam com eles. As equi-
pes vão realizar nova abordagem e 
pedir ajuda de outras equipes para 
convencê-los a sair da rua. A Prefei-
tura está atenta e vai intensificar as 
operações para não deixar que eles 
durmam ou se instalem em locais 
públicos.

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 cau-
sados pela ocupação da dos BRTs, supri

mindo uma das pistas do trecho Recreio/
Alvorada. Na época o senhor afirmou que 
a presença dos novos ônibus o fluxo de 
carros diminuiria e esta via a menos seria 
compensada. O tempo mostrou que isso 
não ocorreu e o tráfego só vem piorando 
desde então. Para culminar, não dá para 
entender que a estação Alvorada para 
onde convergem todas as principais arté-
rias, Av. das Américas (nos dois sentidos), 
Ayrton 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 cen-
trais de grama são enormes e poderiam 
ter comportado uma nova pista. Como 
pode ser isto?? Não há estudos de enge-
nharia? Bom senso? Existem alguns “nós” 
que todos sabemos: O trecho em frente 
ao Downtown, o outro no Barra Shopping 
e este na Alvorada. Quando, de fato a pre-
feitura vai resolver definitivamente esses 
problemas que atormentam diariamente a 
vida dos motoristas da região?
Ricardo Choueiri
Morador do Recreio dos Bandeirantes

Resposta -
Não havia possibilidade de fazer uma 
ciclovia no canteiro central da Ave-
nida das Américas porque ali ficam 
as estações do BRT. O Recreio é in-
terligado à Barra, pela orla, com uma 
ampla ciclovia. Já estão planejadas e 
licitadas mais duas grandes ciclovias, 
a do Elevado do Joá que permitirá 
o acesso à Zona Sul, e a ciclovia da 
Avenida Salvador Allende, ligando a 
Avenida das Américas à Estrada dos 
Bandeirantes. Também está em fase 
de ajuste a ciclovia do corredor verde, 
que interligará todos os parques na-
turais, da Prainha ao Marapendi, pas-



ANUNCIA -SE TUDO NOS POSTES DO RECREIO
Investir em publicidade requer dinhei-
ro e nem sempre se tem disponível no 
bolso para alavancar um negócio ou 
um serviço. E pensando em ampliar as 
vendas e a falta de fiscalização fazem 
com que o Recreio seja o paraíso dos 
anúncios em postes pelo bairro. Tem 
de tudo que se possa imaginar nos 
postes da região. Percorremos da Bal-
thazar da Silveira até a Ministro Allio-
mar Baleeiro perto do Cevada Sa e da 
padaria Vaspão e em cada quarteirão 
que passamos tem uma propaganda, 
em geral, papéis colados. Mas tem 
gente que se preocupa com a “beleza” 
e prega placas de madeira  e metal. 
Os anúncios são variados. Mãe Clei-
de enaltece no poste da avenida das 
Américas que traz a pessoa amada e 
ainda a deixa submissa. Tentamos li-
gar para os telefones do cartaz , mas 
até o fechamento dessa matérias, per-
maneciam desligados. Vai ver que ela 
mesmo arrumou um amor ou mudou 
de estratégia. No mesmo poste, uma 
propaganda chama para uma noite de 
forró arretado e promete fazer a festa 
e divertir todo mundo a noite toda pro 
apenas R$10. 
No poste seguinte, um profissional de 
limpeza de sofá apresenta seus ser-
viços. Ligamos para ele e para nossa 
surpresa, ele não mora por aqui, e 
sim, em Campo Grande. Perguntamos 
se já havia tomado alguma multa e ele 
disse que não e perguntou:
__”O senhor está falando de onde?”
Eu respondi que do Recreio e pergun-
tei o por quê da pergunta?
Para nosso espanto informou que tem 
placas espalhadas pelo Rio de Janeiro, 
com destaque para zona sul e até na 
Piedade, frisou. O preço? R$ 160 um 
sofá de 3 lugares. Se vai ficar limpo é 
uma outra história. 
No site da Prefeitura, em Coordenação 
Licenciamento e Fiscalização estão lá 

as regras e deixa claro o que não  é 
permitido na questão de veicular pu-
blicidade:     que cause danos de qual-
quer natureza ao patrimônio público; 
que utilize incorretamente a língua 
portuguesa;  que utilize linguagem 
vulgar; pintada em paredes e muros; 
em porta de garagens;  em árvores 
e postes; em calçadas e meios-fios; 
em túneis, viadutos, passarelas e 
pontes; em parques, praças, jardins 
e áreas florestais; em estátuas, mo-
numentos e prédios históricos; a me-
nos de 200 metros dos emboques de 
túneis e de pontes, viadutos e passa-
relas; na orla marítima e na faixa de 
domínio de lagoas; em encostas de 
morros, habitados ou não; em áre-
as florestadas; enfim, não pode nada 
sem consulta prévia .
Na praia, um salão de beleza no pon-
tal inovou e pregou a sua publicidade 
na cerca que protege a restinga no 
Posto 11 e em frente a padaria Alfa 
Belle. É tão perfeito que ninguém 
nota. Só um olhar mais atento é que 
percebe as amaras.
 Em Recife, desde fevereiro, 
os anúncios em postes e muros vão 
pagar uma multa de R$ 6.541,02 
por propaganda. Segundo a Secre-
taria de Mobilidade e Controle Urba-
no, mais de 300 empreendimentos 
fazem este tipo de divulgação ilegal 
pela cidade. Durante todo o segun-
do semestre de 2013, a Prefeitura 
do Recife fez um levantamento nos 
postes e muros do município e noti-
ficou os infratores, avisando-os que 
eles tinham até 31 de janeiro para 
retirarem os anúncios. Ao que parece 
muitas das empresas não sabem que 
esses anúncios são ilegais.  Agora, se  
os lambe-lambes ainda continuam 
enfeiando as cercas anunciando sho-
ws e eventos, alguém acredita que a 
publicidade acabará nos postes?

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

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
Paulo Tifenthaler.....do Larica Total

Na verdade quem cismou com o Bruno Storino, do 
Kaçuá, foi a coluna aqui. Numa reunião informal 
com o empresário há 22 anos no Recreio manda-
mos na lata: “Você não se acha parecido com o 
apresentador do “Larica Total”, do canal Brasil?” A 
risada foi na hora e ele disse que sim! Na mosca!!

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

O peixe Pintado na Brasa é o mais pedido do cardápio e o xodó do proprietário , Marco Aurélio Santanna 

Esse sinal não é tão novo e  já até falamos 
dele aqui em sessões passadas. Acontece 
que  a falta de sincronismo com o sinal da 
Avenida das Américas e  a má educação 
do motorista, aliada a falta de paciência 
fazem com que aconteça  isso aí da foto. 
Em segundos dezenas de carros  avan-
çam  o sinal porque o outro está fechado.
O problema  é que  o pedestre fica no meio 
do caminho.  Ali, a cerca de 20 metros tem
a escola Miguel Couto e não é raro 
um estudante ficar esperando um po-
cuo mais  até o sinal abrir do ou-
tro lado da pista. Nesse, da Benvindo 

contamos apenas 8 segundos aberto. Mui-
to pouco para uma via  com grande fluxo 
de veículos.  A pista das Américas fica li-
vre por poucos segundos até que o sinal 
abra na altura do novo Américas Shopping. 
Consultamos as placas de alguns veículos  
que avançaram o sinal no site da SMTR e 
verificamos que o Sentra ao lado já  tomou 
multas por andar na faixa seletiva da Aveni-
da Brasil,  por andar a 20 % acima da ve-
locidade permitida na Lúcio Costa e por an-
dar acima do permitido na Linha Amarela.
Ali, só o pardal resolve. Alô, Sub Prefeitura!!

MIAM MIAM Toca da Traíra
Esse mês comemoramos a chegada do Outo-
no e junto com ele vieram uma sucessão de 
feriado no meio da semana que vão fazer a 
alegria do carioca. Teremos a Paixão de Cris-
to, dia 18, Tiradentes, 21  e logo em seguida, 
o feriado estadual, dia de São Jorge. 
Para os católicos, a semana santa é uma se-
mana onde muitos não comem carne e outros 
estão prestes a terminar sua abstinência. E 
para os que não comem carne e decidem op-
tar pelo peixe, em geral, o bacalhau, podem 
optar por outras saídas. na Toca da Traíra, o 
campeão de vendas do restaurante de Marco 
Aurélio Santanna, é o Pintado na Brasa.
Um dos maiores peixes fluviais do nosso país, 
o Pintado é da região do Araguaia, pantanal 
matogrossens

e e sua carne é excelente e rica em ômega 3 
Basta uma pequena porção de peixe (100 g) 
para fornecer entre 1/3 e 1/2 das proteínas 
necessárias por dia. Na sua maioria, os pei-
xes são também ricos em vitamina B12, que 
é essencial para um sistema nervoso saudá-
vel, e em iodo, de que a tireóide precisa para 
funcionar com eficácia.
Na Toca, ele é servido simples gratinado na 
manteiga a R$59,90, com pirão , camarão 
e arroz branco e purê R$ 78,90 ou à Bel-
le Muniere que leva molho de camarão, al-
caparras , batata soutè e arroz de brócolis, 
R$ R$ 81,90, para duas pessoas. Como o 
friozinho já bate a nossa porta, a sugestão 
é para acompanhar o prato um vinho bran-
co Trivento Tribu Chardonnay, argentino, R$ 
50,90. Esse é macio, refrescante, com notas 
de ervas frescas e aspargos no aroma que 
pertence a linha Tribu, composta por vinhos 
frutados, jovens e fáceis de beber. A Toca fica  
na Lúcio Costa 8000, 2433 1081. 



Guilherme da Silveira
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NA PELE DE UM PROFESSOR, GARCIA JR REVIVE ANOS 80

e o Waldir entrou com uma ação, o que ele queria? Olha, 
aprendi uma lição de vida com  um dos maiores gênios da 
dramaturgia, o Plínio Marcos que  uma vez foi entrevistado 
e perguntaram se ele foi muito perseguido. Ele disse que 
estavam no poder,  e ele,  era contra. Ele jogava pedra, eles 
vinham e desciam a borracha. “Eu fiz por merecer”, dizia o 
Plínio. O que você faz na sua vida tem conseqüência. Aliás, 
eu levei o Carlos para dublagem na década 80 . Conheci ele 
fazendo box tailandês na Tijuca. E trabalhamos juntos na Fm 
105 e Rádio Cidade , em Portugal.

11) Te reconhecem na rua, quando ouvem sua voz?
R: Olha, no elevador é engraçado. A pessoa escuta, finge, 
coça a perna  e dá uma olhada disfarçada para trás. Eu, 
no telefone ou conversando com alguém, finjo que não é 
comigo. Aí pessoa deve  ficar doida porque a voz que ela co-
nhece, que soa familiar, não condiz com os rosto ali. É bem 
engraçado.
12) E a peça, como surgiu?
A Lili (Mareliz Rodrigues), diretora e autora, falou para 
mim que estava montando uma peça sobre os anos 80. Na 
mesma hora eu falei, quero fazer. Se vira e me arranja um 
papel(risos). Faço só uma pequena participação como pro-
fessor Tales e é uma delícia. (no site temos dosi vídeos)

Ele não dubla em bases regulares há qua-
se 20 anos, mas a sua voz está presente 
em nosso subconsciente. O ator empres-
tou sua voz a Daniel Craig(007), Arnold 
Schwarzenegger, Robin Willians, Patrick 
Swayze, He Man e até o Pica Pau numa 
das primeiras fases do desenho. Em cartaz 
no Teatro Antônio Fagundes na Barra com 
peça ANOS 80 - UM MUSICAL DE FILHO 
PARA PAI, Garcia Jr nos recebeu em sua 
confortável casa no Recreio para falar um 
pouco dessa profissão que tanto fascina os 
brasileiros.  Recentemente dublou o ator 
austríaco que faz um presidiário junto com 
Silvester Stallone(Rota de Fuga) e contou 
sobre a dificuldade que foi falar alemão no 
longa. Filho de dubladores, Garcia lembra 
quando começou a carreira. Confesso que 
é muito doido e divertido entrevistar uma 
pessoa e ouvir uma voz tão familiar  que 
só ouvia nas telas de cinema. Ali, não era 
o Harrison Ford ou o 007, e sim, o ator 
Garcia JR. E estar com o He-Man falan-
do palavrão na minha frente, com gírias e 
vícios de linguagem não tem preço. Con-
siderado pelo meio como um dos maiores 
dubladores da história, Garcia nos conta 
um pouco desse universo e da sua decisão 
de procurar novos horizontes.

1) Por eu você não dubla mais?
R: Dublo, sim. Tanto que fiz os dois úl-
timos filmes do Arnold e do 007, com o 
Daniel Craig. Só não sou empregado da 
empresa de dublagem e fico o dia inteiro 
no estúdio. Eu faço , hoje, aquilo que que-
ro, que me traga prazer. Não por trabalho 
simplesmente.

2) Como surgiu a dublagem na sua 
vida? 
R: Por acaso. Meus pais eram do meio 
artístico, do rádio em São Paulo e  logo 
depois, como dubladores. Minha mãe me 
levava (Dolores Machado) junto com meu 
pai (Garcia Neto) para os estúdios. Isso 
desde bebê. Aos 10 anos surgiu uma opor-
tunidade de um teste.  O Olney Cazarré, 
que fazia o corintiano na Escolinha do Pro-
fessor Raimundo não ia mais fazer o Pica 
-Pau. Fiz o teste e ganhei o papel.  O  di-
retor não queria me dirigir porque eu era 
criança(ele tinha até razão). Meu pai teve 
que assumir o cargo e me dirigir. Após uns 
episódios ele teve um gesto nobre em pe-
dir ao meu pai para pessoalmente me pe-
dir desculpas. Achei lindo esse gesto. Eu 
já dublava todo dia de brincadeira para 
passar o tempo enquanto meus pais tra-
balhavam.

3) Como você vê o mercado de quan-
do começou até os dias  de hoje?
R: A técnica é a mesma. O que se tem hoje 
de equipamento, não tinha antes. Uma coi-
sa acabou compensando a outra. No início 
da dublagem há 40 anos  era por paixão. 
As pessoas que estavam ali não estavam 
por dinheiro ou por um trampolim para ou-
tras áreas artísticas. O  Darcy Pedrosa que 
fez anos o Jack Palance(Acredite Se Qui-
ser!) dizia que o  dublador é a estrela que 
despontava para o anonimato. Não é ruim 
nem feio. Se você prestar a atenção na 
dublagem de um certo filme é porque não 
tem o valor aquilo ali. O trabalho é esse. 
Se o Harrison Ford fez o Hans Solo ele não 
pode fazer o Indiana Jones ? O trabalho 
é de interpretação e isso é de mentirinha 
mesmo. Ele não se explodiu numa nave, 
né? É um mundo de faz de conta.

4)Muitos programas de humor já de-
bocharam  de algumas dublagens, in-
clusive , novelas mexicanas, porque 
não batiam com a boca , com sincro-
nismo, não é verdade?
R: Não é que seja dublagem antiga. Hoje 

você vê muita dublagem ruim também. 
Pega “Jeanie é um Gênio”, “Terra de Gigan-
tes”, “os Flingstones”. Pega e vê se há algo 
fora de sincronismo ali. Não tem. Tô falan-
do de 58,59. Tem trabalho vagabundo de 
toda época em qualquer profissão. Assim 
como tem coisas excelentes. Olha se o cara 
que tá guiando a Kombi for um deficien-
te visual, vai todo mundo bater na esqui-
na. Deu para entender? Gente competente 
existe hoje como existia no passado e o 
contrário, também. Existem bons e maus 
trabalhos.

5) Já conversei com outros dubladores 
e a maioria reclama do mercado, de 
pessoas que não são atores e da baixa 
remuneração, como você vê?
R:Eu não estou mais nesse mercado. Du-
rante os 30 anos em eu estive , paguei mi-
nhas contas com dignidade, o que me pro-
porcionou a base do que construí. Quem 
tiver que reclamar, que reclame. É um as-
sunto muito particular.

6) E como você vê atores famosos ga-
nhando cachês altos para dublar filmes 
infantis?
R: Tem uma insatisfação pela falta de co-
nhecimento por quem deveria conhecer o 
mercado ou não quer ver dessa maneira e 
tá afim de chorar e reclamar. A questão não 
é que o ator famoso é remunerado a mais, 
e sim, porque envolve uma imagem dele 
na divulgação do produto. Ele aparecendo, 
faz com que os pais levem a criança para 
assistir aquele determinado filme.

7) No caso do ”Enrolados”, o Luciano 
HUck não é ator , muito menos, cantor. 
Quem canta é o Rafael Rossato.

R: Mas isso pode acontecer com dublador 
também. E nunca reclamaram de nada. 
Meu exemplo foi ao contrário. Em a “Bela 
e a Fera” fiz o “Gaston” e quem cantava 
era o Maurício Luz que é um excelente can-
tor e fui escolhido para fazer o filme por-
que minha voz parecia com voz do cantor, 
entendeu? E qual é o problema? Nenhum. 
Você sabe que me fez lembrar que esse 
episódio deu um disse-me-disse  na época. 
O Cláudio Galvan(que faz o Pato Donald), 
que é meu amigo, levou o Rossato na épo-
ca para fazer o teste. Ele era aluno dele na 
escola Vamos Fazer Arte, aqui no Recreio 
,e ficou muito bom. Ele cantava e dublava! 
E o Cláudio é um ator muito generoso. E 
ele foi lá levar o garoto para concorrer com 
ele! É o que eu digo: as pessoas generosas 
só acrescentam na vida das outras e todo 
mundo cresce junto.
8) Já conheceu alguém que dublou? 
R: Olha . Tinha uma dupla de atores que 

trabalhavam com humor da década de 70, “Cheech and Chong”, 
lembra? Eu estava em Los Angeles mixando um filme e soube que 
eles estavam na cidade . Fui até ele que me receberam muito bem 
foi muito divertido.
9) E as novelas mexicanas, você não acha a dublagem ruim?
Não é que sejam ruins, a gente é que não está acostumado com 
aquele tipo de interpretação, além da fonética ser muito parecida. 
Se você for para a Itália vai achar que a dublagem lá é ruim e não 
necessariamente é. O nosso cérebro não está acostumado a ver um 
italiano  com o movimento labial do inglês. O espanhol te faz essa 
armadilha. E como fica a palavra grávida que significa ” embassa-
da”, em espanhol? Eu fiz umas 3 novelas só para ajudar um amigo 
meu. Mas era um papel pequeno em “Chiquititas” ou “Carrossel”, 
não lembro. Aliás, não gosto de novela nenhuma.
10) Quando o locutor Carlos Alberto foi chamado para dublar 
o Homer Simpson , o Waldyr Santana(o primeiro  gravar) 
chiou porque havia perdido o papel (por causa de uma ação 
contra a 20 th Century Fox) ,e o público reclamou não foi?
R: Eu vejo duas coisas aí. Entendo o lado dele em processar o 
estúdio, procurar os direitos dele e perfeitamente o lado Carlos Al-
berto que é fã incondicional dos Simpsons; é fã do Hommer, desde 

SERVIÇO:ANOS 80 - Um Musical de Filho para Pai
Texto e Direção: Mareliz Rodrigues (Espaço Cultural Vamos 
Fazer Arte)
Elenco: Roberta Piragibe, Felippe de Santis; Ana Helena 
Barcellos, Ana Lia Guedes, Carol de Barcelos, Carol Donato, 
Catherine Beranger, Felipe Izzo, Gabi Guimarães, Juliana 
Falcão, Larissa Kuboski, Otávio Maciel, Rafael Souza, Ro-
berta Campos, Vicenzo Lucchese.
Temporada até 04 de maio, sábados e domingos, às 19h
Local: Teatro Antonio Fagundes (Colégio CEC) - Av. Ayrton 
Senna 2.541/A – Barra da Tijuca
Ingressos: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)
Telefone: 2432-4000       Gênero: Infanto juvenil
Capacidade: 419 pessoas- Duração: 60 minutos
Bilheteria aberta sábados e domingos a partir das 15:00 horas
Faixa etária: LIVRE
Estacionamento grátis no local (pagamento em dinheiro)
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