
  Degustando a Vida
bons vinhos.  
Tim tim!      
jornaldorecreio@gmail.com
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..E MUITO MENOS DE 
TREMENDO VACILÃO

   VEJA A COLUNA DE ALEX COSTA, O NOVO SUB PREFEITO, NA PÁG 5
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Após receber um email do ami-
go Rogério Goulart da Mondovi-
noweb que fica na rua atrás do 
zona sul, a Nelson Tarquino, de-

cidi falar sobre os vinhos uruguaios já 
que ele acaba de organizar uma viagem 
de fim de semana até as terras uru-
guaias com saída prevista para 11 de 
setembro.  No roteiro constam visitas 
as Bodegas Garzon, Souza, Juanicó e 
Carrau, em Cólon. É notório que o vinho 
uruguaio vem ganhando consistência 
e reconhecimento no mercado. E isso 
quem diz é um dos papas no  assunto, 
Steven Spurrier, que criou aquela dis-
puta saudável entre vinhos franceses e 
californianos todo ano.  
 Os produtores de lá consegui-
ram domar  a TANNAT essa casta rica 
em tanicidade que tem uma de suas ca-
racterísticas a presença do  resveratrol, 
o antioxidante que combate o câncer 
e doenças cardíacas e que no passado 
exigia muito tempo de envelhecimen-
to para amaciar sua rusticidade. Os 
tannat que vêm chegando do Uruguai 
apresentam vigor, são elegantes, finos 
e chegam prontos ao Brasil. E os pre-
ços podem variar  de R$40 a R$160 os 
mais caros. Na própria mondovino tem 
no site à disposição o Bouza  por R$ 75, 
o Garzon (R$55) da Bodega de mesmo 
nome, da região de Maldonado, distan-
te 18 quilômetros de Punta Del este. 
Agora, uma curiosidade sobre a tannat: 
ela é uma casta que apresenta 50% a 
mais de capacidade antioxidante, por-
tanto uma taça de tannat vale por duas 

de cabernet sauvignon do ponto de vista de 
saúde.  Bom, da Bodega Castillo Viejo eles 
tem o incrível Isla de Lobos reserva 2008 e 
sai a R$ 52.  Hoje, o Uruguai tem mais vi-
nícolas Tannat que o lugar de origem desta 
cepa, Béarn. Suas vinícolas desenvolveram-
-se ao redor de Montevidéu, em Canelones, 
mas hoje expandiram-se para outras regi-
ões do país. A partir de 1980, com a cria-
ção do Instituto Nacional de Vitinicultura o 
vinho uruguaio profissionalizou-se e ganhou 
espaço nas adegas de apreciadores da be-
bida. Essa viagem da galera da mondovi-
no ratifica uma campanha dos produtores 
de lá. O turismo dedicado a conhecer uma 
certa região vitivinícola através da degus-
tação de seus vinhos e a visita às vinícolas 
e vinhedos recebeu um forte impulso nos 
últimos tempos principalmente nos países 
onde a produção vitivinícola teve um desen-
volvimento importante e pode se considerar 
uma indústria de forte impacto na econo-
mia.
 Atualmente a Associação é forma-
da pelas vinícolas: Alto de la Ballena, Bouza 
Bodega Boutique, Bodega Reinaldo De Luc-
ca, Bodega Marichal e Hijo Ltda., Bodegas y 
Viñedos Santa Rosa S.A., Bodegas Carrau, 
Bodegas Castillo Viejo S.A., Antigua Bodega 
Stagnari, Bodega Varela Zarranz, Viñedos 
y Bodega Filgueira, Vinos Finos H. Stagna-
ri Ltda., Establecimiento Juanicó e Viñedo 
de los Vientos. Por causa  das brisas vindas 
das Malvinas, esse clima Atlântico que varre 
a região que o Uruguai tem temperaturas 
parecidas como as da região de Borgonha 
e como não precisam de irrigação artificial, 
já que chove o suficiente durante o ano, são 



Quem ainda não reparou um 
simpático casal de jovens fa-
zendo malabares pelos sinais do 
Recreio? E um carro preto, meio 
sombrio, com vidros escuros an-
dando pelas ruas? Em certo mo-
mento, parece que saiu de um 
filme da Família Adams. Mas não 
é nada disso. Dentro, estão 3 ocu-
pantes : Mathias Queno (30 anos) 
e Jessica Arreguez (27) e um  ca-
chorro da raça vira-latas.
 Na bagagem, felicidade, 
algumas peças de roupas, mate-
rial de artesanato para garantir o 
sustento e muita alegria, garan-
tem eles.  A bordo de um Citroen 
3 cilindros e  apenas 34 cavalos , 
percorreram cerca de 5.500 qui-
lômetros de Mendoza, na Argen-
tina, até o Rio de Janeiro. Inicial-
mente o motivo seria a Copa do 
Mundo, mas a vontade de serem 
livres e conhecer parte da Améri-
ca do Sul falaram mais alto, e o 
Brasil, estava escalado para per-
manecerem mais tempo. 
 Colecionam histórias e 
amigos, cativados pelas simpatia 
do casal. Mathias nos conta que 
numa  subida íngreme em San-
ta Catarina, o seu valente carri-
nho com fraquinhos 34 cavalos 
apenas, não foi capaz de subir e 
voltou de ré pela estrada para de-

fizeram uma viagem de menor por-
te, se é que pudemos dizer assim, e 
foram a alguns países da América do 
Sul, como Chile e Peru, só de carona. 
No facebook do casal , tem alguns re-
gistros de suas viagens em LOQUE-
ANDOPORLATINOAMERICA/facebook  
e no site do jornal tem um peque-
no vídeo da dupla em ação. Visitem 
www.jornaldorecreio.com.br com los 
hermanos Mathias e Jessica.

sespero dos motoristas que vinham 
atrás. Durante a Copa, passou boa 
parte do tempo junto com os torce-
dores de seu país, acampados em 
Copacabana e no Terreirão do Sam-
ba, mas foi no Recreio que achou a 
redenção, pelo menos no bolso:
 __” Aqui as pessoas pa-
recem que tem mais tempo para 
nos assistir, nos atender, interagir 
conosco. No Centro, zona sul, nin-
guém deu atenção . Estão sempre 
apressados”, contou Mathias.
 Sua então colega de via-
gem e agora alçada ao posto de na-
morada, Jessica, conta que chegam 
a arrecadar R$ 100 por um bom dia 
trabalho nos sinais do Recreio e ga-
rantem seu momentâneo sustento. 
O carro  é uma casa bem improvi-
sada. Dormem em campings , na 
praia, no carro, aonde dá. Aperto? 
Segundo eles, só felicidade e es-
peram dentro de alguns dias partir 
rumo ao Nordeste , aonde é mais 
quente e depois, Venezuela, acredi-
tem. O modelo francês é de três ci-
lindros e foi muito popular na Fran-
ça na década de 1970, chegando 
a estrelar o filme da série Pantera 
Cor de Rosa, com Inspetor Cruseau 
ao volante, interpretado por Peter 
Sellers. O casal tem  espírito aven-
tureiro no sangue, tanto que 

CASAL DE ARGENTINOS VIERAM PARA A COPA E FICARAM DE VEZ



Por coincidência ou não bastou o depósi-
to municipal ser inaugurado  no dia 02 de 
agosto na Avenida das Américas 19.600 
para ter uma invasão de reboques no bair-
ro. O assunto do momento  é sem sombra 
de dúvidas: reboque. Das ruas mais calmas 
e residenciais as mais movimentadas nin-
guém escapa do apetite da turma da cor-
rente. Eles aparecem  de surpresa, geral-
mente com um guarda  ou assistente de 
reboque a pé e saem gritando: ali , ali , ali! 
Um bandido? Não. Um pobre veículo parado 
na  rua.  Estacionado  em local proibido ou 
não a indignação é pela falta de aviso pré-
vio e  pela ação da punição simplesmente.  
  Mesmo sem placas, a turma 
do guincho não perdoa. Com a implanta-
ção dos BRTs, os carros que paravam nos 
enormes calçadões das Américas passaram 
para as ruas internas e os prédios, em sua 
maioria, não tem muitas vagas de estacio-
namento.  Existe uma carência de vagas na 
região  e vale ressaltar que não há estacio-
namentos públicos ou privados. Na Alber-
to Cavalcante  foi implantado o sistema de 
vaga certa com agentes de estacionamento 
credenciados, mas no dia que nossa equipe 
passou,  dois carros estavam sendo reboca-
dos por falta de bilhete visível.
 No restaurante Kaçuá na Rua Se-
nador Rui Carneiro 220 , em pleno dia dos 
pais, foi um corre-corre tremendo  no meio 
da comemoração e vários clientes saíram 
as pressas para salvar seu veículo do rebo-
que. Uns conseguiram, outros não. Um dos 
proprietários da casa tradicional nordestina, 
há 20 anos na região, disse que tem cliente 
que postou numa rede social que adorava a 
casa  mas passou a evitar para não ter carro 
rebocado:
 _”Isso que fazem é uma covardia 

com o comércio. Meu restaurante está aqui 
há duas décadas . É uma loja de rua com 
pouco movimento à noite, aonde o cliente vai 
estacionar?”, lamenta.
 Em apenas 15 dias, foram rebocados 
de 2 a 12 de agosto 499 veículos, sendo 328 
do Recreio, 98 na Barra e os restantes de Ja-
carepaguá. No Recreio, foram rebocados 80 
só na Gilka Machado e no Pontal. Atrás do 
Recreio Shopping e Barra World a quantidade 
também foi grande. Muitos deles foram pedi-
dos pelo 1746. A população está ciente dos 
abusos do motorista, mas a falta de comuni-
cação da SEOP está no topo das queixas.
Caso tenha seu veículo rebocado basta cli-
car  no site abaixo http://jeap.rio.rj.gov.br/
je-darm/home.seam e ver se o seu veículo 
está no depósito do Recreio ou próximos , em 
seguida, deverá retirar o Documento de Arre-
cadação Municipal (DARM) e pagar a guia em 
qualquer banco. Os  veículos podem retirados 
nos fins de semana , inclusive feriados.
As taxas de reboque são R$ 28,73 para motos 
mais R$ 71,12 pela remoção. Vans e veículos 
de passeio pagam R$ 57,47 pela diária do pá-
tio por dia  e  R$ 142,25 pelo reboque. Já para 
ônibus  e caminhões R$ 284,51 pela remoção 
e R$ 114,97 pela diária. 
 Devido às queixas sobre as imperícias 
que causam danos a veículos rebocados e o 
atendimento no  pátio municipal no Centro, a 
prefeitura decidiu  turbinar o serviço, a partir 
de julho, com quatro depósitos em diferen-
tes regiões e colocando em operação 60 re-
boques. A expectativa, claro, também é ser 
mais eficiente no combate aos maus hábitos 
que causam transtornos, como o estaciona-
mento irregular. Ao q ue parece, muitos mo-
radores reclamam que os carros são coloca-
dos de qualquer jeito nos guinchos. 

De Olho no Recreio RECREIO GANHA DEPÓSITO E NUVEM DE REBOQUESUdo Kurt/AGI9 

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

A colunista Marcia Romão , de O Globo, completou mais uma 
primavera no mês passado e recebeu amigos num simpático 
almoço para seleto grupo.  Estiveram lá, entre amigos e famí-
lia, Vera Loyola,  a rainha das “quentinhas” Ariadne Coelho, a 
promoter Marcia Veríssimo e a atriz Claudia Alencar. No Village 
Mall, o também simpático “coleguinha” Bruno Astuto  participou 
de   um encontro com  um dos grandes nomes da gastronomia 
internacional no momento, Claude Troigros .  Bruno , entre ou-
tras curiosidades , falou sobre  histórias peculiares como sur-
giu o chá da cinco e falou da Rainha e  das tradições inglesas.
Em seguida o grupo seguiu para o restaurante CT Brasserie, onde 
o chef recebeu as convidadas para  um chá das cinco completo, 
serviço que acaba de ser lançado pelo restaurante  e  já é um 
sucesso. Abaixo,  nossa  super colaboradora e assessora de im-
prensa da Sub Prefeitura, Nida Rego,  em momento tiete ao ator 
José Loureto visitando   a Sub da Barra.



COLUNA DO BEM  - Vai um cafezinho? Carolina Liberato-Nutricionista MUSEU DA CBF AINDA  TEM BAIXA PROCURA 
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    Fachada do prédio recém inagurado da CBF e que funciona também o MUSEU 

Com pouco mais de um mês 
funcionando, o museu da 
CBF é um belo convite a 
história das copas do mun-

do. Com tecnologia de primeira, 
todos os troféus conquistados pelo 
escrete canarinho estão lá para 
serem apreciados. Em certas ho-
ras temos uma verdadeira aula de 
história, por causa dos presentes 
recebidos em torneios e fotos de 
época. Quase não se vê menção 
do campeonato no Brasil desse 
ano, também......Mas ainda tem 
pouca procura, talvez por causa 
da propaganda escassa e  o difícil 
acesso.
 Como foi inaugurado no 
dia 02 de Agosto, os resultados da 
seleção desse ano ainda não foram 
para o museu, mas logo logo essa 
página ruim da história do nosso 
futebol irá para uma das salas que 
são lindas e cheias de tecnologia. 
Impressiona. Numa mesa com vá-
rias telas de 42 “ ao toque de um 
dedo você pode conferir a  história, 
filmes, vídeos, fotos das principais 
competições que o Brasil disputou.    
Uma sala de 360 graus você entre 
junto com o time. Existe a possi-
bilidade de fazer uma viagem em 
3D no estádio da África do Sul e 
em uma das paredes existem telas 
que reproduzem o áudio em vários 
idiomas de narrações das Copas. 
Fantástico. O ponto negativo é no 
quesito acesso. Quem decidir visi-
tar o museu da CBF vai precisar 
de um pouco de paciência, já que 
não há estacionamento para os vi-

 Contamos 12 monitores e 
até o fim da nossa visita  éramos os 
únicos pagantes no interior. Segun-
do a diretora do museu ao jornal O 
Globo, Clara Russo, existem planos 
para se criar uma linha especial para 
trazer visitantes da zona sul:
 __“ O acervo é completo e 
rico. Em breve o público vai descobrir 

sitantes e nem oferta de transpor-
te na porta. Fomos num domingo 
pela manhã e informados que o 
local mais próximo para estacionar 
era no Barra Shopping há cerca de 
1 km de distância. Para nosso es-
panto, não existe nenhum tipo de 
recepção amistosa. Além do portão 
fechado(isso mesmo, você é que 
abre o enorme portão de correr) , 
um guarda armado lhe aborda sé-
rio e assim que perguntamos sobre 
o museu ele nos indica a entrada 
lateral. Até a bilheteria, encontra-
mos mais 3 outros guardas com 
cara de poucos amigos, como se 
estivéssemos num banco. A entra-
da custa R$22, a inteira, e R$ 12 
a meia (sic) e podem ser pagos de 
todas as formas. Os monitores são 
altamente simpáticos e solícitos, 
mas já avisam que não se pode 
tirar fotos, nem dos troféus? Bola 
fora. Aliás o da primeira conquista 
da copa das confederações no Ca-
tar não é o mesmo que tirar a foto 
do quadro da Monalisa certo? Mas 
ele é bem curioso com a cara do 
Sheik.  Dividida em 5 ambientes , 
a sala 2 é sem dúvidas a mais ba-
cana, já que através de um display 
você pode ouvir várias narrações 
em diferentes línguas num simples 
toque. O museu funciona diaria-
mente das 9h as 17h , mas che-
gue as 16h30 , porque não entra. 
O local fica exatamente em frente 
ao hospital Lourenço Jorge na Ave-
nida Luiz Carlos Prestes 130.  Sugi-
ro não estacionar porque é área de 
reboque atuante.

o espaço” , completa a diretora que 
informa  também que estão previstos 
investimentos na área de propaganda 
para informar sobre o Museu. 
 Como está no início, ajustes 
serão feitos , mas vale a visita. No site 
da CBF tem mais informações. Confi-
ram no site do Jornal do Recreio  mais 
fotos.   

Para ficar acordado, ser-
vir as visitas, esquentar 
nos dias frios, preparar 
drinks gelados ou só 
para esperar o tempo 
passar. Quem não quer 

um café em um momento desses? 
 Ele é o mais pedido para 
aqueles que passam as madruga-
das acordados, como vestibulan-
dos ou porteiros e profissionais de 
segurança, são bons exemplos. E 
ainda vai bem para quem acorda e 
pega no batente cedo ou simples-
mente para acompanhar aquele 
pão quentinho do café da tarde. 
 Apesar de todos esses 
pontos positivos, o café ganhou 
uma certa má fama. Falava-se 
nos males da cafeína para quem 
consumia diariamente a bebida. 
Mas atualmente há uma grande 
campanha para trazer o cafezinho 
de volta à mesa do brasileiro, sem 
culpa. Eu costumo dizer que a ca-
feína em pequenas doses é remé-
dio e em altas doses é veneno.
 Segundo estudos, o café 
realmente estimula o cérebro. 
Além da famosa cafeína, a bebi-
da apresenta componentes como 
os ácidos clorogênicos (ainda não 
encontrados em outras bebidas) 
e a lactona, que também benefi-
ciam o cérebro. Está comprovado 
que o consumo diário de café faz 
com que o cérebro esteja mais 

atento para as atividades intelectu-
ais, além de estimular a memória 
e a concentração. Beber café dia-
riamente também diminui a ocor-
rência de apatia e depressão. A 
bebida pode até mesmo prevenir 
o consumo de drogas e álcool. Por 
ter ação vasodilatadora, ajuda, por 
exemplo, a  combater a enxaqueca. 
Existem ainda estudos que relacio-
nam essa substância a uma menor 
ocorrência do mal de Parkinson.
 Os ácidos clorogênicos aju-
dam a estabilizar a química cere-
bral. As alterações na atividade ce-
rebral levam a mudanças de humor 
que podem causar depressão. Essas 
oscilações também podem fazer a 
pessoa buscar a compensação no 
álcool e nas drogas. Os estudos de 
Lima já estão produzindo resulta-
dos. Exageros podem fazer mal.    
Mesmo com tantas qualidades ain-
da é preciso ter cautela com o con-
sumo. O exagero pode levar a sé-
rias consequências. As ocorrências 
mais comuns de beber muito café 
são: diarreia, episódios de pânico 
(em quem já tem síndrome de pâ-
nico ), gastrite, insônia, taquicar-
dia e tremores. O consumo ideal é 
de até 3 xícaras de café (50 ml) 
por dia (a não ser em caso de con-
traindicações médicas). E como se 
trata de uma bebida estimulante 
deve ser consumido, de preferên-
cia, durante o dia, até 18:00 horas.
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FALA COM O ALEX! Whats App
Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Auto News- Já reparou no Ka?
Tá precisando trocar de carro? No site do JR, tem a lista das principais agências do Recreio. www.jornaldorecreio.com.br

Gilka Machado, desde o início do mês 
de agosto, a fiscalização com a Guarda 
Municipal e a equipe de reboques, para 
evitar construções irregulares.
está reforçada e mais atuante. Só nos 
primeiros 10 dias do mês foram mul-
tados mais de 80 veículos na Avenida 
Gilka Machado. Já pedimos que a fisca-
lização vá vistoriar esses terrenos, 
para evitar construções irregulares.

Existe uma outra pergunta com res-
posta no site do jornal www.jornal-
dorcreio.com.br Particpe também pelo 
Whatsapp do JR pelo 99104 2208

ESCREVA PARA a sub Prefeitura 
COM SUA SUGESTÃO, RECLAMA-
ÇÃO 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

Existe uma outra pergunta com res-
posta no site do jornal www.jornal-
dorcreio.com.br Particpe também pelo 
Whatsapp do JR pelo 99104 2208

Meu sogro tem aquele carrinho simpático 
que antes era apelidado de mouse  e vi-
via frequentando as oficinas mecânicas. 
Só na Sul da Barra já vi mais de  uma 
dúzia. Hoje não mais, porque andam su-
midos do asfalto. No lugar daquele Ka 
antigo que surgiu em 1997 e desenha-
do pelo estúdio Pinifarina (isso mesmo, 
o mesmo das Ferrari!), um modelo ha-
chback ganhou o coração feminino e tem 
sido o carro de entrada para quem não 
possui muito para investir num bólido. 
Mas eis que no mês passado podemos 
conhecer  o Ka + na versão top de linha 
SEL 1.5. Com chave tipo canivete  dispo-
nível em toda saérie , agora o carrinho 
na versão sedan tem conta- giros, ilumi-
nação azul(que é de fácil leitura), com 
um bom isolamento acústico, coisa rara 
nesses carros.   O consumo é bacana, os 
honestos 11,5 Km na cidade e 13,6 km , 
na estrada, segundo dados da Ford que 
garante que o carro ganhou selo A do In-
Metro. Além disso, o novo Ka é o primeiro 
carro da Ford que será equipado com a 
tecnologia de assistência em emergên-
cia, que faz ligações automática para o 
serviço médico em caso de um acidente
 Chegou ao mercado com três 
versões:  SE - R$ 37.890, sendo a 1.0 e 
R$ 42.890 , na 1.5, já com ar condicio-
nado, assitência elétrica , som com blue 

tooth (algo muito importante nos dias 
de hoje), USB, vidros  e travas elétri-
cas , carpete e três anos de garantia. 
O normal para os carros pequenos é 
de  um ano. O painel de instrumen-
tos também, apesar de guardar se-
melhanças com o New Fiesta, tem 
desenho próprio, mais limpo. Outro 
aspecto aprimorado é o relativo aos 
porta-objetos, já que a Ford colocou 
uma série deles no interior do Ka, am-
pliando o nível de praticidade do mo-
delo.
 Para os que desejarem com-
putador de bordo, um dos melhores 
do mercado, só na linha top com va-
lores entre R$ 42.490 (1.0) e de R$ 
47.490 (1.5)  E tem ainda o impor-
tante controle de estabilidade , multi-
mídia , rodas aro 15 “, grade croma-
da , regulagem de altura nos bancos 
e faróis de nebilna.  Esse sedan tem 
a  capacidade para os honestos 445 
litros  no porta-malas. 
 No site do jornal tem fotos 
com detalhes do painel, iluminação, 
forração, bancos e carroceria. Vão re-
parar  que na versão Hatch, ele bem 
que lembra de traseira o Gol, com as 
lanternas arredondadas. Na frente, 
segue a linha da Ford com a grade ao 
estilo Aston Martin. 
 A Ford pretende vender mais 
de 10.000 unidades por mês do Novo 
Ka em suas versões Hatch e Sedan, 
trazendo para o modelo os antigos 
compradores do Ford Fiesta Rocam. 

Bom dia

Na estrada dos bandeirantes, em frente 
ao Shopping Vargem, uma faixa da pis-
ta fica diariamente ocupada por carros 
estacionados, prejudicando o trânsito e 
tornando o trecho perigoso. Já reclamei 
duas vezes pelo 1746 e nada foi feito.
Poderia ajudar a resolver a situação? Re-
alizando fiscalização, por exemplo.
Grato pela atenção.

Resposta do subprefeito Alex Costa 

 Vamos pedir um reforço na 
fiscalização, inclusive, com a pre-
sença de carros reboque. De qual-
quer maneira, continue registrando 
o estacionamento irregular através 
da Central 1746. A Guarda Municipal 
e o reboque são acionados através 
das ligações do 1746 e o serviço de 
ronda e fiscalização também segue 
as orientações colhidas através da 
Central. Assim, locais com maior 
número de reclamações, recebem 
uma fiscalização mais constante. A 
gente sabe que não dá para estar 24 
horas no mesmo lugar e que a falta 
de educação dos motoristas, infe-
lizmente, é muito grande, por isso, 
a contribuição dos moradores é tão 
importante para mantermos a ordem 
nas ruas.

Prezados Senhores,
A situação da Av. Gilka Machado está se 
tornando insustentável. Estamos envian-
do em anexo algumas fotos que retratam 
os eventos mais recentes, em andamento 
neste lugar, próximo ao Canal das Tachas. 
Trata-se de terrenos vazios que são inva-
didos indiscriminadamente, para as mais 
diversas finalidades. Há um lava-jato, 
uma obra horrorosa ao lado da entrada 
deste lava-jato e, mais a frente, o início 
de uma ocupação de um terreno enorme, 
onde já foi construido um muro grande, 
com corrente na entrada do terreno, e 
caminhões com material de construção 
estão descarregando no local. Qual será 
a nova surpresa desagradável que tere-
mos ? O Pontal, esta beleza eternizada na 
música do Tim Maia, tem o seu entorno 
agredido, feio e mal frequentado. Pedimos 
socorro a vocês. Por favor façam alguma 
coisa enquanto há tempo.
Obrigada,

Maria da Conceição D. VieiraPaulo 
C F Viana

Resposta do subprefeito Alex Costa 
 
 Estamos programando um 
grande mutirão para fazer uma revi-
talização da Praça Tim Maia. Morado-
res do Recreio também entrarem em 
contato com a Subprefeitura e pedi-
ram autorização para utilizar a praça. 
Acreditamos que a ocupação desse 
espaço de lazer por famílias e com 
atividades distintas vai ajudar a man-
ter o local nas condições adequadas. 
Com relação à desordem da Avenida

99104 2208



   PSICÓLOGA PRETENDE ATENDER EM INGLÊS
A psicóloga Cristina Geller já 

sentiu na pele o que é ter 
que se adaptar a uma cultura 

nova, outros costumes.   Com du-
pla nacionalidade, a   então jovem 
Cristina passou grandes dificuldades 
após a separação dos seus pais e ter 
que viver em outro país, no caso, o 
Brasil. Passou boa parte de sua vida 
pensando que usaria seus conheci-
mentos para ajudar as crianças ca-
rentes que vivem na pele as maze-
las da vida.
 Hoje, procura atender em 
outro campo. Pela facilidade com a 
língua inglesa, Cristina Geller per-
cebeu que a região tem recebido 
muitas empresas multinacionai. São 
famílias inteiras que se mudam e 
acabam precisando de um apoio. E 
por dominar bem o idioma inglês, 
sua língua materna, ela acredita 
que muitas barreiras se rompem 
pela facilidade na comunicação:
 __” Olho pela minha janela 
aqui do consultório e vejo Michelin, 
White Martins, Shell e tantas outras 
repletas de executivos e seus fami-
liares desembarcando aqui imergin-
do numa cultura totalmente diferen-
te da deles. E poder se comunicar 
bem em inglês acredito que possa 
deixá-los mais a vontade e se sol-
tarem mais. E percebi isso lá trás 
quando era professora de inglês  e 
dava aulas para executivos dentro 
da White Martins , no Centro, e fui 
realizar o meu sonho de exercer a 
psicologia depois de madura. A mi-
nha vivência aliada ao meu conhe-
cimento e a facilidade com a língua 

acho que podem ajudar o próximo”, 
completa a psicóloga.  
 Atendendo a  cerca de 5 anos, 
Cristina de 51 anos, conta que , hoje, 
apesar do seu foco ser atingir essa fa-
mília, 90 % do seu público é o jovem 
de 20 a 28 anos:
 __” Esses jovens que são fi-
lhos dos filhos da ditadura não se 
acostumaram com as frustrações. É 
a  geração é proibido-proibir. Cresce-
ram na cultura-do-pode-tudo-mamãe-
-compra, entende? Hoje as famílias se 
separam com maior facilidade e esses 
filhos não encaram bem essas dificul-
dades. Uma vez abordei um conhe-
cido, um amigo, e ofereci ajuda. Ele 
havia se transferido para a Venezuela 
e acabou formando uma família. Seu 
filho de 16  anos no retorno, não lidou 
bem com o processo”, conta.  Adep-
ta a linha Gestalt- Terapia a psicólo-
ga acredita que  o “vivencialismo” é 
um grande pilar na transformação do 
comportamento humano. Paralelo a 
isso, Cristina segue como voluntária  
no projeto da ONG EVOKAR que tra-
balha com jovens atletas de volei de 
praia, dentro do condomínio Pedra de 
Itaúna:
 __” Esse trabalho me faz mui-
to bem e os atletas já sentem isso. 
Como é caso do Ramon Ferreira, de 
20 anos, morador de Rio das Pedras.  
São jovens que vem de uma realida-
de social bem diferente  e precisam  
ter resultados para continuar a serem 
campeões, duro ,né? Mas eles estão 
adorando. Esse ano meu contato com 
eles foi até pequeno diante de feria-
dos, eventos como a Copa”, revela.

EU VI E FOTOGRAFEI!

DIZEM QUE EU PAREÇO COM......
Gilberto  Kassab............

Sua incrível semelhança já lhe rendeu alguns ca-
sos engraçados, como uma senhora que insistiu 
em fazer uma reclamação na época em que ele 
morava em São Paulo. A Sra achou que o amigo e 
Chef Wagner Manasfi era o então prefeito da cida-
de de São Paulo, Gilberto Kassab. E vocês, acham 
parecido? Em tempo, o Wagner é o de cima e faz 
massas maravilhosas em seu restaurante Piazze 
tta Pasta & Vinno. 
Conhece alguém que se pareça com um famoso? 
Mande para jornaldorecreio@gmail.com ou manda  
um Whats app para 99104 2208. Participe!

Serviço
A Psicóloga atende :
Avenida das Américas 3333 - Barra da Tijuca sala 608
tel: 9990 05815
email: tinageller@terra.com.br

O amigo  do jornal , PEDRO  LEAL,   não se con-
teve em colaborar  com a coluna EU VI E FOTO-
GRAFEI.   Num final de tarde  desses  com pôr do 
sol alaranjado, dirigindo de volta para sua casa 
em Vargem Grande se deparou com essa cena  
inusitada e por que não gaiata da própria moto-
rista desse Voyage.  Ela mesmo antecipando as 
possíveis reclamações e xingamentos no trânsito 
fez de próprio punho esse cartaz e tascou:  MAN-
TENHA A DISTÂNCIA !3 DIAS DE  CARTEIRA!

ELEIÇÕES 2014 
No mês que vem, teremos uma real 

chance  de mudar o cenário atual da 
política com o voto. Essa ação ficou im-

pedida durante a ditadura e, às vezes, dá a 
impressão que os mais jovens não valorizam 
o ato democrático e não imaginam o que é 
viver num país sem o direito  de votar.  As 
manifestações no ano passado e timidamen-
te esse ano deveriam se transformar em voto 
consciente dessa vez e votar naqueles que 
te representam. O Jornal do Recreio percor-
reu alguns pontos importantes, como praia, 
igrejas e shopping centers para ouvir a popu-
lação e perceber a tendência de voto. Como 
não somos institutos de pesquisas, decidimos 
não revelar o  resultado mas foi o suficiente 
para perceber que muitos não lembram em 
quem votaram nas eleições passadas e não 
tem ideia em quem votar , principalmente, 
para deputado e senador e o que eles real-
mente fazem. O JR ajuda.
 Sabe para que serve o cargo de de-
putado estadual? Ele é o nosso representan-
te no Estado, na Assembleia Legislativa, ou 
seja, é eleito para criar  e melhorar as leis 
do estado, mas só negocia a liberação das 
verbas e não pode garantir investimentos e 
, muito menos, garantir emendas. Mas é ex-
tremamente importante para o nosso Esta-
do.  O Rio elege atualmente 70 deputados 
que são proporcionais ao seu colégio elei-
toral. O PMDB é quem domina junto com o 
PSD, a chamada bancada religiosa.  E talvez 
o mais importante na função é fiscalizar o 
poder executivo, no caso, governador , vice 

e seu secretariado. Outra função importante 
é aprovar o orçamento anual, mas isso não 
quer dizer que vai levar o asfalto para  sua 
rua ou criar uma escola ou hospital perto da 
sua casa, da sua comunidade. Mas ele apre-
senta as propostas, sim.  O salário gira em 
torno de R$ 20 mil mais uma ajuda de custo: 
o valor do subsídio mensal, uma no início e 
outra  no final do mandato. No mês de de-
zembro, será pago o valor de um subsídio 
mensal proporcional ao efetivo compareci-
mento do deputado estadual às sessões rea-
lizadas até 30 de novembro. 
 Já os deputados federais ganham R$ 
6 mil a mais , além da verba de gabinete de 
uns R$ 60 mil para cada estado e 12 fun-
cionários. Nada mal.  Os senadores ganham 
esse valor também, além de um auxílio -isso 
, auxílio- aquilo , cota de gráfica, gasolina, 
passagens aéreas, tudo isso , pago pelo ci-
dadão comum. 
 Os deputados federais exercem essa 
função no âmbito federal e fiscalizam o poder 
executivo federal, como o presidente , vice e 
seus ministros. Participam de CPIs e aprovam 
orçamentos da União, função portanto muito 
importante. Não dá para errar. São eles , jun-
to com os senadores que dão rumo ao país, 
graças a sua fiscalização, quando ocorre, 
claro. Porque por trás disso, tem o interesse 
dos partidos e aí, é que está o problema. Os 
partidos aqui estão cada vez mais sem iden-
tidade e tem horas que ninguém sabe quem 
é oposição, quem é situação.  Mas qual a di-
ferença entre senador e deputado federal?

A diferença entre senadores e deputados é mais formal do 
que prática. Na teoria, os deputados representam a po-
pulação, enquanto os senadores representam os Estados. 
Qualquer lei, para ser aprovada, tem que ser aprovada 
tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados.   
 Segundo o doutor em ciências políticas, Antônio 
Alkmim, o papel do senador é defender os interesses so-
cioeconômicos do Estado, além de apresentar propostas, 
elaborar e aprovar leis que sejam executadas em benefício 
daquela região. Tiradas as dúvidas, mas escolher bem os 
candidatos  e ver quem vai poder representar o interesse 
da maioria. Vamos as urnas e estude quem vai te repre-
sentar.

  99104 2208



“Você não pode mudar o 
vento, mas pode ajustar 
as velas para chegar 
aonde quer.”

MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e graduado no Paraguai

“Cheiro de bumbum e 
barulho de Rural, ninguém 
tira!” 

Guilherme da Silveira
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A VIDA MUDOU PARA PERLLA DEPOIS DO SUCESSO

 14) Você chegou a tocar no Brasil inteiro, não foi?

 R: O funk já estava inserido no Brasil inteiro. Como era a mim,  o         
 DJ e os dançarinos, era mais fácil de fazer. 
 
15) O lugar mais estranho?
 
R: Comunidade em geral é meio complicado pela falta de estru-
tura.  Mas, foi na Rocinha  uma vez e as 11 da manhã. Cantei na   
rua,  sem palco  e com o sol em cima. Foi desgastante.  Olhando 
assim simplesmente por ser um show na rua, você não imagina 
a dificuldade que era de se expressar com microfone ruim, sem 
palco , sem nada...

16)Qual a sua relação com  o Recreio?

R: Então, total. Além da igreja que é aqui, do curso de teologia 
no Recreio Shopping e desse estúdio aqui, do Anderson e do 
Serjão, tem o meu salão de beleza , da Tânia e do Olivier que é 
ali na Benvindo Novaes, quase em frente ao Balada MIX. E adoro 
pegar uma praia  no Posto 9. Bem tranqüilo. 

17) As pessoas te abordam na rua ainda, te reconhecem?

R: Claro, muitos. Fiz muita TV,  né??  Estava com minha avó no 
Barra shopping  e a atendente me pediu para tirar uma foto bem 
baixinho, acredita?

18) Vende muito CD hoje?

R: Não o quanto eu gostaria mas o suficiente para continuar em 
frente. Vendo bastante após os cultos e apresentações. E as pes-
soas querem o original. Nesse mercado Gospel é 95 % real e 5% 
de pirataria. Isso me anima.

SERVIÇO:

Estúdio Um - Recreio Shopping .  Anderson Caetano - STU-
DIO UM- sala 306
(21)2490-2733 /7804-9775/ 2190-2733

Igreja Verbo da Vida - Av. Balthazar da Silveira 570 LOJA 
B: (21) 8111 6969
www.perlla.com.br

O mundo do batidão e dos bailes funk 
já ficaram para trás. Agora, ela só 
quer saber do marido, das filhas e 

do louvor. A cantora , Perlla, de 26 anos, 
nem acompanha  as cantoras que entra-
ram em seu lugar.  Garantindo que não vai 
aos       shows seculares(músicas não-
-gospel), sabe o que é “Show das Podero-
sas” por causa das filhas, Pietra e Pérola, 
que além de dançarem as músicas da Pe-
ppa, se divertem com as canções de Anit-
ta. Apesar da voz de menina e da pouca 
idade, a cantora vive uma rotina pesada  
entre  os shows em igrejas  e  a vida de 
dona de casa. Muito diferente da realidade 
de 2006,  quando estourou nas rádios com 
a canção “Tremendo Vacilão”, “Menina 
Chapa-Quente “, “Totalmente Demais “ e 
“Eu vou”.  O foco, os olhares e as câmeras 
apontavam para aquela adolescente que 
invadiu as residências de todo o país ao 
som do seu funk melody. Ela garante que 
as letras eram maldosas, cheias de ma-
lícia, mas não eram assim que o público 
as enxergava, e sim, embalado pelo ritmo 
contagiante do funk dançante ao som do 
tamborzão.   Conversamos por quase 
uma hora no “Estúdio Um” de Sergio Lo-
roza, no Recreio Shopping . As gírias e o 
estilo-funk de falar ainda tentam saltar de 
seus gestos e falas mas sorridente garan-
te: _”Estou noutra e para melhor”. 
 Sem saudades do mundo da fama, 
depois de cair nas paradas musicais e o 
término do noivado com jogador do Fla-
mengo, Léo Moura, levaram a reclusão 
e a uma fase de descobertas. Namorou 
personalidades, curtiu e se divertiu, mas 
foi com o  então marido, Cássio Castilhol, 
que  encontrou a felicidade. O baixista  e 
produtor musical  resgatou Perlla para o 
mundo Gospel e a fez imergir nas palavras 
de Deus e repensar a vida.  Perlla se diz 
muito feliz e segue a vida de mãe dedicada 
e presente de duas meninas durante o dia 
e cuida da agenda  na parte da noite para 
descansar somente após a meia-noite , 
depois de pregar e cantar pelas igrejas do 
Rio de Janeiro. Apesar de morar perto do 
Rio Centro, Perlla faz curso de teologia no 
Recreio, cuida da beleza  por aqui e sua 
igreja fica na Balthazar da Silveira, a Ver-
bo da Vida.
 Trabalhando seu CD “Minha Vida 
Mudou”, no qual você poderá ouvir uma 
das faixas à capella no site do jornal, a 
cantora conversou com o JORNAL DO RE-
CREIO, confiram:
1) Você teve a música mais tocada no 
Brasil em 2010. Isso é muita coisa, 
porque parou?
R: Não! Foi em 2006! Já tem esse tempo 
todo!  Olha, eu já era evangélica. Fiquei 
afastada 8 anos, longe de tudo. Minha fa-
mília é evangélica. Eu já conhecia o meio, 
mas queria muito cantar e a oportunidade 
apareceu. Quando gravei o “Vacilão”, foi 
uma chance  que abracei. O Marlboro é 
que me ajudou. Em 2010, gravei “Selinho 
na Boca”, com Latino, Belo e  Marcelo D2. 
Várias parcerias. Foi maravilhoso.

2) Recebe esses convites ainda?
R: Recebo. Hoje, menos, porque sabem 
que não vou aceitar.

3) Acha que existe preconceito com o 
segmento Gospel?
R: Olha, é mais dentro do próprio meio

 
que fora, sabe? São vários artistas e  eles 
mesmo fazem restrições veladas.

4) Você chegou a ser considerada a rai-
nha do funk melody. A Anitta de hoje  foi a 
Perlla de anos atrás e você foi a sucessora 
da Kelly Key, certo?

R: Comecei com um trabalho de formiguinha 
mesmo, junto com o MC Leozinho e o Buche-
cha.  Quando eu parei estava com 8 anos de 
carreira. Hoje deu uma renovada. O negócio 
está evoluindo.
5) Como funciona, as igrejas pagam ca-
chê? Dá para viver disso?
R: Não, é oferta! Mas tem cachê também. Não 
se compara ao meio secular mas infinitamente 
mais baixo. Aliás, no meu tempo não se ga-
nhava tanto dinheiro assim não, viu? O cachê 
mais alto era de um grupo famoso de  pagode 
e custava R$ 120 mil. Hoje faturam mais.
6) O rompimento da sua carreira foi mais 
ou menos na mesma época do término do 
seu relacionamento com o jogador do Fla-
mengo Léo Moura , não foi?
R: Sim. Quando eu conheci meu marido , eu 
já estava separada há um ano do Léo. Eu fui 
noiva dele. Nesse intervalo, eu saí aqui e ali, 
atitudes normais de uma jovem solteira. Vivi 
a vida. 

7) Vocês eram o casal do momento, não 
eram?

R: Acredito que sim. Uma espécie de Neymar 
e Bruna Marquezine, acho.  Hoje o mercado 
é diferente.  Eu falava com relação as maté-
rias, né? Saíam muita coisa a nosso respeito  
nacionalmente. Quando completou 1 ano de 
separada,  eu conheci o Cássio, meu marido, 
que é baixista  e ele foi tocar comigo na mi-
nha banda. E hoje, é o meu produtor musical e 
meu maridão. E o primo dele hoje , inclusive, 
é tecladista da Anitta também. 

8)Você já foi a algum show da Anitta?

R: Não !(interrompe com veemência) Estou 
convertida. Não vou mais aos shows, digamos, 
seculares. Não me permito. Eu nem saio. Meu 
meio é muito diferente. Não tenho vontade. Eu 
vim desse mundo e se continuasse nele  eu até 
iria . Eu até posso ir, mas me privo. Quando 
abandonei é porque não queria ver mais show 
nenhum, nem do Roberto Carlos!
9) E do Alex & Alex(dupla Gospel)?

R: (risos) Aí, pode. 

10) Como é sua rotina hoje?
R: Eu faço minhas atividades normais de mãe durante o dia. 
Uma  e outra tarefa profissional, como ensaio e presenças em 
rádio e estudo. Às 19 H, tenho que cumprir agenda em alguma 
igreja até umas 21H. Canto e coisa e tal e prego também. E meia 
-noite já estou em casa feliz da vida. Uma realidade diferente do 
que tinha antes quando já cheguei de baile as 9 H da manhã! 

11) As nove ??Quem aguenta virar a noite desse jeito?
R: Meia noite é seis da tarde para esse povo. Tinha criança no 
colo me esperando. Boates, muitos shows improvisados. Já to-
quei até em cima de balcão , numa boate em Goiânia. Isso foi 
que meu limite , sabe?

12) Deu para fazer um pé- de -meia com o sucesso da 
época?
R: Olha, a maioria das coisas era financiada. Carro , casa....mas 
deu para comprar uma casa para minha mãe onde ela mora hoje 
em Barra de São João, inclusive.  

13) Você frequenta qual igreja?
R: A Verbo da Vida, aqui do Recreio,  do pastor Alex.  
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