A

gosto é o nosso mês(até que
enfim!), quando comemoramos o dia do sofrido pai,
que paga as contas, que cuida da casa também, que faz dupla
jornada(assim como as mães e vamos deixar de ser machistas) e nos
viramos nos 30 para seguir vivendo
a vida , apesar do alto custo de vida.
E nesse mês, nada mais aglutinador
que um bom vinho para reunir a família em casa ou no seu restaurante
preferido. “Vinho tinto é, de longe,
o mais indicado para carnes”, explica
o sommelier Tiago Locatelli. Já Khátia
Martins concorda e explica que esse
tipo de prato geralmente é mais gorduroso e pede um vinho estruturado.
Khátia indica as uvas Malbec e Cabernet Sauvignon e completa afirmando
que, quanto mais gordurosa a carne,
mais ácido e tânico deve ser o vinho
para que haja boa harmonização.
Quem aprecia carnes diferentes das
tradicionais, também tem boas opções de vinho. Locatelli afirma que os
tintos envelhecidos, como o Merlot,
vão bem.
“O peixe é uma carne magra e
exige harmonização delicada, por isso
o sommelier Rodrigo Sobral sugere o
vinho branco para “não errar”. Já para
acompanhar um bacalhau, Sobral indica um vinho verde. O salmão vai
bem com vinho rosé”, completa.

Quando o peixe é acompanhado de molho,
Locatelli sugere vinho Chardonnay envelhecido em barril de carvalho. O Sauvignon
Blanc, com boa acidez e frescor, combina
com molho a base de frutas.
Algumas substâncias do vinho tinto tendem a brigar com a carne de peixe
e essa combinação pode deixar o paladar
amargo. Caso seja impossível servir um vinho branco, os especialistas sugerem um
vinho tinto de leve a médio corpo, como
o Pinot Noir, para não estragar o almoço.
Na adega da Mondovinoweb.com.br do
amigo Rogério tem ótimas opções a preços
justos e competitivos, como o Alta Vista
Malbec. Proveniente de Mendoza, 50% do
vinho passa 12 meses por carvalho francês
e americano. É um Malbec correto e bem
trabalhado, o que agrega muito no seu
custo-benefício, o quê não é um desmerecimento. Não tem muita complexidade,
mas não tem exageros de madeira ou super-extração de fruta. Tem um “Q” francês,
colocando a elegância em primeiro plano.
Visual rubi escuro, sem traços de evolução.
Aromas clássicos de frutas vermelhas maduras, e talvez uma pimenta no fundo(me
corrijam se estiver errado hein?). Senti um
bom volume, acidez correta, taninos bem
trabalhados e boa persistência. É fácil de
agradar. A loja é na rua de saída do Zona
Sul em direção ao Buteco Tradicional no
térreo de um prédio recuado, quase em
frente a Fura Bolo. Vocês vão gostar.
Já no Empório Santa Therezinha, a
sugestão fica pelo Swinto que é um tinto
da familia Belasco de Baquedano é prove-

niente de vinhedo de 100 anos de idade,
onde são plantados exclusivamente a Malbec com rendimentos pequenos, muito melhor para os vinhos. Foi envelhecido 18 meses em carvalho francês novo e engarrafado
sem filtragem. De bela cor, aromas convidativos de minerais, alcaçuz, violetas, cerejas
pretas e framboesas pretas.
Tim tim!

jornaldorecreio@gmail.com
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Degustando a Vida

“SURIGATOS”
BOTAM
O PÉ NA
ESTRADA
VEJA A COLUNA DE ALEX COSTA, O NOVO SUB PREFEITO, NA PÁG 5

HOMEM ARANHA ACHA NOVOS FIOS PARA SE DIVERTIR

Ele vai continuar voando pelo
bairro e decidiu não usar mais
suas teias, pelo menos no Recreio. Nosso super-herói mascarado, nada menos que o Homem
Aranha, fez tanto sucesso na edição passada que decidiu voltar em
alguns pontos do bairro alertado
por moradores, mas como? Sempre antenado , recebeu algumas
sugestões pelo seu whats app
(99104 2208 ) e foi lá conferir.
Esteve na Rua Paulo Antunes Ribeiro em frente ao número
205 , quase chegando na Genaro
de Carvalho. A foto está no site
do jornal. Está tão baixo que fez
algumas acrobacias chamando a
atenção de quem passava pelo
local. A moradora da rua, Georgete dos Santos Filho, de 45 anos,
disse que esse fio está ali há muito tempo e confessa nunca ter reparado:
__” O senhor sabe que já
acostumei a ver esses fios jogados que nem ligo mais”, revelou
para o espanto do super-herói que
nesse momento seguia o fio que
parecia de telefonia. Esse mesmo
fio tinha uma outra parte enrolada
no próprio poste , bem em frente
ao portão da casa de número 205.
Partimos para a esquina
das ruas Gelson da Fonseca com
Maurício da Costa da Faria. Nosso
Aranha reparou que no mês passado estivemos bem próximo dali,
há uns poucos metros que continua tudo lá. Quase foi dar uma
pendurada para matar a saudade.
Mas se conteve em experimentar
o do poste que estava ali aos rolos! Como era fim de tarde, por
volta das 17 H, muitos trabalhadores pararam para ver suas ações
e acabou posando para fotos. Um
deles, Sr. Edevanildo dos Santos,
morador de uma simpática co-

munidade do outro lado da Avenida
das Américas disse que em frente ao
supermarket tinha um muito maior.
Chegando lá percebemos que o fio
estava jogado no chão e vai de uma
ponta a outra , com uns 30 metros de
fio jogados no chão, bem em frente
ao ponto de ônibus.
Como esse jornal é mensal,
decidimos passar um pouco antes de
publicar e os fios que estavam nas
Américas em frente ao Supermarket
foram recolhidos. Pena que os demais , não.
Segunda a assessoria de imprensa
da Sub Prefeitura, Alex Costa pretende se antecipar às concessionárias e
retirar os fios jogados:
__” Bastam nos informar os
endereços de onde tem fio caído que
a Subprefeitura vai pedir para tirar,
já que notificar não funciona, porque as concessionárias demoram a
cumprir as notificações”, afirmou por
email.
Em decreto publicado 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 publicação, 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 apesar de o município até hoje não ter
conseguido concluir o mapeamento
da sua rede subterrânea. Além de
esteticamente ficar feio, sempre há
um perigo eminente com esse monte
de fio pendurado pelas vias públicas.
A oferta é tão grande que tão cedo
nosso querido super heróis vai deixar
nossa região.
Em frente ao Supermarket nas AméO Jornal o Recreio vai contiricas um enorme fio de uns 20 menuar publicando suas peripécias.
tros ficou ali jogado mas foi retirado

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

De Olho no Recreio

Mês passado quem bombou mesmo foi o restaurante de
cortes argentinos, Gran Parrilla, na praia da Barra. Por ali,
diversos jogadores e imprensa argentina estiveram por lá
e saborearam o ancho e os Asados de Tiras. Abaixo, Don
Diego Maradona esteve por duas vezes, sendo que na segunda pediu ironicamente 7 asados?! Talvez tivesse tirando
um sarro com nossa acachapante derrota diante da Alemanha.
Ao lado, Sabrina Sato passou uma tarde de domingo
inteira gravando seu quadro. No site do jornal tem o programa que recebeu Gracyanne Barbosa. O garçom Maresias foi
chamado para participar. Débora Caetano, do Parrilla era só
alegria com a festa de encerramento da novela “Em Família”
na sua casa. Só faltaram Gianichinni e Marquezine. Antonelli ficou quase o tempo todo do lado de fora que tava uma
friaca só. Anderson Silva literalmente parou o New York
City Center quando esteve lá num domingo à noite autografando artigos no quiosque da Pretorian!

Guilherme da

Silveira

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

MORADORES DO RECREIO PEDEM MAIS SEGURANÇA

O

morte violenta do morador
Ricardo Reis no fim do mês
passado causou comoção a
todos na região. No último
domingo do mês de julho,
um grupo de moradores,
amigos e parentes, mesmo
sob chuva forte foram até a praça Tim Maia
para uma passeata pedindo mais segurança
na região. Inúmeras manifestações de carinho e solidariedade infestaram as redes sociais. O facebook mais badalado da região,
denominado Recreio dos Bandeirantes, decretou luto oficial por 30 dias. Aliás, nessa
rede em especial diariamente é publicado
atos de violência, como sequestros-relâmpago e assaltos a mão armada. No site do
jornal tem até um link do jornal Extra onde
mostra um cidadão sendo assaltado no estacionamento de um supermercado na Barra. Ele gravou tudo com o seu celular.
O Jornal do Recreio teve acesso aos
números do ISP(Instituto de Segurança Pública do Estado) e verificamos que apesar
dos relatos, dá para verificar que a violência aumentou em toda capital. No site do
jornal, tem uma planilha com os números
do primeiro trimestre da zona oeste que
não reflete muito a nossa situação, já que
envolve Bangu, Realengo , Campo Grande
entre outros. Mas lá, mostra que passou de
747 para 1.120 casos, aumento de 66.66%.
O chamado sequestro relâmpago que é
chamado de extorsão com privação de momentânea liberdade aumentou de 4 casos
para 16, ou seja 25 %. De janeiro até o mês
de julho 199 casos de assalto a pedestre
aconteceram na região com um aumento
significativo de 63 % .

No RJ TV o comentarista Rodrigo Pimentel afirmou o que não é novidade para
ninguém o aumento da violência com a abertura do túnel da Grota Funda:
__”O assassino desse senhor no Recreio foi solto há cinco meses atrás e assaltava com aquele dispositivo eletrônico na perna
para os presos monitorados pela justiça em
regime semiaberto. A polícia prende , mas a
justiça solta, porque a lei prevê inúmeras situações. O código criminal precisa ser revisto
urgente. Em qualquer lugar do mundo ele estaria preso”, enfatizou o comentarista de segurança que lembrou também que depois do
surgimento do túnel da Grota Funda, a rota
de fuga ficou mais fácil para os bandidos.
O comandante do 31 º BPM, Rubens
Peixoto, informou através de email que desde
o dia 23 de junho, quando recebeu aumento
de efetivo, passou a policiar mais as ruas e
pontos-chave da região:
_
_” O fechamento de dados é realizado mês a mês. Particularmente acompanho
a evolução diária dos números e tenho plena consciência que os números do ISP são
importantes, contudo, representam apenas a
meta e, reputo como determinante o método. É aí que posso me debruçar, já que assumi em dezembro de 2013 com 212 Roubos
no mês de novembro e, hoje, estamos com
algo em torno de 140. Temos muito a melhorar. Os indicadores estão em queda, a tropa
do Batalhão está motivada, as impressões da
sociedade civil organizada são as melhores e,
como estou acostumado a vencer, esse é o
meu destino final sempre”. frisou Rubens Peixoto também morador do bairro.

PILOTO DE TANTO INSISTIR CRIA SUA PRÓPRIA PIZZA NO CEVADAS
Toda vez que os amigos se encontravam numa pequena pizzaria em Curitiba após o serviço, o
bate-papo e os copos de cerveja
eram os grandes aliados. Amantes pelo mundo das duas rodas
vários motociclistas ficavam fazendo hora à espera do proprietário da casa, também motociclista,
terminar o expediente. Para não
ficar somente na cerveja, o dono
mandava o pizzaiolo da casa fazer duas pizzas, uma para ele,
e outra, para os motociclistas ,
numa espécie de tira-gosto. Paulo Cezar Araújo Loureiro , 53 anos
piloto e tatuador, era um desses
que ficou fã. Isso foi há 12 anos.
Quando voltou para o Rio de Janeiro, não achava ninguém que fizesse aquela pizza. Então no desespero pediu a receita ao então
amigo e empresário. E ele fez melhor. Mandou várias congeladas
por sedex! Isso mesmo. Enviou
pelos Correios várias pizzas numa
embalagem especial. Parece meio
loucura , mas o que uma pessoa
não faz por sua paixão?
Paulão, como é conhecido
no mundo da aviação, disse que
uma vez a encomenda ficou presa
na alfândega e acabou descongelando a ponto de ligarem para ele

perguntando o que tinha dentro.
Ele prontamente respondeu: pizza.
(risos).
O piloto Paulão é multifacetado já que possui um estúdio de
tatuagem em cima do Konomi Ai,
na Fernando Leite Mendes, o Brothers In Ink, e ensaia com os amigos num estúdio em Vargem Grande toda semana com sua banda de
rock. Seus filhos também ficaram
fãs da pizza que no Cevadas SA sai
a R$ 41.90 e se chama Pizzaiolo,
como na original. No site do jornal tem um pequeno vídeo onde o
Paulão explica como ela deve ser
montada. Provamos. Num primeiro
momento, se tivesse ovos e bacon
seria uma portuguesa, mas a do
Paulão tem palmito, champignon,
azeitona sem caroço, presunto e
queijo por cima e com bastante
cebola e orégano.
Na foto , a impressão que temos é de uma pizza comum, porém, nosso autor explica que se os
ingredientes forem colocados primeiro, como o presunto cortado
em cubos e as fatias de queijo em
retângulos(como nas pizzas italianas) , a aparência e sabor ficariam
bem mais atraentes já que uma camada será formada e a pizza ficará
com o relevo dos ingredientes.

Peço desde quando aqui era o Buxixo:
__” No início , eles nunca entendiam o que eu queria e vinha diferente, até que deixaram eu entrar na
cozinha e eu mesmo fazer a montagem. Os garçons já até sabem quando
chego”, revela as gargalhadas. Supersticioso ou não, o proprietário, Leonardo
Quelhas acrescenta:
__”Ele sempre senta no mesmo lugar”.

Serviço:
Cevadas SA
Av das Américas 17501
telefone : 2490 5000
cevadassa.com.br.com.br
Preço: R$ 41.90
Pizza do Pizzaiolo
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COLUNA DO BEM - Olha o frio!!
E já estamos no inverno… e com
ele a maioria das pessoas come um
pouco mais com o objetivo de suprir
as necessidades energéticas e manter o corpo aquecido. Porém, muitas
vezes este aumento no consumo
ocorre de forma exagerada e sem
critérios, o que pode trazer consequências sérias e muito prejudiciais ao
nosso organismo. É preciso lembrar
que o inverno é o período em que
ficamos mais suscetíveis a adoecer.
As baixas temperaturas aumentam
a incidência de doenças respiratórias
como gripes e resfriados, especialmente entre as crianças. Com isso,
passa a ser primordial que a alimentação reforce o funcionamento do
sistema imunológico e amenize a
ocorrência destes problemas, portanto, algumas mudanças são importantes para que nossa saúde seja
mantida.
Seguem algumas dicas:
* Hidratação, um ponto importantíssimo neste momento, já que sentimos menos sede e passamos por
longos períodos sem a ingestão adequada de líquidos, especialmente
a água. Chás de ervas (erva-doce,
hortelã, camomila, maçã, erva-cidreira, etc.) são boas opções para
aquecer e hidratar o corpo;
*Regularidade nos horários das refeições, valorizando a diversidade
alimentar para que o organismo receba todos os nutrientes que precisa. Não fique muito tempo sem se
alimentar. O ideal é fazer pequenas
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Carolina Liberato-Nutricionista

refeições com intervalos de três horas.
Aproveite a informação de que o nosso
corpo gasta mais energia para manter
a temperatura corpórea nesta época e
aumente a ingestão de pequenos lanches durante seu dia.
* Dê preferência às sopas de legumes,
folhas, acrescidas ou não de fibras
(gergelim, semente de linhaça, farelo
de aveia, trigo). As folhas como agrião,
repolho ou espinafre servem de base
para as receitas mais leves. Utilize também ervas para dar o sabor final e outros legumes são capazes de dar uma
consistência mais grossa, podendo ser
modificado então ao gosto de cada um.
Cuidado com ingredientes como creme de leite ou massas, pois aumentam
muito o teor de gordura e calorias da
preparação. Também é preferível usar
alimentos frescos, “in natura” e evitar
as opções prontas ou desidratadas pelo
excesso de conservantes e sódio. Use
e abuse das sopas de legumes no seu
jantar; estas podem ser preparadas a
base de vegetais e legumes cozidos.
* Opte pelas carnes magras ou brancas
(frango ou peixe) e dê preferência às
formas de preparo cozidas, grelhadas
ou assadas evitando assim as tão prejudiciais frituras.
* Os lanches quentes precisam ser elaborados de forma equilibrada como por
exemplo: pão (energético), recheio de
carne ou frios (construtores) e legumes
e folhas verdes (reguladores).
* Escolha doces à base de frutas ou
frutas secas (doce de banana, abóbo-

bora, uva passa, damascos, ameixa seca)
pois são menos calóricos que os famosos chocolates, chantilly, bolos, doce de
leite, etc. Algumas frutas ficam deliciosas quando levadas ao forno como, por
exemplo, banana e maçã assadas com
canela. Para as crianças pode ser usada
uma pequena quantidade de mel ou açúcar para decorar e dar melhorar o sabor.
E para a criançada que vão entrar de
férias, os fast food devem ser evitados,
pois são altamente calóricos, ricos em
aditivos químicos e pouco nutritivos.
Não poderíamos falar dessa estação tão
charmosa sem falar de um bom fondue.
Já podemos encontrar as versões lights
nos supermercados, lembrando que, o
alimento mesmo na versão light deve se
consumido moderadamente. Se ele for
servido como prato principal sirva saladas ou caldo de legumes como entrada.
Podemos ainda, reduzir as suas calorias
fazendo algumas trocas como:
- Fondue de queijo: substituir os queijos
gordos por cream cheese e muçarela light. Os pães podem ser consumidos com
moderação e de preferência os integrais;
- Fondue de carne: usar água ao invés
de óleo;
- Já os fondues de chocolate, absurdamente calóricos, devem ser servidos
acompanhados de muitas frutas.
Enfim, não abusem nas quantidades,
tudo pode ser ingerido desde que com
moderação. A mastigação é outro ponto importante, por isso comer devagar e
apreciando cada momento é fundamental.

DIARISTAS E BABÁS AGORA TÊM EMPRESÁRIO
Quando sua esposa ficou grávida
ele sentiu na pele a dificuldade de
arranjar uma diarista. E depois
que sua filha nasceu, teve quase
um segundo parto para arranjar
uma babá. Luiz Renato Lemos decidiu arregaçar as mangas e buscar no território da internet uma
profissional ideal para sua necessidade. Acabou caindo no site da Associação Brasileira de Franchising.
Lá, descobriu algo mais. Descobriu
que poderia fazer da sua necessidade o início de um bom negócio.
E trouxe para o Recreio a MARIA
BRASILEIRA, uma empresa voltada para o fornecimento de diaristas , passadeiras, baby sitters e
até um serviço inovador: “o bom
vizinho” que chega para salvar a
pele de quem precisa viajar ou se
ausentar da residência por qualquer motivo e não tem como molhar as plantas, dar ração para o
cachorro ou até mesmo ligar a luz
da varanda .
__”É difícil ter o comprometimento das profissionais e muitas vezes
ficamos na mão. O nosso objetivo
(nossa missão) é atender os moradores do Recreio com serviços de
qualidade voltados aos cuidados
com seus lares e sua família, bem
como atender as empresas da região com terceirização de serviços
gerais”, completa o empresário.
Os serviços são variados, como
o de diaristas (faxineira, passadeira, babá, cuidador de idosos,

cozinheira e passeador de cães,
além de recrutamento/seleção
de profissionais, nos casos onde
a cliente pretende contratar. Para
empresas, oferecem serviços de
terceirização de mão-de-obra,
como auxiliar de serviços gerais,
portaria/recepção, zelador, entre
outros.
Os preços de diaristas variam de
R$80 (faxina simples ou passadeira durante 4 hrs) a R$ 230 (duas
profissionais cuidando de uma
casa grande). Já os recrutamentos variam de R$450 a R$500,
sendo este valor para os casos
onde a cliente quer aplicar uma
avaliação psicológica para traçar
o perfil comportamental da candidata a ser contratada.
Para iniciar as atividades na empresa as profissionais passam
por um treinamento, onde são reforçados diversos outros pontos,
todos voltados ao comportamento
dentro das residências e como se
comportar.
Marli Cunha , de 47 anos e moradora de Curicica conheceu a
empresa através de suas filha que
pesquisa oportunidades na empresa e conta esperançosa sobre
o seu futuro:
__” Ter alguém que fale por nós
é uma maravilha”, completa. E
acrescentou que na sua profissão
vive sendo testada pelas patroas:
__” Uma vez uma patroa minha
deixou um brinco debaixo do travesseiro e outro debaixo da cama

Equipe da Maria Brasileira após treinamento com Natália Marques e o proprietário Luiz Renato Lemos

só para me testar. Limpei, arrumei
a cama e voltei com os brincos para
os lugares de início. E ela perguntou
se eu havia limpado. Disse que sim
e ainda disse o brinco estava lá no
mesmo lugar. Ela ficou sem graça”,
explicou a diarista. Os contatos são
por email no rj.recreio@mariabra-

sileira.com.br ou pelos 3420-8781 e
99105-9098 o site é www.mariabrasileira.com.br . O endereço é na Rua
Roberval C. de Farias, 322 - sala 204
- Recreio dos Bandeirantes. Existem
planos mensais e outros pacotes sob
consulta prévia. Quem diria que as
profissionais de faxina e limpeza teriam empresário...
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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-

No mundo de hoje onde as ofertas de
carros pipocam a cada mês , para não
cair na tentação da novidade e perder
espaço, os mais antigos precisam se
renovar. E a Renault -Nissan decidiu fazer isso com o seu hatch mais vendido
até então, o SANDERO. No ano passado, quando foi apresentado no salão do
automóvel de são paulo, o presidente
da Dacia(montadora romena, braço da
Reanult no leste europeu) anunciava somente para o fim do ano. Parece que anteciparam. O novo Sandero chego sendo
anunciado com preço de cerca de R$ 29
mil (só para frotistas), mas nas concessionárias você só vai achar o Authentique
1.0, a versão de entrada, que ganhou direção hidráulica e rodas aro 15 em pneus
185/65. Já a configuração intermediária
Expression(34.990 e 1.6 de R$ 38.590),
além dos itens presentes na Autentique,
adiciona vidros (dianteiros) e travas elétricas, computador de bordo, alarme,
além do rádio com CD/MP3 Player, USB
e Bluetooth, retrovisores e maçanetas
na cor da carroceria e coluna B com acabamento em preto. Veio para brigar com
o ônix e HB 20 da Hyundai que está se
transformando no queridinho da classe
média pro aqui.
Além de confortáveis, os bancos trazem
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uma estampa moderninha e ao toque
o tecido macio aparenta boa qualidade, bem melhor que o empregado
no antecessor. Capricho maior você
encontrará na versão topo de linha
Dynamique, a qual recebeu detalhes
cromados na porta e no painel de instrumentos e economizou na quantidade de plástico rígido no painel, o que
não se aplica às outras configurações.
Ainda assim, com entre-eixos
de 2,59 m, o Sandero continua a acomodar com conforto até três passageiros no banco de trás, o que não é
algo comum ao segmento de compactos. Além disso, o generoso porta-malas de de 320 litros continua fazendo
a alegria de quem não consegue economizar na bagagem nem para um
simples fim de semana. É aí, que ele
ganha de goleada, na mala.
O próximo passo será lançar um modelo que trocará o câmbio atual de 4
marchas por uma outra mais moderna
e automzatizada de cinco para atender ao públcio que deseja ter o primeiro carrinho automático sem gastar
muito.Uma tendência ans capitais por
causa dos enormes engarrafamentos.
Essa novidade está ´programada para
setembro ainda desse ano. Talvez no
Stepaway. Segundo a Renault, isso
foi possível graças ao novo acerto da
suspensão e à adoção de bitolas mais
largas em 3,3 cm na frente e 2,5 cm
atrás. Por sinal, a marca afimar que
que renovou 80% dos componentes.

Novo Sandero

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O ALEX!

99104 2208

Whats App

Prezado sr Alex
Sou morador do Recreio dos Bandeirantes a mais de 5 anos e nunca observei
melhorias nas rua que cercam a minha
residencia ou seja nas Rua Roberto Pinho, na rua Ernesto Trota, e na rua Risoleta Neves, estas rua nãp tem asfalto,
agua encanada da Cedae, e esgoto sanitario, estas rua ficam no Posto 12 do Recreio, bem ao lado da rua Gilka Machado.
Por Favor me informe, a mim e a diversos moradores desta região, se existe
alguma previsão para acabar c/ estas
anomalias.
Agradeço muito, e diversos moradores
residentes nesta região citada. Nos ajude. pois vivemos a anos c/ Poços Artezianos, sem sabermos a qualidade destas
aguas. para podermos ter um pouco de
dignidade
Muito grato Jayme Reis
Resposta do subprefeito Alex Costa
Água e esgoto são investimentos do
Governo do Estado. Sabemos que a
Cedae está fazendo diversos investimentos, mas não temos conhecimento de que esteja programada
essa obra para os próximos meses.
Com relação à urbanização dessas
ruas, vamos nos empenhar junto
ao prefeito para que seja destinada
verba para essas obras no próximo
orçamento fiscal.
__________________________
Todos os dias caminho pela orla do Recreio e vejo com tristeza que a cada dia
que passa a situacao das cercas de arame que protejem a area de protecao da
restinga estao em pior estado. Rompidos
os arames, com os postes de madeira

derrubados/podres, permitem que ambulantes escolham o caminho mais curto
para a areia destruindo a vegetacao. Da
mesma forma, hippies, catadores de latas e moradores de rua vao ocupando as
areas que tem uma vegetacao um pouco
mais alta, transformando-a em banheiro e
moradia temporaria, especialmente proximo aos postos 10 e 11.
As inumeras reclamacoes feitas atraves
do 1746 nao produzem o menor resultado
a nao ser respostas absurdas que nao significam nada.
Resposta do subprefeito Alex Costa
Os sinais do Rio de Janeiro são controlados por uma central eletrônica que permite ajustes. Vamos pedir que verifiquem se
o sistema está desregulado e que façam
uma avaliação. A ideia é que exista uma
onda verde, para facilitar o fluxo de veículos, mas, no caso da Avenida das Américas, no trecho do Recreio, esse sistema é
compartilhado com os BRTs. A prioridade
é para o transporte público, sendo assim,
para a passagem dos ônibus, em detrimento, algumas vezes, dessa proposta da
onda verde.
irrisório. Qual a possibilidade de através
da CET Rio, fechar uma das faixas ou organizar o estacionamento, isso é possível?
Paulo C F Viana
Resposta:
Infelizmente temos constatado alguns casos de vandalismo, em que as
pessoas não respeitam essa área de
proteção que foi feita ao redor da vegetação nativa da orla, mas de modo
geral, o balanço é positivo. Além de
ter deixado as praias da Barra, Reser-

Infelizmente temos constatado alguns
casos de vandalismo, em que as pessoas não respeitam essa área de proteção
que foi feita ao redor da vegetação nativa da orla, mas de modo geral, o balanço é positivo. Além de ter deixado as
praias da Barra, Reserva e Recreio mais
bonitas, essa ação está atraindo espécies de animais que estavam em extinção nesse trecho, como coruja e gavião, que já têm sido vistos na praia da
Reserva. Peço que continue notificando
a Central de Atendimento da Prefeitura, através do 1746, para que sejam recuperadas as áreas danificadas. Apesar
das respostas não serem adequadas,
garantimos que entram nas estatísticas
e são devidamente analisadas pelos setores responsáveis.
Existe uma outra pergunta com resposta no site do jornal www.jornaldorcreio.com.br Particpe também pelo
Whatsapp do JR pelo 99104 2208

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

EU VI E FOTOGRAFEI!

PELADA É LEVADA A SÉRIO NA AKXE DA BARRA

99104 2208

D

O leitor Mario Tachi através das redes
sociais mostra sua indignação com o aumento da população de rua no Recreio. Ao
lado, chegou a tirar foto dessa casinha
que está subindo na Gilka Machado, quase esquina com a Av. das Américas. Logo
em seguida, um outro leitor, que prefere
não se identificar afirma que esse cidadão aí em cima na foto é famoso na região. Diz que diariamente bate ponto no
muro do supermercados Mundial. Socorro!

MIAM MIAM Demas & Divas-

P

or quase 1 mês a casa ficou fechada. Foram gastos cerca de
meio milhão de reais em obras
para dar maior mobilidade e
conforto aos seus clientes.
O
ambiente aconchegante está
adequado para receber os pratos baseados na cozinha americana, mas
com tempero brasileiro. Sanduíches e hambúrgueres artesanais, assim como as irresistivéis sobremesas: brownie, petit gateau e
outras delícias.
No cardápio, destaque para a BILLY RIBS
ONION, ripas de costela suína com molho
barbecue, anéis de cebola empanados e batatas fritas( R$48). Tem também a BILLY
RIBS ONION- . Para sobremesa a TRAVOLTA
(R$31)que é a campeã de vendas, um brownie feito exclusivamente na casa, coberto
com calda de chocolate quente, sorvete de
creme, chantili e lascas de chocolate.
E só em pensar que tudo começou com o
sanduíche de pernil do Sr Demas lá em Vila
Valqueire onde tudo começou. Uma receita
única, porém despretensiosa, começou para
agradar na festa de fim de ano e virou motivo para abrir um negócio, aliás, do visionário
genro do Sr Demas. Diva, sua sogra, é que
foi a homenageada na casa , ganhando fotos
de grandes divas do cinema e da música em
suas paredes. e alguns de seus seus pratos.
Hoje a casa comporta no total, 184 lugares.

IZEM QUE EU
PAREÇO
COM......
Roberto Carlos, mas não o
Rei, né?
Nosso leitor João Marcos é motorista no Pedra
de Itaúna, mora em Vila Valqueire e nos conta
que por causa da sua semelhança com o ex-lateral da seleção e atual comentarista de TV, tem
que provar que não é homem das pernas grossas
que tanto defendeu a amarelinha. Gostaria até de
viver de sósia, quer contratar? Anota aí: 98238
6593. Ah, O João é o de cima, tá?
Conhece alguém que se pareça com um famoso?
Mande para jornaldorecreio@gmail.com ou manda um Whats app para 99104 2208. Participe!

99104 2208

ao Brasil, lançado pela Cervejaria Heineken. A bebida traz
um sabor leve, refrescante e equilibrado, com 4,7% de
teor alcoólico. Sucesso em países como Holanda e Estados
Unidos, o chope Amstel é idealizado para consumidores
modernos e independentes, e já está disponível em bares
do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Curitiba. O Demas fica na avenida Genaro de Carvalho 1305,
bem em frente ao japonês Nagai. O Demas, desde o ano
passado participa do POLO GASTRONÔMICO DO RECREIO
e avisa que no mês de agosto dará , no dia, uma caneca
de chope cortesia independente do pedido. As reservas
são pelo telefone 3489 3859. www.demasedivas.com.br

No almoço executivo, a variedade de 76 pratos está disponível para a escolha do cliente,
todos com refil de refrigerante grátis e tudo
preparado na hora.
Para os que apreciam o chope Heineken, a
dose dupla acontece de terça à quinta-feira,
no horário de 18:30 às 20 horas. Existe a
opção fantástica do também holandês chope
Amstel - 330 ml -R$ 7,60/ 500ml - R$11, na
caneca congelada a zero grau. O chopp Amstel, terceira maior marca européia e quinta
mais internacionalizada no mundo, chega

Acima as fotos da Jack e Billy Ribs do Demas & Divas da Genaro

Eles levam a sério o que fazem . Se
sentem como se estivessem jogando nos grandes estádios do país. Aliás, alguns tem até guardados histórias em passagens -relâmpago por
grandes clubes do Rio. Mas desde o
dia 20 de julho que na Arena Cup,
eles só pensam em vencer o torneio
de futebol 7 organizado pela W2G
Sports, em parceria com a Arena
Akxe, para peladeiros amadores e
adultos.
A competição contará com
16 equipes de até 20 jogadores
cada, e está sendo realizada na
Arena Akxe, na Barra da Tijuca, e
premiará o time campeão com R$
1.000 (mil reais). Não que o prêmio
mexa com a cabeça dos que participam, mas só o fato de disputar
um torneio com organização, juiz
, premiação, torcida, valem muito
mais a pena. Sem falar que a grama
sintética é a única reconhecida pela
FIFA para esse tipo de torneio que
vem crescendo no mundo inteiro.,
além de possuir vestiários amplos
e modernos. Situação bem diferente
dos clubes aqui da região que não
tem muito cuidado. E nessa pelada
dá para pedir massagem mesmo
sem jogar nada , já que os serviço
é cobrado à parte. O time vencedor
da Arena Cup fará, através de uma
parceria, um jogo-treino contra o
Madureira F7, atual campeão brasileiro da modalidade. Os atletas que
se destacarem na competição serão
convidados a treinar com o Tricolor
Suburbano por um mês.
Além disso, a NEXT LEVEL

SPORTS também avaliará os atletas
com condições de ganharem bolsa de
estudos em faculdades nos Estados
Unidos. Os escolhidos pela empresa
serão convidados a fazer parte da
equipe da Next Level, tendo treinamentos e toda a assessoria para estudar e jogar futebol na América. os
nomes são difíceis de se torcer por
serem complicados, como Amigos LM
, Shark, Next Level Folia F7, Los Bubutes , Gtaf a até engraçados como
Kokinho 123, Paris Saint Café, que
certamente foi homenageando o time
francês para onde se transferiram a
dupla de zaga brasileira, Tiago Silva e
David Luíz.
Uma curiosidade fica por conta do
time do Gtaf que estampa em sua camisa uma propaganda eleitoral com
o nome da presidente Dilma e seu
número de chapa que provavelmente
será o 13 do PT.
Falando em uniforme, o do
Independente para ser o mais bonito.
Em cada término de partida são eleitos o craque da partida e o perna de
pau, para delírio da arquibancada que
adora brincar . Na foto tem direito a
placa com dedinho apontando para
baixo ou para cima, veja em nosso
site alguns destaques das partidas.
A Arena Akxe fica na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2.900, Barra da
Tijuca e o site é http://www.arenaakxe.com.br/ e em todas as redes
sociais tem fotos e resultados oficiais.
O campeonato tem previsão para terminar no penúltimo domingo desse
mês, dia 24 e todo os domingos tem
jogo aberto ao público.
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ão é à toa que a frase que eles
mais usam nas mídias sociais e
no site é : “Pé na Estrada”. Mesmo não arrebatando o prêmio
de melhor banda no programa
da TV Globo, Superstar, o grupo SURICATO
ou, os “SURIGATOS”, que a atriz Fernanda Paes Leme fazia questão de lembrar,
a banda carioca pode afirmar que levou o
maior prêmio que um artista pode receber de seu público: o reconhecimento. Em
cada esquina, em cada comentário, os elogios a banda Malta são unânimes, mas em
seguida vem um complemento: “ Ah.. mas
a Suricato é mais legal...”. O programa é
uma competição e, portanto, só pode vencer um. Do ostracismo dos bares cariocas
para a tela mais assistida do país, o grupo
assinou contrato com gravadora para um
novo trabalho; sua agenda começa a engordar e assinou com um dos escritórios
de maior renome do mercado musical, a
Musickeria, que tem a frente nada menos
que Luiz Calainho. Antes de terminar esta
matéria o grupo já voava para Santa Catarina e depois para Curitiba paras e apresentar no Master Hall. Constam também
apresentações em Campos, Governador
Valadares e São Paulo. Isso é só começo.
Rodrigo Nogueira , morador do bairro há
algum tempo, nos conta como a vida do
quarteto deu uma virada e como é gratificante ter suas músicas, sua arte, serem
consumidas por um público que procura
fugir do que é produzido atualmente. O
sucesso já bate violentamente em suas
portas tanto que uma fã já tatuou no braço uma frase de uma das músicas do grupo. Homônimo ao lutador Minotauro, Rodrigo milita pela arte e pela paz. Sua fala
é mansa e a música flui em suas mãos,
assim como seus versos. Já ganhou prêmio de melhor guitarrista do ano em 2007,
acompanha músicos famosos, como Paulinho Moska, mas consta em seu curriculum
uma apresentação com a cantora do main
stream Shakira que tocou ao vivo nos estúdios do Fantástico e ele, estava lá. Fomos a casa do cantor para uma conversa
descontraída junto com o baixista Rafael
Romano, que apesar de morar em Campo Grande frequenta há tempos os bares
do Recreio, em especial o Café Etílico e o
Bangalô, na Barra. Logo na chegada, um
susto: Rodrigo de chapéu, calça rasgada,
ué, figurino de show 24 Hs? Será que ele
se veste sempre assim? Não...Era só para
as fotos. Morador da Genaro, reside num
aconchegante e colorido apartamento minuciosamente decorado por sua esposa,
design e diretora de arte, Paola Costa. Então, vamos suricar?
1) Imagino que já tenha respondido
isso inúmeras vezes, mas pergunto:
porque Suricato, por causa do desenho?
R: A ideia veio do programa “O reino dos
Suricatos” no Animal Planet que costumava assistir nas madrugadas depois
que voltava dos shows. Ficava louco com
os bichos. E quando tive a oportunidade
de batizar a banda, joguei no google para
lembrar o nome do bicho, você acredita?
2) Não chegou a ter reunião decidir os
nomes, não? Porque nessas reuniões
saem cada nome...
R: (risos) Teve sim!! Pintaram nomes
como Casablanca e James-não-sei-quê..
Brown, acho.
3) Estão juntos há quanto tempo?

R: Uns quatro anos, mas já estamos na segunda formação.
4) Notei no site que uma das faixas , o
baixista que gravou, não era o que estava
numa das fotos, que por coincidência, não
era o Rafael?
R: Sempre acompanhei muitos artistas. E nesse meio, sempre convivi com essa gama de
músicos, e aí, falava das minhas ideias, meus
projetos. Sempre disse que o SURICATO são
mais do que amigos, são um núcleo criativo. E
essa galera por estar ocupada com esses artistas não tem tempo disponível para encabeçar
esses projetos paralelos. Daí, no início, quando
não tinha grana envolvida, um amigo gravou
uma faixa, outro gravou uma outra, e por aí
foi. O Rafael já era para ter entrado lá trás
quando nos conhecemos através de amigos.
5) Como e conheceram?
R: (Rafael) O Rodrigo fez um trabalho com
uma cantora(Mariana Marza) e ela mesmo
achava que o Rodrigo e eu tínhamos algo em
comum. Mas foi através de um freelancer com
o Fato Consumado (banda da Tijuca), que nos
encontramos de vez no palco.
(Rodrigo interrompe): Vou mais além. Antes
de tudo, quando fui convidado para abrir a turnê do Nando Reis, no Bailão do Ruivão, fiquei
na dúvida entre o Mário Ricardo(Fato Consumado) e o Rafael. Como não tinha muita intimidade, acabei não o chamando. Mas tá vendo
o destino?(risos)
6) Como funcionam as composições?
R: Depois de acompanhar muitos os artistas,
entrei numa produção intensa de composição,
aperfeiçoando a escrita e a criação das harmonias e melodias das canções. E como a banda
já vem dessa história, acaba que o grupo absorveu essas músicas. Além disso, a formação é um pouco nova(9 meses) e daqui em
diante as parcerias vão se iniciar, inclusive, já
está acontecendo. Falta é tempo. O programa
nos consumiu muito, a parte mental inclusive.
Foram dois meses direto dentro do PROJAC!
Aquilo lá não foi fácil.
7) É mais inspiração ou transpirarão?
R: UM TANTO, por exemplo fizemos durante
o programa. Saiu em 5 minutos. Vou vomitada sozinha(risos). Então, é senta e faz. Sou
um guitarrista nato, sem ser um compositor
nato. Composição é um exercício. Conversando com compositores famosos, me disseram
que a cada 20 canções, sai uma boa para ser
gravada.
8)Você acha que nesse repertório já tem
o seu grande sucesso, a sua “Toda Forma
de Amor”, do LULU?
R:Não dá para saber. A maneira como as músicas chegam nas pessoas é muito doida.

R:“Um Tanto” quando foi tocada no programa ficou em quarto
ou quinto no ranking, e mesmo assim, é uma das canções mais
compartilhadas nas mídias sociais. Existem canções que não são
de primeira audição. Você vai tomando gosto. Ela teve mais retorno fora do que no próprio programa. Não é doido?
9) Vocês utilizam instrumentos pouco comuns, como o
Didjeridoo (Australiano) e o Ukulele(uma espécie de cavaquinho haviano)?
R: Weissenborn é um violão havaiano também. É o mesmo que o
Ben Harper usa. Eu e o Guilherme Swab tocamos. O Didjeridoo
é um instrumento aborígene muito bacana. Na verdade, esses
equipamentos são novidades aqui, mas muito comuns fora do
Brasil. O cavaquinho é normal aqui e não lá fora, entende? Esses
instrumentos são os “cavaquinhos” das suas regiões e o Guilherme é muito apaixonado por afinação aberta como eu. Somos
pesquisadores na área; de usar slides. É uma paixão em comum.
Guitarra todo mundo já toca, né? A gente gosta de colorir com
outras cores nossas canções.
9) Como surgiu a ideia de gravar uma música do Lulu Santos, por causa do The Voice, o que ele achou??
R:A banda já fazia uma versão do “Um Certo Alguém”. Tive o
convite de fazer parte da banda do The Voice. Lá, o Lulu veio
para mim e disse que tinha adorado a versão da minha música.

Falou, inclusive, que quase foi no lançamento do single no
Circo Voador. Aí, como somos guitarristas, ficávamos conversando sobre timbragem e tudo mais nos intervalos. Ele mesmo
quis participar do clipe(está no site o vídeo).Uma vez, no GP
Brasil de Fórmula 1(2012), ele me ligou e disse se podia usar
a versão dos “bichos” para tocar a música dele!?
10) Dos bichos?
R: (gargalhando) É...ele se referia ao SURICATO como a banda dos bichos . Ele não lembrava o nome da banda...
Rodrigo: E ainda falei : que honra! E aí virou um single, que
virou um clipe e foi gravado no Itanhangá, numa casa linda.
11) Acompanhei um pouco você como guitarrista no
Fato Consumado e não me recordo de ter visto você
cantando. Isso estava adormecido em você?
R:Na verdade, ali já tinha um dueto. Eu até comecei a cantar
algumas coisas, só que senti a necessidade de me expressar
fora daquele contexto ali. E resolvi sair para tocar mesmo. E
parti para os bares e coisa e tal. O que é nato em mim é ser
guitarrista. Das seis músicas que cheguei a cantar na banda,
o dono do bar me convidou para fazer voz e violão em outra
casa dele que ele abriu do lado. Topei. E aí, comecei a exercitar os artistas que cabiam na minha voz. E como isso foi
crescendo dentro de mim, chegou uma hora que ali não seria
o espaço ideal para eu me expressar e veio o SURICATO.
12)Como vocês definem o som de vocês?
R: Cara, isso está sendo um problema... Nenhum artista gosta
de se rotular. Mas a gente tem um pouco de folk, de rock, de
blues e de pop. A gente quer sempre alcançar uma linguagem
pop para as influências mais distantes das coisas que a gente
tem. Acho que é isso..
13) Isso é quase um Caetanês, não?
R: (risos) Mas olha, é um grande erro das bandas se rotularem. Eu quero é conquistar os fãs da Ivete Sangalo e dos
Ratos de Porão juntos.. Eu quero é ser consumido. Não quero
ser de lugar nenhum. Pra que dividir se eu posso multiplicar?
14) E essa marca do chapéu?
R: Eu tava vendo um vídeo do Bon Jovi e nele o Rick Sambora
dizia que sempre foi fã de ter chapéu e isso me lembrou que
eu ainda criança, passando por Cabo Frio pedi a minha mãe
para comprar um chapéu pra mim. E olha que era de cowboy!
Tenho coleção deles, dezenas.
15) Pensei que fosse igual ao filme The Wonders?
R: Não ..., (risos )não foi não.
16) Algum fã já te deu um chapéu.
R: Não, mas perguntou aonde eu comprei. (continua no site)
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