
 Degustando a Vida

Numa conversa informal com Wagner 
Manasfi, Chef e proprietário do Pia-
zzetta Pasta e Vino, italiano simpáti-
co aqui do Recreio, me veio a pauta 

da coluna desse mês: dá para beber vinhos 
bons abaixo de R$ 50? Claro!! Wagner que 
entende do assunto estava comentando de 
como está difícil comercializar vinhos acima 
de R$ 50. Ele explica que a operadora de 
cartão fica com um percentual, o ICMS, com 
outro, enfim, a carga tributária fica com qua-
se uns 50% do valor e quem paga a conta 
é o cliente, o consumidor final e isso acaba 
ficando inviável. E fazer o quê?  Bom, ele 
está muito tendencioso a oferecer ao cliente 
a oportunidade de trazer sua própria garrafa 
de vinho e cobrar uma taxa de rolha simbó-
lica. Mas não precisa tanto. Dei uma rodada 
pelo bairro e colhi boas sugestões . No Em-
pório Santa Therezinha vi que tem os Alfredo 
Roca Cabernet Sauvignon 750 ml(R$ 44.90). 
Vale à pena entrar no site www.rocawines.
com porque você conhece a história da bo-
gega  e ainda ouvi um tango de primeira.  
Situada na região de San Rafael,  região de 
paisagem estonteante e vinhedos robustos, 
além de alamedas  belíssimas bem aos pés 
da  Cordilheira dos Andes ,  a vinícola foi 
fundada em 1905 e a sua construção ori-
ginal é mantida até os dias de hoje.  Dois 
outros prédios foram construídos posterior-
mente,  respeitando o mesmo estilo de ar-
quitetura. Em tempos de Copa, tem o  Faces 
- Fifa World 2012 750 ml (R$ 44,90) e que 
já falamos dele em colunas passadas por ser 
produto oficial do torneio.  Loios Alantejano 
750ml (R$ 39,90) também é uma boa dica  
por ter paladar macio, fácil e  termina com 
alguma persistência. Bom portuga. O Cava 

Negra Malbec 750 ml tem preço sugerido 
parecido (R$  35)  e a linha EA  Eugenio de 
Almeida 750 ml (R$ 49,90).  Segundo Celio 
Alzer  sommelier experiente , vinhos macios  
são fáceis de se beber, principalmente se ti-
verem taninos delicados  sem passagem por 
madeira, como sugeriu na coluna de Bruno 
Agostini, em O Globo, quando mencionou o   
espanhol Mas Rabell 2010  a (R$ 42,39) na 
rede Zona Sul. Francisco EdCarlos, na mes-
ma entrevista falou do Caseleiro a (R$ 27) 
na Barrinhas  -(2131 0021). 
 Já Paulo Cesar, da Churrascaria Es-
trela do Sul  sugeriu o chileno Gran Tarapacá 
Sauvignon Blac que sai a R$ 43. A Sauvig-
non blanc é uma casta de uva branca da fa-
mília da Vitis vinifera, originária da região da 
Bordeaux, na França. Produz vinhos secos e 
refrescantes que possuem, como principais 
características, seus aromas minerais, vege-
tais e toques frutados. É um parente próxi-
mo da Cabernet Sauvignon digamos assim.  
Mas na adega dele tem  do mesmo fornece-
dor a Leon Tarapacá Merlot (R$ 51) . A uva 
merlot é  similar à cabernet sauvignon, en-
tretanto mais suave, tem sabor mais macio, 
menos tânico e aromas mais frutados. Seu 
vinho é encorpado, intensamente frutado e 
complexo, sendo normalmente equilibrado.  
 David , sommelier da Toca da Traíra 
nos passou os Duetto Chardonnay / Riesling 
- R$ 46,90 , Naturele Suave ( Casa Valdu-
ga ) - R$ 43,90 e Miolo Reserva Cabernet 
Sauvignon - (R$ 44,90).  Desses aí, eu te-
nho um carinho todo especial pelo Duetto da 
Casa Valduga. De coloração amarelo palha 
intensa, límpido e brilhante possui aromas 
com notas de mel, abacaxi e flor de laranjei-
ra. Na boca é fresco, com acidez viva e final 
agradável. Vale conferir. Anotem aí os tele-
fones  para vocês pedirem: Empório Santa 
Therezinha (2498 8799) Estrela do Sul que

fica na Guinard 50 é - 3217 5522 2437 
8008. Já Toca da Traíra é 2433 1081. Nessa 
lista, eu colocaria os novos AS3 da Olisur 
que vende no Guanabara e tem 3 opções a 
menos de R$ 50: o AS 3 Premmium, o Re-
serva e o Varietal, todos jovens.

Mande suas sugestões também ok? 
Tim tim!      jornaldorecreio@gmail.com

O FLAMENGO
AGORA , 
SÓ NA TV

ATÉ 
BREVE

   VEJA A COLUNA DE ALEX COSTA, O NOVO SUB PREFEITO, NA PÁG 5
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A reunião era de extrema im-
portância para a região, mas fi-
cou meio enfraquecida por cau-
sa de uma das inúmeras greves 
dos rodoviários. Mesmo assim 
, cerca de 140 pessoas inte-
ressadas  na atual situação de 
violência em que os bairros da 
Barra /Recreio e Vargens estão 
passando, foram lá conferir.  
 Numa manhã ensolara-
da de Junho, a alta cúpula da 
Segurança Pública esteve no 
Recreio Shopping para anunciar 
que 130 policias militares esta-
rão lotados no 31 BPM até o fim 
desse mês. Esse aumento de 
37 % no efetivo foi enaltecido 
pelo Secretário de Segurança 
José Mariano Beltrame que fez 
questão de anunciar  o aumen-
to após inúmeros pedidos da 
sociedade local desde Julho do 
ano passado com reuniões com 
o presidente da ACIR Transo-
este e representantes do POLO 
Gastronômico do Recreio.
 __”A situação aqui está 
tão ruim quando nos outros 
92 municípios. Não estou aqui 
para justificar o fato , e sim, 
para mostrar meu comprome-
timento com a  região”, refletiu 
Beltrame.
 Com esse efetivo virão 
também  viaturas novas  Dus-
ter, sendo que uma ficará para-
da na saída do Túnel da Grota 
Funda que em regime de escala  
e sairá a cada 3 horas para uma 
ronda até a altura do Recreio 
Shopping e depois retornar a 
base. Uma outra ficará fixa  em 
Vargem Grande(carência da re-
gião) na altura da Estrada do 
Sacarrão, além de mais uma 
para as ruas internas do Re-
creio. A Barra vai receber poli-
ciais para as cabines da Ayrton 

Senna e para rondas no Canal de 
Marapendi e orla, próximo ao Win-
dsor por causa da Copa. O Morro 
do Banco, no Itanhangá, receberá 
uma companhia destacada com 
36 policiais. 
 __”É o que podemos fa-
zer no momento para atender a 
demanda. Não é o correto, mas 
é o que posso atender. Seria le-
viano chegar aqui e prometer 700 
policiais  para o batalhão como já 
vi muitos fazerem anteriormente 
e depois não cumprir. Segurança 
Pública não é um balcão onde vou 
ali e compro uma panela com 12 
policiais,”, frisou o secretário refe-
rindo a dificuldade na criação de 
novos PMs e que requer plane-
jamento, concurso e orçamento 
para o aumento do efetivo.
  Estiveram presentes tam-
bém o Sub Prefeito da Barra, Alex 
Costa, o Chefe da Polícia Civil e o 
comandante do Estado Maior da 
Polícia Militar, Coronel José Luís 
Castro Menezes. 
 Uma sensação de inse-
gurança tem tomado conta dos 
moradores da Barra e do Recreio. 
Dados do Instituto de Segurança 
Pública (ISP) confirmam o aumen-
to da violência. Segundo o órgão, 
de agosto a outubro de 2013, 
o número de roubos aumentou 
77,1%, com 377 novos casos 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior. O de furtos saltou 
75,9%, com mais 1.411 crimes. 
Considerando-se cada modalidade 
de roubo isoladamente, houve re-
duções apenas em crimes menos 
praticados, como roubo a residên-
cias e roubo de cargas, que caíram 
60%. Vale lembrar que o 31 BPM 
já estava com um déficit de cerca 
de 80 policiais, sendo que quase 
a metade tinha sido cedida para 
UPPs e aposentadoria de parte.

O Secretário  discursou por 
quase meia hora em uma das sa-
las  de cinema  do Recreio Shopping

  REGIÃO VAI RECEBER 130 PMS ATÉ O FIM DESSE MÊS



Não precisa de visto e muito me-
nos de ir à Polícia Federal para 
pegar um exemplar. O Polo  Gas-
tronômico do Recreio lançou  o 
PASSAPORTE DE SABORES mês 
passado com o intuito de oferecer 
uma oportunidade aos moradores 
frequentarem mais o bairro atra-
vés da gastronomia.  Com ele, a 
pessoa poderá percorrer os 16 
estabelecimentos comerciais par-
ticipantes  ao longo de um ano e 
receber um jantar no valor de R$ 
120 na casa de sua escolha . 
 Com mecânica simples, o 
passaporte aberto é um folder ex-
plicativo , com o mapa da região 
e a bandeirinha com a localização 
das casas. Tem Japa, comida nor-
destina e até uma casa de tortas 
e bolos que já ganhou prêmio da 
Veja Rio. Botecos chiques, como 
o Tradicional e o Nonno também 
constam na lista. O Empório San-
ta Therezinha é um misto de bar, 
padaria e farto empório com pro-
dutos importados e muitas gulosi-
ces.  
 A iniciativa partiu do Sind 
Rio que com o apoio do SEBRAE 
e dos próprios empresários dis-
cutiram a mecânica e a forma de 
atuar.  Ao receber o passaporte a 
pessoa recebe também nesse pe-
ríodo de Copa uma ficha de ins-
crição para concorrer também  a 
uma bola oficial da Copa  e uma 
camisa da seleção. Com o pas-
saporte carimbado em mãos, ga-

SERVIÇO :
O Buteco Tradicional
Cevadas SA
Empório Santa Therezinha
Estrela do SulChurrascaria
Demas e Divas
Kaçuá- Comida Nordestina
Konomi Ai
Piazzetta Pasta e Vino

Quiosque Cavalo Marinho
MP Tortas
Balada Mix Recreio
Planeta do Chopp
Meia Tigela
Butiquim do Nonno
Café Etílico 
Acervo Cervejas Especiais

Chegando na banca de jornais da Gláucio 
Gil escutei um grito:
__”Fechei a Costa Rica!”.  A voz era de 
uma criança de uns 9 anos. Logo mais 
adiante um senhor que aparentava uns 60 
anos perguntava quase sussurrando a um 
adolescente:
__”Você tem o cromo da Alemanha? Pago 
R$ 5.” Virou febre nacional. E aqui no Re-
creio não é diferente. Cerca de 100 pesso-
as se reúnem todos os sábados e domin-
gos a partir das 10 H na banca de jornais 
do, Luiz Otávio, na Gláucio Gil para trocar 
figurinhas do álbum da Copa do Mundo. 
E tal fenômeno não tem idade, classe so-
cial e acabou se expandindo para outros 
locais. No trabalho, na escola, nos bares, 
não importa o local, estão lá os aficionados 
em trocar as figurinhas repetidas. 
 Na banca que fica no MAP Barra, 
na Avenida das Américas a troca costuma 
ser em qualquer horário, mas numa sexta 
feira chuvosa, meia dúzia de engravatados 
pós -expediente olhavam minuciosamente 
um bolo de mais de uma centena de ima-
gens repetidas na procura das que falta-
vam.
 A Paninni que criou o Álbum da 
Copa  e estima que mais de 8 milhões de 
cromos  foram produzidos para esta ver-
são que coleciona curiosidades, como a 
aparição de 7 jogadores que se quer fo-
ram convocados para a seleção do Felipão, 
como Robinho(Milan) e Felipe Luís(Atlético 
de Madri) E o que dizer do agora jogador 
brasileiro que adquiriu a cidania espanho-
la e vai defender as cores da Espanha na 
Copa, Diego Silva do Atlético de Madri?. E 
pensa que isso é algum empecilho? Eduar-
do Pires , de 44 anos , explica com natura-
lidade:
__” Coleciono desde a copa de 1982 e isso 
é comum em álbuns. Teve um campeo-
nato brasileiro que o Loko Abreu era do 
Botafogo mas foi vendido ao Figueirense  
e ninguém ligou por isso?”, explica o cole-

nha-se um selo da casa em que se 
está no momento. Para receber o 
jantar, será necessário preencher o 
passaporte com 80% dos selos,  o 
que não é tão difícil. 
 Um dos empresários parti-
cipantes , Wagner Manasfi, do ita-
liano Piazzetta Pasta e Vino frisa a 
importância para a região:
__” Esta primeira ação demons-
tra como a união dos membros do 
Polo está fortalecida , uma vez que 
estamos compartilhando de forma 
generosa os nossos clientes com os 
melhores restaurantes do bairro. E 
que  percebam, na prática, que o 
aqui já possue uma diversificada 
gastronomia. Não precisamos mais 
frequentar a Barra da Tijuca para 
se divertir”, frisou.
 Ao receber o vaucher será 
entregue uma bolsa térmica , um 
kit de azeites chileno O-Live e uma 
bolsa estilizada. Entrem no site do 
jornal e vejam os endereços dos 
participantes dessa nova iniciativa.
 A presidente do Polo, San-
dra Ornellas, acrescentou:
 __” Nós  sentimos a neces-
sidade de criarmos um circuito gas-
tronômico onde as pessoas pudes-
sem estar saboreando os diversos 
pratos que oferecem nossos res-
taurantes. Todos vão ter a chance 
de conhecer o que nosso Bairro tem 
para oferecer, desde uma comida 
nordestina, a massas italianas, co-
midas de boteco e frutos do mar”. e 
vários outros.” explica. 

cionador ao lado do filho e que estima já ter 
gastado mais de R$ 300 só em figurinhas. 
Fernanda Batista, de 31, bate ponto na 
banca da Gláucio Gil sempre que pode para 
completar os álbuns dos filhos Luiz Fernan-
do , de 8,  e Lucas, de 5 anos. E eles es-
tavam lá? Não. A mãe é que se preocupa 
em agradar os pimpolhos. Solícita, posou 
pra foto  e imediatamente voltou para um 
imenso papel onde estavam escritos os nú-
meros que faltavam? Entre os craques da 
coleção  o discurso é mesmo. E a cosia ficou 
tão séria que existe um aplicativo gratuito 
que pode ser baixado O funcionário público 
André, de 31 , baixou e disse que fica muito 
mais fácil ver as que faltam. O aplicativo, 
além e organizar, mostra até o percentual 
que falta para completar. Não tem figurinha 
de jogador difícil, mas os cromos são raros 
e na moeda paralelo valem 5 vezes mais.   
Luíz Otávio , dono da banca, não estava no 
dia, mais seu primo e sócio Marcellus infor-
mou que ali já funciona um posto de trocas 
do jornal Extra, mas a febre se espalhou pe-
las pelo bairro e na outra banca na Mozart 
Firmeza. 

De Olho no Recreio  VENDA DE CRAQUES DESENFREADA NO RECREIO
 Guilherme da Silveira
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                    Guilherme da Silveira

Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br 

          fotos de Guilherme da Silveira

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

EMPRESÁRIOS LANÇAM PASSAPORTE DE SABORES NO RECREIO

O ex-Sub Prefeito da  Barra e ao que tudo indica se can-
didatará a uma vaga na assembléia legislativa do Rio, 
Tiago Mohamed  completou mais uma primavera no mês 
passado num baita rega bofe no Clube Marapendi  , da 
Barra.  Tiago recebeu até os parabéns  do Prefeito Edu-
ardo Paes e de seu chefe da Casa Civil, Pedro Paulo Car-
valho.   Parabéns! Abaixo, no centro, a figura mais sim-
pática do eixo Barra -Recreio, Milton Reali, do Barra TV, 
que  fez questão de  imortalizar seu encontro com o Se-
cretário José  Mariano Beltrame, no Recreio Shopping.  
Nas pontas, ela, Julia-simpatissíssima -Lemertz que ban-
cou sozinha a festa do 100  capítulo da novela “Em Fa-
mília”. Quase todos do elenco estiveram presentes, inclu-
sive , Bruna Marquezine ,que veio direto das gravações, 
em Petrópolis para a festa. Uma das sócias, Débora Cae-
tano  tirou até uma foto.  Não aguentou de tanta fofurez.



COLUNA DO BEM  - Gosto não se discute!! Carolina Liberato-Nutricionista CAMISAS AUTOGRAFADAS FAZEM SUCESSO
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Um pedacinho da sele-
ção canarinho tá lá em 
destaque. A empresária 
Cidália Puig já contou 
a história das camisas 

inúmeras vezes. E quando contou 
à equipe do JR, explicou sorriden-
te e em detalhes sobre como fo-
ram parar na parede do Planeta 
do Chopp, restaurante tradicional 
do Recreio, as camisas autogra-
fadas  pelos jogadores da seleção 
brasileira de futebol  que partici-
param da última Copa do Mundo, 
na África do Sul. Apesar de serem 
um punhado de rabiscos, dá para 
ver nitidamente as assinaturas de 
Nilmar, então atacante do Villare-
al, de Elano , hoje no Flamengo , 
Kaká (então Real Madri) e  Michel 
Bastos, lateral esquerdo que joga-
va na França. Daquela seleção ain-
da estão Daniel Alves e o goleiro 
Julio Cesar que presenteou a casa 
com o mimo. Julio amigo do filho 
de um dos sócios antes de embar-
car para a África pegou a assina-
tura de quase todos na concentra-
ção e na única vez em que esteve 
na casa entregou a camisa. Junto 
com ela veio a sua de jogo de uma 
de suas atuações um ano antes na 
Copa das Confederações 

no mesmo país.  Compondo na 
parede estão também a famosa 
bola da copa na época , a Jabulani 
que insistia em desviar o curso a 
caminho do gol quando diminuía 
de velocidade. As bolas foram 
presentes da filha de Cidália, En-
genheira de som, que havia feito 
um serviço acústico para uma das 
lojas Havaianas, patrocinador ofi-
cial da época. 
 Júlio Cesar prometeu in-
formalmente colher os autógrafos 
recentes na atual camisa e doar 
para a coleção do Planeta  nos 
próximos dias enquanto permane-
ce concentrado na Granja Comari 
para os treinos, em Teresópolis. 
Muitos clientes,  principalmente  , 
nos fins de semana gostam da ex-
posição e até arriscam tirar fotos. 
Essa ação aumenta quando se fala 
em seleção e o assunto volta a ser 
pauta. Uns mais empolgados já 
até quiseram comprar, mas Cidá-
lia bate o pé e diz que não vende.
__”Isso aqui fica uma loucura 
quando cismam em comprar as 
camisas. Já tentaram comprar até 
a réplica do carro que tenho ali no 
bar para exposição”, falou a em-
presária se referindo a réplica  do 
carro conversível Shelby Cobra. 
   

A ciência ainda 
não tem uma 
resposta defi-
nitiva para ex-
plicar  por que 
alguns gostam 

de jiló e outros não supor-
tam chocolate. Existem, po-
rém, boas hipóteses. “Tais 
diferenças envolvem desde  
predisposições genéticas e 
culturais até uma sensibili-
dade maior de 
papilas gustativas ao sabor 
amargo”, afirma o neuro-
cientista Paul Briesling, do 
Centro Monell de Química 
dos Sentidos, em Filadélfia, 
Estados Unidos. Segundo 
ele, enquanto algumas pes-
soas são mais sensíveis, por 
exemplo, à guanina (subs-
tância encontrada na água 
tônica), outras nascem sem 
essa sensibilidade. 
 “Mas esses casos re-
lacionados aos receptores 
do amargor são raros: a 
maioria das preferências in-
dividuais está relacionada a 
fatores sociais e psicológi-
cos”, diz Briesling. 
A aceitação de uma  bebi-
da por um mesmo grupo de 
jovens ou uma má experi-

ência na infância associada a 
um alimento específico. É por 
esse motivo que, sem dúvida 
nenhuma, podemos influenciar 
de uma forma positiva essa 
percepção com hábitos saudá-
veis na creche escola desde o 
berçário,  quando as evoluções 
alimentares acontecem grada-
tivamente e com muita confian-
ça e segurança, estabelecendo 
uma parceria da creche escola 
com a família. Levamos para a 
vida adulta todo o aprendizado 
construído na primeira infância. 
E é claro as sensações de pra-
zer e frustações com as expe-
riências vividas com  a alimen-
tação nessa fase podem gerar 
muitas conquistas ou transtor-
nos alimentares que deixaram 
sequelas para 
 Por isso devemos respei-
tar a individualidade de cada 
um. Carolina Liberato

Junho de 2014 - Jornal do Recreio  04



FALA COM O ALEX! Whats App

                        

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Auto News-   NISSAN March

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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Agora , a sua sugestão ou sua 
foto para colaborar nesse es-
paço pode ser feito pelo Whats 
app, aplicativo cujo o número 
está ao lado. 

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

É a voz do morador nas páginas do  
JORNAL DO RECREIO
www.jornaldorecreio.com.br

A briga vai ficar feia agora na categoria 
de carros populares. A Nissan anunciou 
um passo importante em toda sua cur-
ta história aqui no país.  Mesmo estando 
ainda no primeiro semestre de 2014, lan-
ça o New March 2015, fabricado na nova 
fábrica da marca em Resende (RJ). Com 
estilo renovado (por fora e por dentro) e 
aposta ousada na lista de itens de série, 
o novo March chega às lojas em seis ver-
sões com preço inicial de R$ 32.990. A 
mais completa, SL 1.6, tem itens como 
ar-condicionado digital, câmera de ré, 
navegador GPS e sistema Nissan Con-
nect para acesso às redes sociais, por R$ 
42.990. Uau!! 
 As mudanças incluem estilo mais 
esportivo, interior com desenho e aca-
bamento melhorados, estrutura reforça-
da (para maior proteção em impactos), 
novo tratamento acústico e, na versão 
SL 1.6, rodas aro 16″ com a suspensão 
retrabalhada – que adota amortecedores 
do Versa, com maior curso. Além disso, a 
direção elétrica recebeu nova calibração 
para maior firmeza em altas velocidades. 
Os motores seguem sem alterações: 1.0 
16V de 74 cv e 1.6 16V de 111 cv, ambos 
ainda com o tanquinho de gasolina para 
partida a frio.
  A direção está sensivelmente 

mais firme em velocidades de estrada, 
mas o ruído interno continua um tan-
to elevado, principalmente em termos 
de motor e rodagem. Já os pneus, 
agora Bridgestone quando o hatch for 
equipado com rodas aro 15″ (as 16″ 
trazem pneus Dunlop), são bem mais 
aderentes que os antigos Maxxis chi-
neses, que cantavam à toa. Aqui no 
bairro, o carro é o preferido do público 
feminino devido a patricidade em diri-
gir o bólido.
Entre as conhecidas qualidades se-
guem o ótimo raio de giro, que permi-
te fazer manobras em pouco espaço, 
além do desempenho bastante ade-
quado mesmo com o motor “mil”. Isso 
porque, apesar da estrutura reforça-
da, o March manteve o baixo peso que 
o caracteriza. Segundo as medições 
do Inmetro, o compacto da Nissan é 
também o mais econômico da catego-
ria tanto na versão 1.0 quanto na 1.6.  
Na versão top, além de todos os itens 
das versões anteriores, traz ar-condi-
cionado digital automático, rádio CD/
MP3/Aux/USB cp, tela colorida de 5,8 
polegadas, sistema NissanConnect 
que permite acesso às redes sociais, 
navegador GPS integrado, câmera tra-
seira, acabamento piano black no pai-
nel central, alarme com acionamento 
na chave, faróis dianteiros com más-
cara negra, revestimento dos bancos 
em tecido Premium e rodas de liga 
leve de 16 polegadas com acabamen-
to Inner Black e pneus 185/55 R16.

Jornal do Recreio

Prezado Alex,
Em primeiro lugar , seja bem-vindo à 
nossa região e torço para que olhe com 
olhos mais atentos ao nosso bairro.  Te-
nho percebido que umas vans andam 
trafegando em alta velocidade pela ave-
nida das Américas sentido Barra, princi-
palmente na hora do rush. Elas são des-
caracterizadas e vi que possuem letreiros 
luminosos. Numa havia LINHA AMARELA. 
Não precisa ser nenhum detetive para 
perceber que estão fazendo transporte. 
As pessoas sabem e ficam no ponto à es-
pera. Existe alguma previsão de fiscali-
zação efetiva?
Luiz Antônio Frattini

Resposta do subprefeito Alex Costa 
– Têm acontecido diversas blitz pela 
cidade para impedir o transporte ir-
regular feito em vans. Este mês, a 
Secretaria de Transporte Comple-
mentar informou que 95 permissões 
de motoristas de vans serão cas-
sadas por não cumprirem a rota 
que ganharam por licitação. Infel-
izmente, não há fiscais em número 
suficiente para estar em todos os 
locais, mas vamos pedir um reforço 
nessa área da Barra, conforme sua 
denúncia.
___________________________

Foi feito um movimento sobre a poluição 
do Canal das Taxas há um mês  mais ou 
menos mobilizando a população local. O 
senhor tinha acabado de assumir e talvez 
tenha se iterado do assunto agora. A Pre

feitura pode nos ajudar  no caso?
Marco Antonio Rocha

Resposta do subprefeito Alex Costa – 
Sim, a Prefeitura já entrou em conta-
to com a CEDAE para saber como está 
a questão das estações de tratamento 
do Recreio e saber de que forma po-
demos colaborar com a solução des-
sa questão da poluição do Canal das 
Taxas.

Sr Alex Costa

Sou aposentado e apaixonado por motos, 
em especial pelas Harleys. Todo sábado 
nos encontramos na única loja do Estado 
da marca para tomar um café da manhã 
com amigos. Vi que o número de motos é 
elevado e talvez, por isso, uma turma da 
Guarda Municipal tem inibido o estaciona-
mento por lá. Porém, apesar de algumas 
estacionarem na calçada , sei que é erra-
do, o movimento de pedestres ali é quase 
irrisório. Qual a possibilidade de através 
da CET Rio, fechar uma das faixas ou or-
ganizar o estacionamento, isso é possível?

Resposta do subprefeito Alex Costa – 

Sim é possível avaliarmos essa ques-
tão. Eu mesmo sou apaixonado por 
motos, podem me convidar para o 
próximo café da manhã. Vamos estu-
dar a situação para regularizar esse 
encontro.

99104 2208



  NANDA ANDRADE VAI ESTREAR NO CINEMA 
Uma das estrelas da campanha para o 
dia dos namorados do Américas sho-
pping e prestes a debutar na telona 
em dois longas, a atriz Nanda Andra-
de, moradora da região, capricha no 
visual  nas mãos da Eye Brown Dayse 
Maia, que cuida de suas sobrancelhas  
e maquiagem. Nanda conta que não 
esconde a sua preocupação com os 
cuidados da beleza:
 __”Tenho essa carinha de no-
vinha , mas já fiz 30 anos e lido com 
imagem”, brinca lembrando que não 
sai de casa sem o kit “primeiros so-
corros”, com base , batom e blush.
Nanda disse que gravou duas gran-
des participações  em filmes distintos. 
Num deles, com estréia prevista para  
o próximo Verão, a atriz mineira  faz 
o papel da esposa do hilário prefeito  
de uma pequena cidade, interpretado 
pelo ator Augusto Madeira, em “Bo-
letim de Ocorrência”. Para quem não 
associou o ator, ele é quem estrela 
junto Gisele Bündchen a série de co-
merciais da operadora Sky, nas peles 
de um cabeleireiro, monstro e mafio-
so. As cenas já foram gravadas  em 
Realengo, na zona Oeste do Rio. 
 Na outra participação , Nanda 
interpreta uma prostituta no filme “O 
Último Virgem”. Ambas as fotos po-
dem ser vistas no site do jornal. Dá 
para reparar que no figurino de mu-
lher-dama de Nanda é nítida a seme-
lhança com o  figurino usado por Julia 
Roberts , em “Uma Linda Mulher”. 
Morando aqui no Rio há 10 anos , 
Nanda conta que  é difícil evitar o sol 
sempre presente por aqui e que é im-
placável com a pele.
 __“Parece bobagem mas 
sempre passo filtro solar, até em dias 

nublados. Tenho amigas que já tem 
rugas de expressão por que vivem 
deitadas na areia torrando para ter 
bronzeado. Não posso ter esse ritmo 
de vida para minha pele”, revela.
 Depois que passou a fre-
quentar o ateliê de Dayse Maia co-
meçou a usar também produtos 
mais sofisticados como as da linha 
Men et Moy, Kiehl’s e os hidratantes  
da MAC antes do batom.  Para os 
cabelos não dispensa  os xampus da 
linha Joico. E para manter o corpo 
apto para o trabalho e  curvilíneo, 
alterna exercícios na academia do 
prédio onde mora com as sessões de 
musculação na Body Tech do shop-
ping Bandeirantes.
 __”A gente nunca sabe que 
papel vai fazer. Fiz uma participação 
em Pecado Mortal onde era dispu-
tada pelos personagens do Claudio 
Heinch e do Iran Malfitano. Ficava 
de baby doll e imagine se tivesse 
umas gordurinhas a mais. No filme 
em que interpreto uma prostituta 
é a mesma coisa. Por isso sempre 
faço minha obrigação diária de exer-
cícios”, conta a atriz. 
Dayse Maia, por outro lado, acres-
centou que as sobrancelhas são im-
portantes para o ator assim como 
qualquer outra parte do corpo. 
 __”Repare no rosto da Nan-
da? Aquele arqueamento em cima 
do olho dela , na ponta, mostra 
personalidade. Além de limpar a so-
brancelha, passei uma camada de 
pincel para reforçar. Ficou lindo”. O 
site  site da designer é daysemaia.
com  e fica Av. Olegário Maciel, 231 
Sala 304. Cuida também da atrizes  
Ana Furtado e Flávia Alessandra. 

EU VI E FOTOGRAFEI!

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
CAIO CASTRO

Gabriel Portela já até saiu de Caio Castro cover no 
carnaval passado . Essa foto pode ser vista no site 
do jornal. Num olhar rápido dá até para confundir. 
E Gabriel aproveita a fama. Para quem está em 
dúvidas, o ator é o de cima. 
Conhece alguém que se pareça com um famoso? 
Mande para jornaldorecreio@gmail.com ou man-
da  um Whats app para 99104 2208. Participe!

A foto dos egundo andar e ao lado o Risoto Nero Di Sépia.

A moradora Daniela Balbino tirou essa foto 
de dentro de seu carro ao entrar na Gláucio 
Gil. Ficou espantada com a quantidade de 
policias na esquina. Contou 14 !! No post 
, duas dezenas de comentários dizendo 
que também viram e creditaram a Copa do 
Mundo pelo reforço. Mas reparem na foto 
que a maioria não está armada. Deviam es-
tar em treinamento. Cartas para redação.  

Antes de fechar essa sessão  vimos no face-
book do Recreio dos Bandeirantes  a foto do 
Leandro Carvalho que lembrou os tempos 
em que o Recreio tinha a boiada que pas-
sava em frente ao Ruas, alguém lembra?  
Nesse flagrante em frente à estação Gilka 
Machado alguns cavalos seguiam na con-
tra-mão do fluxo das Américas em sentido 
Guaratiba como se não fossem com eles. 

MIAM MIAM Piazzetta Pasta e Vino
A data mais romântica do ano pode  ser an-
tecipada por causa do jogo de estreia do Bra-
sil.   A Ambev encabeçou campanha tentando 
mudar para o dia 11  a data de comemoração 
para os namorados. O  aconchegante Piazzet-
ta Pasta e Vino na Fernando Leite Mendes 
adianta que lá fará cardápio e atendimen-
tos especiais nos dois dias. Wagner Manasfi, 
Chef e proprietário adiantou que criou fora 
do cardápio dos novos pratos.  O primeiro é 
o NHOQUE DE BATATA  BAROA  com pesto 
de rúcula(R$ 60). O prato é individual . Para 
harmonizar, Wagner sugeriu o tinto Primitivo 
da região de Puglia, na Itália (R$44). Esse 
representante italiano possui uma cor púrpu-
ra intensa, assim como seu aroma. Frutado, 
com notas de ameixa e cereja, temperada 
com alecrim e aroma de baunilha. Seco, ma-
cio e equilibrado é o ideal para uma noite a 
dois. Ainda mais com músicas italianas to-
cando bem baixinho e conversa fluir a dois.  
Wagner separou módulos  com os principais 
sucessos de Ennio Morricone, Charles Azna-
vour , Edith Piaff e Domenico Modugno.
 Uma outra opção, mesmo fora do 
cardápio, é o Risoto Nero Di Sépia (R$ 57). 
O prato leva tinta de lula, camarões e anéis 
de lula fresca. Para harmonizar o espumante  
Don Guerino Rosè da serra gaúcha de uva 
Malbec. (www.donguerino.com.br) A Don 
Guerino é uma jovem vinícola no município 
de Alto Feliz, em Caxias do Sul. Em local alto, 
arejado e muito ensolarado, principalmente 
nos dias finais da maturação das uvas, deci-
sivo para bons vinhos. Soma-se a estes fato-
res noites frias no verão.

Quem provar não vai se arrepender. No 
prato, a curiosidade é pela nomenclatu-
ra Sépia que muitos acham que é ape-
nas um tipo de cor, mas são moluscos 
intrigantes e uns dos animais marinhos 
mais inteligentes. São considerados os 
moluscos mais rápidos, pois possuem 
um cifão que lhe proporciona uma pro-
pulsão a jato de água. Aqui no prato do 
Piazzetta é somente na coloração a ho-
menagem. O sabor do prato é marcan-
te e delicioso, além de chique.  Outra 
opção é o Raviolli de Vitelo, que é um 
bezerro macho fresquinho que vai para 
o abate cedo (R$ 46).

O restaurante é relativamente pequeno com umas 6 me-
sas no seu interior e mais 10 na parte de fora, porém , no 
segundo andar é que está o charme, com cristaleiras  e a 
meia luz são um convite a um jantar como se estivesse em 
casa. O Piazzetta funciona de segunda a sexta das 18 H à 
meia noite de segunda a sexta e fecha um pouco mais tarde 
no sábado. Domingo, até as 23 H.O telefone é 3796-7585 e 
fica na rua mais gastronômica do bairro , a Fernando Leite 
Mendes 101 Loja B, ao lado do Konomi Ai e o mexicano Taco 
& Chilli.  A página no facebook é Piazzettapastaevino.

99104 2208

99104 2208
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   JAYME DE ALMEIDA DESCANSA E AVALIA PROPOSTAS

R: E continuo achando que com ele a bola fazia uma ligação 
melhor da zaga com o ataque. A bola ficava mais no nosso pé. 
Ele distribuía melhor o jogo. Mas cheguei a falar com ele que 
os fatos não corroboravam em favor dele. Até aquele lance do 
campeonato carioca. Ele me disse que achou que o goleiro ia 
mesmo pegar a bola. E nós no banco também. Aí veio o Fan-
tástico e fez aquela história toda....E a saída do Elias também 
foi crucial.
15) Tem jogador atuando só coma  camisa?
R: Olha, não vou falar em nome porque é deselegante da mi-
nha parte. Mas falta comprometimento de alguns ali que jogam 
só com o talento que ganharam de Deus. Mas se esquecem 
da parte física. O futebol é hoje é muito físico, exige muito do 
jogador. E uma correria só e tem que se cuidar. 
Não é novidade para ninguém saber quem treina , quem se 
cuida e quem exagera na noite. 

16)Morou no Japão, quando trabalhou no Kashima. Foi 
difícil morar num país com uma cultura muito diferente. 
Passou por alguma situação engraçada?

R: A educação e o respeito são coisas que você não acredita 
que são importantes para o funcionamento de uma sociedade. 
Uma vez ,minha esposa esqueceu uma garrafa de refrigerantes 
no supermercado. Lá no Japão tínhamos um intérprete para 
atender as famílias brasileiras e como éramos muitos, decidi-
mos fazer compras sem ele.  Ela esqueceu as garrafas no caixa. 
Fui trabalhar e no dia seguinte minha esposa foi lá. Explicou 
ao gerente o  que aconteceu. Ele abriu uma porta e falou para 
ela procurar na sala . Tinha até TV!!Ele não perguntou se era 
só isso . Não fiou vendo se ela ia levar outra coisa. Acreditou 
na palavra e pronto. Não é bacana. Falta um pouco disso aqui. 
As pessoas precisam ser mais honestas, principalmente os go-
vernantes. 

17) Sei que você vai na Toca da Traíra as vezes, tem 
algum cantinho especial para ir, um restaurante, praia?
R:É verdade..Como você sabe? Agora tenho mais tempo. Ia 
nas segundas por causa da folga. Aliás, vou retomar minha 
pelada de segunda. No Recreio, gostava de ir na Mineira. Era 
pertinho do Ninho do Urubu e adora a comida mineira. Dava 
uma esticada na Prainha e no canto do Recreio. Como é bonito 
aquele lugar.

A fala é pausada e o tom é baixo. O filho 
de  um ex-craque do Flamengo  e ex-técni-
co do clube até o mês passado, Jayme de 
Almeida recebeu nossa equipe para uma 
conversa divertida na área de lazer num 
confortável e tradicional condomínio da 
Barra da Tijuca. Avesso a automóvel, sua 
conta bancária ainda é na agência do Bra-
desco que atende aos funcionários do clu-
be da Gávea. Nascido e criado no Leblon, 
Jayme de Almeida se mudou para cá cedo 
no início da década de 1980 e não saiu 
mais. Lembra do tempo em que a Barra 
tinha clima interiorano, o que o motivou 
a mudar com sua família para cá. Ídolo 
entre os rubro-negros conquistou a torci-
da adversária após ser demitido de forma 
injusta e indelicada pela atual diretoria 
que não aceitou a saída precoce da Taça 
Libertadores e o início ruim no campeona-
to brasileiro. Educado  e os muitos anos 
no clube não foram suficientes para uma 
despedida digna de um ídolo que tem ra-
ízes fortes no Flamengo e que tantas gló-
rias trouxe como jogador e treinador. Em 
apenas 8 meses no cargo, conquistou a 
difícil Copa do Brasil derrotando os maio-
res clubes do país e ainda levou o campe-
onato carioca. Ao que parece não foram 
suficientes para sua permanência e ainda 
ficou sabendo de sua demissão pela im-
prensa quando estava de folga, na praia. 
No momento, avalia propostas de outros 
clubes e acha que ainda pode acrescentar 
ao futebol brasileiro.  Veja que conversa  
divertida com Jayme de Almeida:
1) Você mora na Barra há quartos 
anos?? 
R: Desde 1986 quando voltei de Portugal.
Comprei esse aqui ainda na planta, em 
1977. Aqui na Barra tinha aquele prédio 
redondo, o Nova Ipanema e o Novo Le-
blon. Eu tava indo pra São Paulo e queria 
investir. Não tinha nem o Barrashopping. 
Era só areal e uma pista única. Eu não an-
dava por aqui.   Vendi as ações do telefone 
para juntar na compra. 

2)Viu toda a transformação pro aqui 
não foi? O que está melhor e o que 
está pior?
R: Peguei a transformação toda. Ago-
ra, o trânsito piorou muito. Ir para Zona 
Sul hoje é muito difícil. É muito carro e o 
transporte não acompanhou. E acho que a 
cultura de quem mora aqui não é de trans-
porte de massa. É a do carro novo , não 
tem jeito. Minha mãe ainda mora no Le-
blon e é o ônibus do condomínio que me 
leva. Vou lendo um livro numa boa. 

3) Garoto do Leblon?
R: Pois é. Tô sempre lá. Joguei na areia, 
no Royal. Joguei contra o Junior na praia , 
apesar de mais novo. A gente jogava nos 
times de cima por que éramos bons de 
bola. Comecei cedo, com uns 16. Me da-
vam a maior mordomia. Proteção. O jogo 
era duro. Torcida em volta  com 11  na 
linha. Eu era meio campo.  

3) Como foi parar no Flamengo?
R: Era do lado de casa. Um amigo meu, o 
Leo Salles, do Columbia, me chamou para 
jogar no salão do Flamengo. Foi até cam-
peão de juniores comigo . Eu já tinha a 
história do meu pai em casa. Eu fazia já 
faculdade, queria ser médico. Do salão, o 
Sr. Bria que jogava com meu pai , me viu 
e me chamou pro campo. Nem chuteira eu 

tinha. Fiquei. Só levei a sério com 17 anos. 
Estudava no Pedro Alvares Cabral, em Copa-
bacana. Quando acabei fui ser profissional. 

4) O que foi mais difícil: ser técnico ou 
jogador do Flamengo?
R: Sem dúvidas, ser técnico. A responsabili-
dade é muito maior. Em relação ao sentimen-
to, foi uma experiência fantástica. Só tenho 
carinho pela instituição. A torcida sempre me 
tratou com maior carinho. A forma com que 
sai ou não, mudou nada , só me aproximou 
mais com as outras torcidas. Eu não gosto 
muito de carro. Detesto. Eu gosto é de an-
dar. As pessoas me param toda a hora. Ando 
no ônibus do condomínio. Motorista de táxi 
conhece você mais do que nós mesmos. Eles 
buzinam o tempo todo e ainda me convidam 
para os times deles. Teve até um senhor que 
me abraçou na rua. Ele disse que tinha muito 
orgulho de mim, da minha postura. Ele foi 
remador do clube. Acho eu seu fosse aquele 
treinador marrrento, fechado , a  relação se-
ria diferente.

5)Vai continuar a carreira?
R:Eu sempre fui treinador. Trabalhei no Para-
ná, no Japão, no CFZ, em Vitória. Fui auxiliar 
do Wanderlei, do Junior. No CFZ foi gerente 
também. No Paraná,  trabalhei no Irati. Eu 
parei  de jogar bola, me formei em Educação 
Física e sempre atuei na área. 

6) E quanto tempo foi essa passagem?
R:Desde 2010 com o Wanderley. Era auxiliar 
. Mas antes, 1978 até 1982, nas categorias 
de base. Fui preparador físico,  auxiliar, fiz 
um monte de coisas. Trabalhei com o Seu 
Neca no amador e aprendi muito com ele.

7) O que tá achando da seleção?
R: Tá no caminho certo. O material humano 
é esse mesmo. O Felipão pegou o trem já no 
trilho. O trabalho pior ficou com o Mano.

8) Você teve algum problema com o 
Mano?
R: De maneira alguma. Ele foi muito educado 
comigo, sempre. 

9) Mas a declaração dele após a sua sa-
ída dizendo  “nada como um dia após o 
outro “ foi dirigido a você?
R: Não acredito . Acho que foi para o Pelaipe. 
Tive uma relação muito boa e cordial com o 
Mano Menezes quando fui auxiliar dele. Ele 
foi demitido e e eu fui ficando, Os resultados 
vieram e fui efetivado, normal. 

10)Chamaria algum jogador diferente do que tá na lista?
R: A lista é essa mesmo, mas descobri esse jogador Fernandinho 
do Chelsea. Ele é fantástico. Bom passe, marca bem, ataca e 
chuta bem. Que jogador maravilhoso!
11) O que o Jayme vai fazer a partir de agora, seguir a 
carreira de treinador?
R: Vou sim, meu empresário é que está vendo isso. Preciso me 
encaixar logo para não ficar com aquela marca de treinador só  
de um clube.
12)Você viu o primeiro jogo sem seu comando;/(Flax são 
Paulo) O que achou?E o de ontem Fla e Bahia?
R: O do São Paulo me preparei para  ver ao vivo , mas só assisti 
no dia seguinte o VT. Estava com amigos comendo uma rabada 
e não deu tempo. Mas não mudou muito não. O Nei Franco vaio 
poder dar a cara dele com a pausa para Copa. 
13) Algum jogador e te ligou?
R: Muitos. Teve jogador que só ligou uma semana depois por 
vergonha, você acredita? Nem eles sabiam. Foi tudo muito rá-
pido.

14)  E você foi muito criticado com a insistência  no Carlos 
Eduardo....
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