No ano passado, fomos apresentados a empresa Olisur que chegava ao Rio representando os azeites O-live e Santiago, do Chile.
Numa das reuniões do Polo Gastronômico do Recreio, representantes da empresa
explanaram sobre a qualidade dos azeites;
da qualidade organolépticas das olivas, e
na incrível baixa acidez (0,2 %) que acabou derrubando muita empresa mentirosa
por aí que vendia azeite extra-virgem sem
ser. Vocês lembram que o Procon mandou
retirar uma penca das gôndolas e fez com
que o número 1 Gallo investisse pesado em
propaganda, já repararam? Imagina vender
um azeite com baixa acidez a preços que dependendo do supermercado custava menos
de R$ 10?
E a briga só aumenta, porque a empresa chilena apresentou no mês passado
três vinhos jovens que prometem balançar
as estruturas, os AS 3. Com pompas de
lançamento de filme da Broadway, os salões
do Copacabana Palace serviram de pano de
fundo para o lançamento desse trio com
uvas Cabernet Sauvignon. O primeiro, AS3
Varietal 2012, não passa por barris de madeira e é produzido no que se pode chamar
do Maracanã do vinho no Chile, o Vale Central, região que tem Curicó, Maipo e Maule.
O terroir da região é complexo, daí, a magia da região. A supervisão de um “papa” no
assunto, o enólogo Stefano Gandolini - que
cuida da Von Siebenthal, onde assina alguns
dos mais premiados e pontuados vinhos do
Chile - fez com os vinhos fossem produzidos especialmente para o público brasileiro.
A coloração é de um rubi límpido desse tinto
jovem com taninos de textura aveludada.
Foi o primeiro que tomei. Percebi o leve toque de baunilha e canela, além de um “quê”
de cereja bem no final. Desse fácil. O preço
sugerido é de R$ 25 . Vale à pena o custo-

benefício. A segunda opção é pelo AS 3
Reserva que também passa pelo corte dos
mesmos três Vales do anterior, porém, passa antes por barris de carvalho francês de
primeiro e segundo estágios. Isso já faz
uma tremenda diferença. Por quê? Madeiras
como cerejeira, castanho e muitas outras
foram testadas ao longo dos séculos como
recipientes para o vinho, no entanto, o carvalho provou ser o mais resistente, leve,
maleável, impermeável e cujo “sabor” tem
maior afinidade com a bebida. Os benefícios que o carvalho traz, contudo, só foram
melhores estudados há poucas décadas. O
preço sugerido para o Reserva é de R$ 49,
nada mal.
por fim, o AS3 Premium 2012 exclusivo do
Valle de Curicó, onde estão suas videiras de
mais de 50 anos. Repousa por 12 meses em
barricas novas de carvalho francês, que lhe
traz uma complexidade sem, novamente,
empanar a fruta. As notas das frutas neste
são mais picantes realçando o morango e a
cereja. A força e o equilíbrio são o ponto alto
de um vinho macio e cheio de personalidade, que chegará às prateleiras pelo preço de
R$ 79. Todos são produzidos pela tradicional
chilena, Terra Mater.
O consultor de vinhos Paulo Nicolay resumiu:
__” São vinhos que expressam bem
os Terrois do Chile. Macios, mesmo jovens,
em três estilos diferentes (leve, meio encorpado e encorpado) e com ema excelente
relaçao qualidade x preço. São vinhos para
iniciantes e para paladares mais exigentes,
cada um dentro do seu estilo. Em termos
de qualidade x preço, acho que o Reserva é
campeão”, frisa.
Por aqui, é fácil de achar no supermercado
Guanabara e talvez no Zona Sul, já que vimos o presidente do grupo no dia do lança-

mento do trio no Copacabana Palace. Vamos
aguardar. Querem ganhar uma garrafa para
prova? Me escrevam! Provem e nos envie
suas experiências que tal?
Tim tim!
jornaldorecreio@gmail.com
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Degustando a Vida

A PAIXÃO DO
TIMÓTEO ESTÁ
NO RECREIO

LOUCO POR CARROS,
AGNALDO NÃO VÊ A
HORA DE COLOCAR O
LEXUS PARA RODAR
VEJA A COLUNA DE ALEX COSTA, O NOVO SUB PREFEITO, NA PÁG 5

MORADOR DO RECREIO APRESENTA SUA MALA MUSICAL

Os instrumentos são pouco comuns no cenário musical atual,
mas vem conquistando passos
importantes na carreira, com
elogios e apadrinhamentos de
peso, como os de Lulu Santos
e Nando Reis. A banda Suricato que está na fase de duelos
do programa Superstar da, TV
Globo, deixou o trio de jurados
de queixo caído após se apresentarem no palco com a música “Come Together”, de John
Lennon e Paul Mcartney.
Morador do Recreio,
Rodrigo Nogueira, conta que
decidiu montar a “ mala musical” para poder se acompanhar nos pequenos shows que
fazia solo nos bares. Pouco
incomum por aqui , mas bem
tradicional nas ruas de Nova
Orleans, nos Estados Unidos,
Rodrigo gostou da ideia e acabou chamando os amigos Guilherme Schwab - (Didgeridoo,
Viola caipira, Weissenborn ,
Violão , Banjo), Raphael Romano - (Baixo e percussão)
e Pompeo Pelosi - Percussão ,
washboard e bateria).
Na primeira apresentação, Guilherme tocou um
instrumento aborígene, australiano, e o percussionista
Pompeo tocou uma tábua de
lavar roupas que para sair o
som é necessário colocar dedais de metal ! Diferente, não?
Rodrigo define seu som como
um folk mais voltado do poprock e esse trabalho vem
crescendo tanto que decidiu
deixar a banda do The Voice
na qual participou na primeira
edição para se dedicar mais ao
quarteto:
__”No programa , tive
a oportunidade de conhecer o

mestre LuLu Santos. Fiquei tão
impressionado de ter convivido
com ele naquele tempo todo que
decidi gravar a música - Um certo Alguém - depois de uma apresentação nossa no palco do The
Voice. Daí, ele gentilmente participou do clipe. Ficou muito bacana, uma levada havaiana. Curti
muito”, revela.
Rodrigo que esteve por
anos a frente da banda FATO
CONSUMADO decidiu voar mais
alto e após acompanhar artistas
como Paulinho Moska , Erasmo
Carlos, Marina Lima, Maria Gadú,
nesse meio, criou o SURICATO.
Ele viu no animal - o Pumba do
filme da Disney Rei Leão- símbolos que seriam importantes
numa banda: união e a falta de
hierarquia:
__”Minha essência é de
banda e gosto do coletivo, de
discutir ideias”, frisa o cantor/
guitarrista.
Completamente adaptado ao Recreio onde mora há pouco, Rodrigo lembra que dos tempos que
tocava no extinto Buxixo, hoje ,
Cevadas SA.
__”Nunca iria imaginar
que iria morar perto de onde tocava há tempos atrás. Na época, para voltar a noite após os
shows, achava longe, mas agora
estou adaptado a esse clima de
interior”, lembra.
A banda segue trabalhando o CD do ano passado “Para
sempre Primavera” que está disponível no I-tunes assim como a
faixa “Um Certo Alguém” e já trabalham numa nova canção, mas
isso fica para depois das apresentações do Superstar. Vem novida- NO SITE DO JORNAL TEM MAIS FOTOS
de aí. O face é /suricatooficial e e
os
vídeos
da
bana banda possui o site suricatoofida
no
programa
Super
star
cial.com.br

VEJA mais fotos em w ww.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
No início do mês passado, o Espetto Carioca da Guilherme de
Almeida completou dois anos. Na festa que varou a madrugada, muita gente bonita e uma penca de BBBs invadiu a casa
do Leandro que ficou muito feliz com a presença de amigos
e familiares. Ao lado, Diego Grossi e Franciele Almeida, do
BBB14 com Leandro, um dos sócios. O ex-brother, inclusive,
entregou um ramalhete de flores à amada ao chegar ao local.
Estiveram por lá o Marcelo Zagonel e o casal Nasser
Rodrigues e Andressa Ganacin, que trocaram beijos, fizeram selfies e até se empolgaram com mordidinhas
durante a festa. O casal durou após o programa e seguem a vida juntinhos e apaixonados. O cantor, Mumuzinho , do Esquenta! também marcou presença na festa.

Udo Kurt Jr

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

SUDERJ INFORMA: SAI TIAGO ENTRA ALEX COSTA

A tarefa não é fácil mas o novo Sub Prefeito garante que está preparado. Há 14
anos como assessor de Eduardo Paes, Alex
Costa, de 42 anos, reassume após esse
período a Sub Prefeitura da Barra, Recreio,
Vargens e Jacarepaguá. Não é uma tarefa
fácil para o sociólogo, pai de dois filhos e
morador da Barrinha. Muitos não sabem,
mas a Subprefeitura da nossa região atende a mais de 1 milhão de pessoas, que
inclui os longínquos bairros de Praça Seca,
Vila Valqueire e , recentemente, Sulacap.
Recém chegado da SEOP (Secretaria de Ordem Pública), Alex Costa combateu flanelinhas, trabalhou no ordenamento
da orla carioca, fechou estacionamentos
irregulares na cidade o que lhe rendeu
uma agressão pública na frente das câmeras de TV. Mas nada disso tira o ânimo
do novo Sub. Nossa equipe esteve por
duas oportunidades, sendo uma na sede
da AMOR(Associação dos Moradores do
Recreio) e na inauguração da nova via na
Ayrton Senna. Em ambas as ocasiões, os
assuntos em pauta foram muito parecidos:
segurança, Canal das Taxas e trânsito. O
JR perguntou:
1) O que o senhor não teve a oportunidade de fazer em 2001 e gostaria de
realizar agora?
R: Tem muito tempo que fui sub prefeito. De lá para cá foram 14 anos afastado
dessa função aqui. Tivemos várias intervenções no passado. O grande desafio é
que a região cresceu muito e gostaria de
dar continuidade ao que meu antecessor
vinha fazendo, mas com um olhar particular meu. Talvez a pergunta não fosse o que
deixei de fazer. A despoluição do complexo lagunar da Baixada de Jacarepaguá que
queria fazer, hoje, já está em curso. E as
obras de mobilidade que não conseguimos
fazer no passado já é uma realidade. A região mudou muito mas a Prefeitura está
atenta a esse crescimento. Vou tentar dar
um pouco de ordem a região .

fotos de Guilherme da Silveira
Guilherme da Silveira

2) O que mudou do tempo de sua
primeira gestão, 14 anos depois?
R: Recursos. Não tínhamos o volume que temos hoje, graças aos grandes eventos que
vamos sediar. Quem ganhou foi a população.
Tivemos sacrifícios, transtornos, mas tiveram muitos ganhos, sem dúvidas. No passado, tínhamos muitas ocupações irregulares,
hoje, esse número diminuiu muito por causa
do avanço imobiliário.

3) Nesse contato que teve na AMOR o
que mais ouviu de reclamação?
R: Pedi um relatório às associações de moradores para elencarem as prioridades e
podermos começar a agir a partir daí. Ouvi
reclamações sobre as obras em curso, de ordenamento do espaço público e, da poluição
do Canal das Taxas e violência.

Atual e antigo Sub Prefeito, no mês passado, na nova Via

OS MANGAS : OS REIS DO RECREIO
Eles não param, literalmente. A
dupla Os Mangas se apresentam
em 5 dias da semana em três casas diferentes no bairro.
Gregg Roherig e Bicudo alegram as
noites do Recreio com pop rock
internacional, numa levada de
viola, bem ao estilo folk. Terças
e quintas, no Buteco Tradicional,
ás quartas-feiras , no Kaçuá, aos
sábados, no Cevadas SA e no domingo, o cantor Gregg se apresenta solo no Buteco novamente.
Mas engana-se quem
acha que bate um desânimo na
dupla após essa maratona diária.
Para quem já os viu e ouviu, o
baterista do grupo LS JACK é um
show à parte tocando sua percussão. O sincronismo dos movimentos mexendo com os quatro
membros de seu corpo deixam
muitas pessoas de boca aberta
e chegam a tirar fotos. Enquanto
em uma das mãos, Bicudo toca
chocalho ou “ovinho” , na outra
ele bate no instrumento chamado Cajon, uma espécie de caixa
de sapato reforçada. Num pé, a
marcação é feita com uma meia
-lua que lembra um pandeiro
cortado sem pele e se você acha
que ele se dá por satisfeito, em
algumas horas do show, ele canta e muito bem!
No repertório, tem Bruno Mars - (Locked out of Heaven), Jason Mraz - (93 million

miles), (Black) - do Pearl Jam, (Get
Lucky) - Daft Punk e (Wonderwall)
- do grupo britânico Oasis.
Há 6 anos no bairro, a dupla coleciona histórias engraçadas:
__”Uma vez um senhor
chegou no meu ouvido e pediu
Bandeira Branca, aquela marchinha
você acredita? Continuei tocando e
fingi que não era comigo. Todos que
frequentam essas casas e conhecem nosso trabalho sabem que tocamos pop rock. Por isso estão ali.
Mas tá valendo. Nada me aborrece.
Até acho graça”, revela Gregg.
E por se tratar de bar, bebidas e etc, às vezes flagram cenas
de pura comédia pastelão.
__”Já vi vários tombos engraçados, hilários, dignos de pegadinhas. Uma vez um senhor caiu
bem na minha frente. Não me contive”, conta.
E animação acaba contagiando o
público que quer cantar junto.
__”Tem aqueles caras que
se empolgam e querem cantar. O
problema é que já tomaram umas
a mais e vem no meu ouvido com
aquele inglês macarrônico. Sabe o
que eu faço? Continuo tocando e
pensando em desastre de avião”,
brinca.
Os Mangas estão em estúdio gravando CD com novas gravações. Vejam no site do jornal OS
Mangas tocando em www.jornaldorecreio.com.br

SERVIÇO :
Buteco Tradicional - Av. Benvindo de Novaes 1800- Couvert R$ 10.TEL: 2487- 8710
www.obutecotradicional.com.br
Cevadas SA - Avenida das Américas 17 501
Couvert R$ 8
www.cevadassa.com.br 2490 -5000
Kaçuá - Rua Senador Rui Carneiro 220, 2490 -2607
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COLUNA DO BEM - Mamãe por muitos anos mais!!
Nesse mês um carinho especial para as mães Dicas para ficar mais bonita por dentro.
A nutrição nos prova a cada dia que é possível
atuar positivamente na idade biológica.
De nada adianta uma lipoescultura, uma
plástica ou um tratamento estético corporal
ou facial, sem a intervenção conjunta e simultânea de uma dieta balanceada.
Determinados nutrientes atuam na promoção
e manutenção de uma pele saudável, no controle dos efeitos deletérios dos radicais livres e
assim amenizam e retardam o envelhecimento. Veja a seguir alguns alimentos funcionais
que devem fazer parte do seu dia-a-dia.
Principio ativo e exemplos
1)Ácido graxo ômega 3 e 6 - peixes de águas
frias com alto teor de gordura, óleos vegetais,
oleaginosas (castanhas, avelã, amêndoa e nozes) e linhaça
* prevenção de doenças cardiovasculares,
controle de doenças autoimunes e inflamatórias. Auxilia na diminuição dos níveis de
LDL – colesterol

vilha, grão de bico e lentilha)
* alívio dos sintomas da menopausa e redução do
risco de doenças cardiovasculares e osteoporose
redução do risco de câncer de mama.

2)Flavonoides - uva, amora, framboesa, frutas
cítricas, brócolis, repolho e chá verde.
*efeito antioxidante - ação sobre a formação
de radicais livres.

11) Lignanas - linhaça
*inibição de tumores hormônio dependentes.

3)Catequinas - chá verde, chá preto e cacau
*atividade antioxidante e inibição da formação de ateromas prevenção de certos tipos de
câncer
4) Limonóides - frutas cítricas
* estímulo à produção de enzimas protetoras
contra o câncer e redução do colesterol. Aumenta a produção de colágeno.
5) Resveratrol e quercetina - casca de uva, vinho tinto e maçãs
* redução do risco de doenças cardiovasculares; inibição da formação de carcinógenos,
coágulos e inflamações.

7) Betaglucana – aveia e cevada
*controle da glicemia e do colesterol sérico.
8) Proteínas da soja - soja e derivados (missô,
molho shoyo e tofu)
* redução do risco de doenças cardiovasculares.
Auxilia no equilíbrio hormonal na menopausa.
9) Isotiocianato e indol - brócolis, repolho, couveflor e couve de bruxelas
* aumento da atividade de enzimas (tipo 2) protetoras contra carcinogênese (formação de um
câncer).
10)Luteína e zeaxantina - folhas verdes (luteína),
pequi e milho
* proteção contra a degeneração macular e manutenção de uma boa visão.

12) Alicina - alho e cebolas
* Ação antibiótica, antifúngica e antiviral.
13) Prebióticos (fibras insolúveis e solúveis frutooligossacarídeos, inulina) - grãos integrais, frutas e vegetais em geral com casca e talos
* melhora da saúde intestinal, redução do risco
de câncer do cólon e controle do colesterol.
14) Probióticos (bifidobactérias e lactobacilos) leites fermentados, iogurtes, etc.
* melhora da saúde intestinal, redução do risco
de câncer do cólon e melhora da intolerância à
lactose.

Carolina Liberato-Nutricionista

O TRÂNSITO DA BENVINDO ESTÁ UM CAOS SÓ
Ninguém se entende no trânsito
nas esquinas da Benvindo de Novaes com Malba Tahan e Alberto
Cavalcanti, no recreio dos bandeirantes. A situação se agrava
por volta das 17 H com aumento
do fluxo do rush e o movimento
de saída das escolas. O tráfego é
intenso e piorou com o deslocamento do retorno para Benvindo
depois das obras do BRT. Quem
vem da Genaro de Carvalho costuma esperar em dias ruins, até
20 minutos para percorrer uns 500
metros e atravessar a Avenida das
Américas:
__”Olha, aqui só tem piorado. Já peguei trânsito ruim até
num sábado à noite, apesar de
ser incomum”, conta Poliana de 37
anos e com cara de poucos amigos
e com mão na buzina.
Na época das obras de
implantação do sistema do BRT,
grandes estacas para iniciação da
construção da ponte que passaria
por cima das Américas começaram
a serem instaladas e resolveria o
problema, assim como foi feito na
Salvador Allende, com a inauguração do viaduto Orlando Raso e foi
extinto ali o sinal que existia.
Inaugurado as pistas do
BRT, o atual cruzamento nem existia e passou a fazê-lo quase um
ano depois. E como não se tem
um retorno para quem vem na

pista do canto das Américas, se
faz necessário , para quem vai
em direção às Vargens, entrar na
Benvindo e fazer a rotatória em
frente ao Buteco Tradicional. Só
que , além do grande fluxo tem o
transito interno para que vem da
Malba Tahan e quem está na Genaro. Um Caos. E fica travado às
vezes, como mostra a foto. Para
piorar, reparamos que o semáforo fica 1 minuto 22 segundos fechado para 34 segundos aberto o
parece não ser o suficiente para
escoamento do fluxo de veículos.
Soma-se a esse quadro a inclusão
de uma linha de ônibus (758-Via
recreio) que passa ali e os gigantescos caminhões da COMLURB
que passam durante todo o dia .
Na parte da noite, assustam e
muito ao realizarem o movimento
de rotação. A Sub Prefeitura por
meio de sua assessoria respondeu:
__” O subprefeito da Barra
e Jacarepaguá Alex Costa informa
que vai pedir à Cet-Rio que faça
um estudo dessa situação para
solucionar esse congestionamento. O problema naquela área, de
acordo com os técnicos, é a configuração geométrica da primeira
rotatória, que está muito próxima
do sinal e em um trecho com aumento do fluxo de veículos”, frisou.

carollinaliberato3@gmail.com

6)Isoflavonas – soja e leguminosas (feijões, er-
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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-

O

s apaixonados pelo Honda Fit
podem começar a dar pulos de
alegria. A terceira geração fabricada no Brasil está prestes a
chegar as lojas ainda esse mês
e está cheio de novidades. Para quem
já era consumidor do carrinho vai gostar das mudanças. Começando pela traseira que ganhou lanternas maiores que
sobem pelo vidro, ao estilo CR-V, mas
as do vidro são apenas enfeites. A lanterna lembra a do Volvo Hatch que tem
a tampa de vidro, sabem qual é? Muito
bonita. Há também um pequeno spoiler
no alto da tampa do porta-malas e no
para-choque e duas saídas de ar meio
mandrakes. Ele aumentou um pouco de
tamanho, que apesar de ganhar 3 cm a
mais, a impressão é que se ganhou espaço extra interno, principalmente para os
passageiros de trás. Isso se explica. A
plataforma é a mesma do City e servirá
também para o novo carro da montadora
que irá concorrer com o Eco Sport e se
chamará Vezel.
O Fit ganhou suspensão e sistema de direção novos, ou seja, o que já
era bom , ficou melhor ainda. O volante
vem com boa pegada , marca dos Honda.
O motor é basicamente o mesmo 1.5 da
versão anterior , porém , nos testes feitos pelo Marcelo Consentino , de O Globo, ganhou um torque maior, resumindo,
ficou mais esperto. Pisou no acelerador,
o bichinho vai-que-vai. A transmissão
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volta a ser a campeã CVT que equipava os carrinhos, inclusive os CR-V, e
tinha sumido. Ótimo. Nesse , teremos
a versão ECO, o tal botão verdinho que
já vem no CR-V e quer dizer condução
ecologicamente correta, portanto, menos consumo. A fábrica garante que o
FIT faz 14 Km/L, na estrada, e 12 Km/L,
na cidade. Quem tem sabe que as vezes
pode ser até mais!
No bolso, quem optar pela versão DX pagará R$ 49.900 e o EXL automático, R$ 65.900. Nessa versão mais
luxuosa, o painel é um pouco diferente
com detalhes em azul e ainda ganha
uma tela de 5 polegadas, e direito a câmara de ré, um adianto para os esquecidos na hora de estacionar e adoram
dar aquela raladinha no para-choque
dos outros. O porta-malas pode receber 363 litros e o motor é flex, quatro
cilindros , 16 v e potência de 116 cv
a 6.000 rpm. Pneus 185/55 e raio 16.
Uma boa novidade do motor foi a eliminação do tanque de gasolina da partida
a frio.
O novo FIT será produzido na
fábrica de Sumaré (SP). Uma ausência
notada é falta de um GPS , aparelhinho
tão comum nos dias de hoje. Depois da
febre de anos atrás quando inúmeros
foram lançados, quando vários carros
e celulares passaram a vir com GPS,
esse serviço passou a ser mais do que
comum e obrigatório nos dias de hoje.

Novo Honda FIT

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O ALEX!

Leila Cintra - do Facebook
Se a Barra fez uma passeata contra a
Violência, conseguiu chamar atenção e
foi prometido mais policiais, o Recreio
também tem as mesmas necessidades
pra ontem ....então que nós também
possamos ter mais segurança por aqui .O
que o senhor pode fazer para nos ajudar?
Resposta do subprefeito Alex Costa –
A questão da segurança é com o Governo
do Estado e as autoridades de segurança
pública, mas a Prefeitura é parceira de
todos os órgãos e contribui com ações de
limpeza, ordenamento urbano e melhoria
da iluminação pública de ruas e praças.
Daniela Bandeira
Em que lugar das prioridades da sub prefeitura está o Recreio ?
Resposta do subprefeito Alex Costa
– Todos os bairros têm a mesma prioridade para a Prefeitura, mas entendemos
que a população do Recreio ainda requer
mais atenção do que a Barra da Tijuca,
por exemplo, bairro que tem todas as
ruas asfaltadas e bem iluminadas, por
exemplo.
Catarina Guimarães Martins
Eu queria saber sobre as fiscalizações
de estacionamento, não tem placas nas
ruas. Na minha quase não consigo sair da
garagem, tem carros estacionados dos
dois lados da calçada, sendo que ela é
mão dupla mas ninguém consegue quase
passar! Moro na Raul da Cunha Ribeiro,
esquina com a Genaro de Carvalho!
Resposta do subprefeito Alex Costa

– A Prefeitura tem regulamentado o estacionamento em algumas ruas do Recreio.
Dependendo do tamanho da via, algumas
estão ficando com sentido único, com estacionamento em um dos lados. Vamos
pedir que a Cet-Rio estude a questão na
sua rua.
Roberto Almeida
Quando será que a Subprefeitura na Ayrton Sena uma aparência saudável e que
seus sistemas comecem a funcionar? Hoje
é um lixo.

Também será construída ciclovia na Avenida
Salvador Allende até a Estrada dos Bandeirantes (que já tem ciclovia) e na Avenida
Abelardo Bueno, interligando até a Ayrton
Senna (que também tem ciclovia em toda
a sua extensão). A construção de BRTs, a
implantação de BRS, a organização das linhas de ônibus e a construção de ciclovias
são investimentos para melhoria da mobilidade urbano na cidade do Rio de Janeiro.

Resposta do subprefeito Alex Costa
– Reconhecemos que o complexo precisa
de melhorias. Já pedimos orçamento, mas
obras de grande porte ainda não estão
previstas. Enquanto isso já começamos
a fazer algumas reformas internas nos
prédios. Foi feito um mutirão de limpeza
e poda e vamos continuar melhorando a
área externa.
Claudio Batista Magalhães
Com relação à correspondencia do Sr. Ricardo Choueiri na edição de abril/2014,
confesso que ou não entendi nada do
questionamento do referido senhor ou então foi o senhor que não entendeu as perguntas, pois o mesmo questionou sobre
o transito caótico de automóveis na Av.
Amériacas e o senhor respondeu que já
existe uma boa quantidade de ciclovias na
região, o que não resolve absolutamente
o problema do trânsito. O senhor pode
tentar explicar e responder ao questionamento do senhor Ricardo?
Resposta - Há ciclovia ligando toda a orla
da Prainha ao Recreio e à Barra da Tijuca.
A Prefeitura está investindo em ciclovias.
Será construída a ciclovia do Elevado do
Joá, ligando toda a orla até a Zona Sul.

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

NEM PRECISA IR MAIS AO BARRASHOPPING

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

D
O leitor Carlos Augusto de Medeiros nos
enviou esta foto de um poste na Avenida das Américas
exatamente no cruzamento com o McDonald´s para quem
segue em direção ao Recreio Shopping
, um pouco antes do Prezunic, lado esquerdo da via. Reparem que
ele está
inclinado
para
direita, será que cai?

Quem nos acompanha sabe que estamos
enfrentando uma batalha contra as concessionárias que insistem em abandonar
seus fios nas calçadas , canteiros e vias
públicas. Desta vez, o leitor Marcos Ribeiro dos Santos viu este fio em frente ao
condomínio Vivendas largado na calçada.

MIAM MIAM Jardineto Bistrô

O

frio está chegando e a região ganha
ares europeus nessa época com lindas manhãs e as folhas caindo. E o
almoço em família pode ficar ainda
mais gostoso se tiver um jardim ao seu redor.
E é exatamente assim no Jardineto Bistrô,
tradicional restaurante de Vargem Grande.
Sob nova direção há 1 ano, esse simpático
espaço que existe desde 1995 tem a assinatura de Burle & Marx em seu jardim. A Chef
Valéria Cavalcante teve todo cuidado em seguir o cardápio tradicional da antiga proprietária e acrescentou seu toque especial, como
o Nhoque de Banana da terra com camarão
(R$ 65) -foto no site- que vem ganhando
muitos adeptos nas últimas semanas.
No cardápio, os campeões estão lá,
como a Paleta de Cordeiro (R$ 74) e o Leitão a pururuca. Na foto, o Magret de Carnard
(R$ 70) que é um peito de pato grelhado ao
molho cassis, que acompanha arroz cremoso e queijo brie.
Tem também a Panela
de carne Seca (2 pessoas) R$116 que vem
desfiada e refogada no azeite com cebola e
tomate. Acompanha purê de mandioquinha
e queijo coalho e banana frita. Delícia.
De entrada, Fígado de Pato R$ 28, já comeu?? A crítica de gastronomia de O Globo,
Luciana Froes disse em seu blog uma vez
que só comeu essa iguaria na França. Outras
opções são a Salada Primavera com folhas
variadas salpicadas de nozes e queijo roquefort regadas ao molho mostarda( R$ 28),o
Gravlax , de entrada, salmão marinado com
alcaparrras, azeite e salada verde (R$32)
ou a tradicional Feijoada Light (R$ 88) e o
Arroz de Caranguejo Belém (R$ 122,00). A
chef, por sinal, faz questão de dar uma escapada da cozinha de vez em quando para ir
de mesa em mesa saber se os clientes estão

sendo bem servidos ou explicar detalhes dos pratos e ouvir sugestões.
Outro destaque da nova administração é o serviço de entrega,
que garante que os deliciosos pães,
terrines, patês, caponatas, massas
e sobremesas façam parte da mesa
dos clientes em casa. Quem optar por
apreciar estas iguarias no restaurante
pode aproveitar para degustar um dos
vinhos da recém-inaugurada adega.
O casal investiu ainda num projeto de
arquitetura visual mais clean e elegante com um leve toque de modernidade, mas sem descaracterizar ambiente rústico a aconchegante da casa, em
meio à natureza.

IZEM QUE EU PAREÇO COM......
Fred .....do programa “O Infiltrado”

Na verdade quem cismou com o a semelhança foi
um amigo da coluna aqui . Nosso amigo que é fã
da série “O Infiltrado” do canal History Channel
nos mandou essa sugestão. Ele insiste em dizer
que o nosso novo Sub Prefeito, Alex Costa, parece
irmão gêmeo do repórter Fred Mello Paiva. Para
quem está em dúvidas, Alex é o de cima.
Conhece alguém que se pareça com um famoso?
Mande para jornaldorecreio@gmail.com

O casal investiu ainda num projeto de
arquitetura e visual mais clean e elegante com
um leve toque de modernidade, mas sem descaracterizar o ambiente rústico e aconchegante da casa em meio à natureza. O mobiliário é
composto por madeira tradicional e laqueada
branca. Vimos obras decorativas e quadros e
desenhos, sendo uma em homenagem ao pai de
Claudio. O Jardineto trabalha comas tradicionais cervejas, como Stella 275 ml(R$7) e uma
honesta carta de vinhos.
A casa abre quintas e sextas das 12 H às 16 H e
sábados , domingos e feriados das 13 H às 18
H. Já existe planejamento para abrir no fim de
semana para o jantar e eventualmente música
ao vivo com sax e violão.

A foto no alto é a panela de carne seca e acima o peito de pato e brie

Cheirando a tinta e sob o barulho das
marteladas dos operários que corriam
para fecharem os últimos detalhes ,
o Shopping das Américas foi oficialmente aberto ao público na tarde do
último dia 29 de Abril. Autoridades,
empresários, os proprietários da ECIA
, empresa construtora, participaram
da cerimônia que contou também
com membros da Arquidiocese do Rio
de Janeiro. Em meio a sucos e canapés, o fundador da empresa , Octávio
Araújo enalteceu a grandiosidade da
obra que foi erguida em tempo recorde e ressaltou o empenho do filho e
presidente do grupo, Fernando Araújo
Filho.
__”O que há de mais moderno
em engenharia está aqui. Temos uma
relação com a região de longa data e
fico orgulhoso de ter visto meu filho,
que para mim, é um dos maiores engenheiros desse país, tocar esse projeto”, ressaltou o patriarca.
Logo em seguida o presidente da AD Shopping, Helcio Povoa, que
administra 30 estabelecimentos do
gênero pelo país falou da importância
para economia da região:
__”Esse empreendimento que
me orgulho de fazer parte vai gerar
cerca de 8 mil empregos diretos e
indiretos . Tal impacto na economia
corresponde a uma cidade de 32 mil
habitantes. Estou falando que isso
compreende em quase 80 % das cidades em todo Brasil. Falo isso com
experiência em administração de shoppings centers por todo país”, enalteceu.
E os números são surpreendentes mesmo. Das cerca de 250 lojas
oferecidas, apenas 6 estão disponíveis
para locação ainda. O mix é variado e
as lojas-âncora prometem. Na área de
construção tem a C&C que fará uma
bela disputa pelo mercado da constru

ção civil até então refém da Amoedo.
Riachuelo, Leader Magazine e Rennner são as grandes do vestuário que
também conta com Maria Filó, Folic,
Aquamar e M. Officer para o público
feminino. Lojas Americanas, Tele Rio,
Casa & Vídeo e Kalunga são outras lojas de grande porte. O novo espaço
comercial do Recreio também conta
com pista de patinação no gelo, lojas de games, boliche, e um cinema
da rede Cine System com 12 salas
e serão as próximas atrações, assim
como a praça de alimentação que
recebe o Galo Carioca, College Beer,
Stadium , Frontera , Pizza Hut e o italiano Aprecciatti. Só a pista de patinação promete ser a maior pista fixa
da América Latina, com 400 m2. Mas
tudo isso, ainda está em fase de término de obras e tapumes nas entradas. Numa visão rápida, percebemos
que o Gallo e algumas lojas pequenas
da praça de alimentação estão abertas e prontas para funcionar e isso
será ampliado ao longo desse mês. O
estacionamento com cerca de 2 .500
vagas conta com sistema inteligente
de auxílio-vaga com uma luz indicativa do espaço ocioso. O investimento
foi de cerca de R$ 220 milhões.
O site é www.americasshopping.com.br e o novo mall fica na esquina da Avenida das Américas com
a Benvindo de Novaes , sendo a entrada de veículos pela pista em direção às Vargens. A nota triste , pelo
menos no dia da inauguração, foi o
entorno do shopping, com muito entulho nas calçadas e canteiros, e com
ares de furacão. Nos dias seguintes,
talvez por falta de orientação, inúmeros veículos paravam na via que dá
acesso ao estacionamento , causando algumas retenções e para quem
sai, se faz necessário um controlador
de tráfego.

Maio de 2014 - Jornal do Recreio 07

AGNALDO TIMÓTEO NÃO AGUENTA MAIS O LEPO-LEPO

Não registrei por covardia. Lembro quando tive relação com mãe
da menina..Sou bem resolvido e fui a onde ela está sepultada e
perdi perdão . Keytlyn Evelyn chegou com 1 ano e três meses e
já está com 7 anos e meio lá em casa. É a minha grande razão de
lutar. Marcelo chegou com 6 meses e hoje, tem 33 anos. Não se
preparou muito para a vida. Não quis estudar, mas é político e isso
pode ajudá-lo mas lá na frente.
11) Você estourou no país com uma música do Roberto Carlos, (O Grito), é isso? E vi uma entrevista sua reclamando
que o Roberto não o chama para o especial de fim de ano,
por que?
R: O primeiro foi “A casa do Sol Nascente”, depois “La Mamma”,
do Charles Aznavour e em seguida um LP inteirinho gravados em
portugués.Depois ele me deu “O Grito”. Roberto é uma celebridade
irretocável. No quesito comportamento, foi perverso com seus colegas. Leva um punhado de merdas(carregando o R) que cantam
umas merdas para seu programa de fim de ano. E não leva seus
colegas que marcaram época com ele. Nem o Moacyr Franco ele
convidou para seu especial. Quero papo com ele não. Nunca me
chamou. Um ingrato.

12) Está faltando voz romântica no país como a sua?
R: Está acabando. Sou um dos poucos. Nelson Ned já foi,
Fabio JR ainda taí.... Agora temos o Lepo Lepo e Lek Lek
...Todas são anti-familia e a mídia dá um grande cartaz para
esses merdas. Outro dia, minha filha Kaytlyn, de 7 anos,
estava vendo TV e o Latino fazendo uma dança do Kuduro.
Falei: __”Desliga essa merda! Isso não é para você assistir”.
É justo isso? A imprensa dar cobertura para esse material
pornográfico?Isso é conteúdo anti-família!! A imprensa não
faz uma matéria sobre o índice de gravidez entre as meninas de 13 anos. É justo isso? Querem que essas meninas
se tornem mamães aos 13? E fazem matéria sobre isso? Vai
colocar tudo que falei? (incisivo)
13) Participar do Casa dos Artistas foi um erro?
R: Uma maravilha. Dei grande audiência e ensinei muito
aqueles jovens e a família, até como escovar os dentes, lavar
a língua, a tomar banho, como se economizava água, como
se limpa a cozinha , que era um lixo o jeito que aqueles moleques deixavam. Dei uma lição de vida para esse país, O
grande vencedor fui eu. E o meu talento era muito maior do
que o deles. (risos)
14) Quais os cuidados para manter a voz?
R: Não bebo bebida alcoólica, não uso droga, não vivo na
madrugada, sou admirador do Agnaldo Timóteo. Apesar da
idade , ainda adoro sexo, uma dádiva de Deus. Não importa
com quem seja.
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da Silveira Martins, no Flamengo. Desde jovens. Já tinha mandato de deputado
quando decidi vir pra Barra. Vendi o apartamento do Flamengo e a loja em Ipanema, uma sala, e vendi um apt. na Barra e
construi a casa onde moro até hoje , desde
1985. Lá é maravilhoso. Vi o crescimento
da região. Aqui não tinha nem o Windsor.
Tinha o prédio do Tim Maia , quando éramos vizinhos. Encontrei com o Enzo pro
acaso e passei a deixar meus carros aqui
desde então. Ele é muito atencioso como
meus carros.
6) Você entende de mecânica?
R: Não. Eu compro carros que acho bonitos. Atualmente comprei um C5 e só soube que ele tinha 4 cilindros depois que eu
comprei. Gosto de carro brabo, potente.
7)Você foi vereador no RJ e deputado
federal(dois) e vereador em São Paulo, tem fôlego para mais uma eleição?
R: Vou pro pau. Vou correr atrás e cuidar
de uma pessoa que admiro muito e foi
respeitoso com o Agnaldo Timóteo(se referindo em terceira pessoa), o Garotinho.
Lamentavelmente a TV Globo não gosta
deles. E contra tudo e contra todos eles se
elegeram. Vou partir para ajudá-los. E os
respeito muito. Fizeram um trabalho extraordinário no interior.
8)Você sempre foi muito polêmico,
isso mais te ajudou ou te atrapalhou?
R: Fui audacioso. Me atrapalhou no ponto
de vista artístico. Todo mundo sabe da conduta moral do Agnaldo Timóteo. Respeitabilidade pelas pessoas e pela família e hoje
está com 77 anos de idade. Me ajudou no
ponte de vista da moral.
9)Suas roupas sempre chamaram
atenção, é um estilo Agnaldo de ser?
Como se define?
Eu estava muito gordo numa entrevista
que dei recentemente para a Record, mas
perdi 6 quilinhos. Todo artista precisa de
uma marca. Espero, inclusive que a filha do
Silvio Santos encontre a dela. Ela é bonita, talentosa, educada , mas não tem uma
marca. Eu sempre tive a minha. Sempre
tive um tipo diferente, de cores vibrantes. Desde o Hit Parade, em 1965. Só me
inspirei no Johnny Mathis no manuseio do
microfone. As mulheres pegam hoje no
microfone como se estivessem com uma
arma de briga. Pegam como um martelo.
Os funkeiros então, nem se fala.
10) Estamos no mês das mães e você
sempre disse que foi um bom filho e
não um bom pai, é isso mesmo?
R: A não ser o Roberto, que é quase unânime, ninguém tem mais identificação com a
família do que eu. Eu já gravei 14 canções
em homenagem as mães. Se chama “Obrigado Mãe”. Fui um bom filho e um canalha
como pai, que não registrei minha filha.

Fotos Guilherme da Silveira

Ela está com 77 anos mas com fôlego de
garoto. Quem nunca teve a oportunidade
de conversar alguns minutos com uma das
maiores vozes românticas desse país, não
sabe o que está perdendo. Marcamos encontro, sem sucesso, em algumas oportunidades, e numa noite de sexta-feira, Agnaldo Timóteo confirmou: segunda às 10
H, no edifício Nova York do espaço Simonsen , na Barra. Retruquei na hora que não
existia esse prédio naquele complexo e ele
foi categórico. Tem sim! É lá o consultório do meu dentista. Resumindo, era no Le
Mond, edifício Londres. Pano Rápido. Desfeito o mal entendido e nos encontramos
no consultório. Ao sair, Agnaldo devora
um bombom em segundos e segue pelo
corredor até que avista uma porta aberta
e adentra para espanto de todos. __”Oi ,
sou Agnaldo Timóteo, tem um copinho dágua para mim?” Todos sorriram e fomos
para o térreo. Lá, ao saber que estávamos
numa CR-V ele não titubeou e pediu para
ir no carro do jornal. Afinal, ele é louco por
carros! Da Barra até o Recreio levamos 20
minutos e foram suficientes para ele meter o pau no Roberto Carlos, falar bem do
casal Garotinho-Rosinha, de sua paixão
por carros, da sua amizade com o Sr. Enzo
da oficina e de seu gosto duvidoso em se
vestir. Agnaldo , além de ser um monstro
da música, é polêmico e com humor no
volume 10 ! Vejam abaixo:
1) Como surgiu essa paixão por carros?
R: Cheguei há 60 anos mais ou menos
no Rio de Janeiro. Quando fiz o primeiro
sucesso e fui correr atrás do meu espaço. Demorou 5 anos. O Jair Traumaturgo.
permitiu que eu cantasse “The House of
Rising Sun” que já era sucesso com os The
Animals. E minha vida se transformou por
completo. Fui para Odeon onde fiquei 22
anos e gravei 34 LPs, sendo 4 em espanhol e fracassei na língua. Foi mal feito,
mal gravado. Eles tinham Roling Stones e
os Beatles e não deram confiança. Tentei
acompanhar o Roberto Carlos que adora
carros, como o Olds Mobile Cutless (66)
azul e eu, tive um branco, com interior
vermelho. Tive Karmanguia, Impala, do
empresário do Roberto. Mercedes, tive
três. Uma está até no concerto. A maioria
azul. É a cor que eu mais gosto, além do
branco. Depois vi que em Minas tinha uma
cidade chamada Timóteo e emplaquei
muitos carros lá.
2) Além desse Lexus que está aqui na
oficina do Sr. Enzo você tem um Peugeot 406, certo? Tem um cara que faz
réplicas que comprá-lo, não é mesmo?
R: Ele é meio miserável. Se subir a proposta , vendo para ele. Ele pega esses carros para fazer réplicas de Ferraris e Porshes a R$ 190 mil , mas não quer pagar 35
mil no meu. Vi esse carro no aeroporto
de São Paulo e comprei na mesma hora.
Fiz dívida em dólar e o FHC desvalorizou o
Real e ficou feia a coisa.
3) E o Lexus?
R: Vi um dourado em Miami. Fiquei encantado e resolvi importar. Um cara de
Fortaleza resolveu pra mim. Aqui na Barra, vi um azul no pedestal e na mesma
hora falei pro vendedor: é meu. Fui até
a Bahia com ele com uma grande paixão
minha, em 1998. O que a gente não por
amor, não é?
4) Algum carinho em especial por um
carro? E por quê?
R: Certamente esse Lexus que tá aqui e
vou fazer de tudo para consertar o motor
dele. Me falta é dinheiro no momento. E
não me envergonho disso. Sou classe média, trabalho e pago minhas dívidas como
qualquer outro cidadão.
5)E a amizade com o Enzo aqui da
oficina Sul da Barra?R:Desde o tempo

