Por incrível que pareça aqui no Brasil as pessoas associam o vinho tinto
ao inverno. Mas isso vem diminuindo
graças às mudanças de hábito e , principalmente, a informação. Na primavera, as temperaturas costumam subir,
apesar de oscilar alguns dias de frio por
causa da transição. Se bem que o clima anda muito doido , não? Esse certo
frescor e alegria das flores nos remete
a uma gama de vinhos que vão ao encontro desse clima: espumantes, brancos, rosès e alguns tintos mais leves.
Concordo com vários sommeliers do
mercado que quando uma pessoa diz
que não gosta de branco ou rosé é por
que não sabem o que estão falando e
que cada vinho tem seu momento.
Especificamente o rosé, que tem sua
cor exuberante e seu frescor, não podem faltar à mesa, exatamente como
na Provence, no Sul da França, o berço
dessa bebida, onde esse vinho harmoniza perfeitamente com o clima ensolarado e a culinária regional, mais leve
e alegre. E ele carrega uma grande
vantagem: vai bem tanto com legumes, saladas, peixes e frutos do mar,
como com carnes mais leves, grelhados
e massas. Uma boa saída para mesas
em que uns preferem peixes e outros,
carnes.
E pensando na região da França me
lembrei do tempo que minha filha era
bem pequena. Assistindo ao simpático
filme da Disney, “Ratatouille”, lembrei
desse simpático prato que cabe bem
com o rosé. Pois é, ratatoiuille também

é um prato e não simplesmente um camundongo cozinheiro.
Anote aí.
Ingredientes:
1 berinjela média
1 abobrinha italiana média
1 pimentão amarelo
2 tomates italianos maduros
Azeite de oliva
Tomilho à gosto
½ cebola roxa média
2 dentes de alho
100ml de passata ou polpa de tomate
sal
Pimenta preta
Modo de preparo:
Cortar em rodelas finas a berinjela, abobrinha italiana, pimentão e tomates. Cobrir o
fundo de uma forma pequena com a passata de tomate, distribuindo o alho picado
e a cebola rôxa picada. Temperar com sal
e pimenta preta. Dispor os vegetais na travessa alternadamente. Temperar por cima
também. Cobrir com papel manteiga e levar
ao forno em potência média por cerca de 30
a 40 minutos.
Achei um vídeo que mostra como se
faz(no site do jornal). Que tal experimentar
em casa? Em geral você já sabe o que esperar de um tinto ou branco, e quando degusta um rosé sempre se surpreende, seja
pelos aromas e sabores, seja pela apresentação de sua cor e garrafa. Mas existe a
possibilidade de se cair para um bom branco. Imagine uma sobremesa com o italiano

moscato D’Asti, um vinho adocicado e com
uma leve efervescência, que harmoniza com
sobremesas de frutas frescas. Minha dica é
tomá-lo bem geladinho acompanhado de
morangos frescos e maduros.
Por aqui na região, você pode encontrar várias ofertas no Empório Santa
Therezinha, no supermercados Zona Sul, no
DEl Toro que abriu recentemente no final da
rua do Zico, (Veja na matéria nessse jornal), na loja Prime do ator André Marques
e na MONDO Vinno que fica na rua atrás do
Zona Sul.
Tim tim!
jornaldorecreio@gmail.com
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Degustando a Vida

PERFEIÇÃO
A CACHAÇA
DE UMA
LEGIÃO..

Marcelo Bonfá
conta como virou
cachaceiro

JOVEM EMPRESÁRIA LANÇA GRIFE DE MODA E VENDE ATÉ PRO RECIFE

T

alento e muita simpatia
são a alma do negócio da
jovem empresária Natália Porto que abriu há
cerca de 1 ano e meio a
grife de moda
Eva Moça que chega a vender até
100 peças por mês apenas pela
internet. O mercado da moda no
Brasil já movimenta milhões de
reais. Nas redes sociais o que não
falta é oferta de estilos , marcas,
tudo o que o mundo fashion pode
oferecer ao universo feminino
está lá. O sonho de criança enquanto na casa da prima ficava se
maquiando e fingindo estar costurando, já é uma realidade. Nathi
Porto, como ela mesmo gosta de
ser chamada, desenha e cria seus
próprios modelos:
__ “Eu fiz faculdade de moda e
agora faço marketing porque pretendo crescer meu negócio. Eu só
não corto porque as costureiras
também não gostam de fazer isso
e a grande indústria só fecha as
roupas para mim se eu entregar
em grande quantidade. O resto eu
faço”, completa. Moradora de Vargem Pequena Natália conta que
seus modelos fizeram tanto sucesso que já foi parar no corpo da
agora amiga , atriz Juliana Paes:
__ “ Olha, meu namorado é

personal trainer dela e do marido.
Aliás, agora é só dele. Acabei tendo
contato. Ela é uma fofa. Uma vez vi
no Instagram dela o meu conjunto.
Amei né?”, revelou.
Na verdade, não é só isso. Em suas
redes sociais o número de seguidores
somados já beiram os 5 mil e a procuram de todo o canto do país:
__ “ Vendo muito para Recife. As
meninas lá adoram meus modelos”,
conta.
E no site do jornal dá para ver alguns que além de bonitos, os preços
ajudam. Os shorts vão de R$ 39 a R$
169; as saias de R$ 59 a R$ 129; os
macacões de viscose e seda R$ 199;
as calças flare , que segundo ela, estão na moda e apropriadas a essas
estação mais fresca, custam R$ 129.
Já a pantalona e os vestidos, pelo
mesmo valor.
Apesar de assumidamente desorganizada, Natália garante que inadimplência é pequena, já que aceita
cartões de crédito e boleto bancário.
Mas o sonho de ter uma loja anda povoando seus pensamentos, tanto que
já procurou alguns espaços, mas pretende esperar o preço dos aluguéis
baixarem. Para procurar a grife EVA
MOCA nas redes sociais não é difícil
e o email de contato é eva-moca@
hotmail.com.
O telefone 999452627.

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

De Olho no Recreio

A semifinalista do primeiro The Voice, Mira Calado, esteve no quiosque Cavalo Marinho , na Praia da Reserva, para gravar seu novo clipe. Mira repetiu a canção algumas vezes e gravou uns covers num
lindo dia de sol e foi até o fim de tarde. Como o clipe ainda não está
pronto, no site do jornal tem o clipe da música “LINDA ROSA”. Vale
à pena conferir. O simpático Jackson Antunes , o Manoel, dono do
bar, em Império, passou na Candice Cigar, no Shopping MAP. Tirou
fotos com todos , mas um casal de jovens no interior da loja tinha
uma vaga impressão de quem se tratava e sapecou: __”Ele faz filme
estrangeiro-tipo-policial, não é?”, perguntou a moça que aparentava uns 22 anos. Mal sabia ela que Jackson foi considerado o Charles
Bronson brasileiro, alguém lembra? O trio aí ao lado Kayky Brito ,
Dado Dolabella e o inseparável amigo “Mosquito” estiveram na boutique de carnes PRIME de André Maques no mesmo local e levou
carnes para uma reunião entre amigos. Estavam bem animados!
Abaixo,
o colunista aqui em momento de fraqueza , não resistiu à presença do atacante da seleção Croata e do Flamengo,
Eduardo
da
Silva,
no
MAP.

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

CAFÉ DA MANHÃ DE GRAÇA PARA OS MOTOCICLISTAS

Q

uem mora na região já percebeu a invasão de motos
com escapamentos abertos
e alguém com cara de feliz
em
cima de uma Harley Davidson.
A oferta de crédito, preço acessível e o
sonho em ter uma lendária motocicleta americana na garagem tem feito a
cabeça de muitos , principalmente , na
faixa dos 40/ 60 anos. Única concessionária no estado, a Rio Harley Davidson administrada pelo grupo Abolição
tem vendido , em media, 100 motos
por mês. Em setembro chegou a bater
o recorde de 103 unidades vendidas.
Não é à toa que quando se está na
imensa loja na Avenida das Américas
um sino é tocado, sinal de que mais
uma motocicleta foi vendida.
O mimo ainda é para poucos. Os
preços variam da motocicleta Iron ,
modelo de entrada que sai R$ 32.900
ou uma Ultra limited com todos os
acessórios que podem chegar a 130
mil reais, mas parte de cerca de R$ 82
mil, segundo informações do site da
marca. Aos sábados existe um café da
manhã bem ao estilo colonial onde os
amantes da marca trocam experiências e falam de customização. E esse
evento acontece no mundo inteiro
independente do continente, apenas
respeitando os costumes locais. Enquanto por aqui, croissants, baguetes
e sucos são servidos , em Orlando por
exemplo, cachorros quentes e hamburgueres ficam à disposição no pátio,
sem falar na oferta de cervejas locais,
mas sem reposição. Acabou, acabou. A
intenção é confraternizar. Não raro alguém não sai com uma bolsa ou aces-

sório de baixo do braço. Fornecido pela padaria Alpha Belle no Recreio, centenas de
pães e salgados saem de 8 h ao meio -dia
chegando a causar um certo tumulto na
avenida pela grande quantidade de motos.
É tanta moto que não há espaço suficiente
em frente a loja e algumas motos acabam
estacionamento ao longo da vida. O aposentado Emílio sai de Guapimirim, região
serrana do Estado com seu filho de mesmo nome a cada 15 dias só para estar na
concessionária. Participante do moto-clube
SOS Solitários do Asfalto, Sr Emílio, de 57
anos, era só orgulho em falar de sua nova
aquisição
__”Tira foto minha aqui , mas a moto tá
aparecendo legal não tá?”, comentou o policial que trocou recentemente uma Dyna
para uma Electra, outros modelos da marca.
__”Agora dá para viajar com mais conforto”, completou.
Uma moto igual a do Sr. Emílio custa em
media 80 mil reais.
O empresário Paulo Sergio sai todos os
sábados de Vila da Penha só participar do
encontro:
__” Eu amo a marca, sua história e
seu espírito. Já homenageei esse mundo
com uma tatuagem que acabei de fazer”,
completou o proprietário de uma FAT BOY
2010. Da loja sempre partem passeios
ofertados pelo grupo do H.O.G.(Harley
Owners Group - proprietários de Harley)
ou por grupos paralelos, geralmente com
distância de no máximo 200 km. Uma vez
por mês, acontecem shows de rock. Todo
sábado tem o café da manhã até para
quem não tem duas rodas e a loja avisa
que está aberto a todos. O site da marca é
http://www.harley-davidson.com.

“UM POLÍGAMO” NO RECREIO

E

les são amados e odiados ao mesmo tempo. Mas isso, no mundo
do empreendendorismo, claro.
As grandes marcas dividem as
opiniões na hora de escolher o seu franqueado. Umas gostam dos empresários
multifacetados, com negócios completamente distintos, outras não. Mas isso
não é caso do empresário Victor Manoel
Pereira, de 42 anos que acaba de abrir
uma loja Subway no Recreio, na Avenida Balthazar da Silveira 1.891, quase ao
lado do restaurante Cugine. Victor , que
possui também mais uma loja da franquia no MAP Band, da Estrada do Bandeirantes, inclui no seu leque de negócios
mais quatro franquias do Mundo Verde e
se prepara para abrir duas lojas da rede
de tabacarias Candice Cigar & Co., ainda
sem local definido. Negócios completamente distintos.
A atitude do jovem empresário reflete
um pouco a escolha desses franqueados
pelos franqueadores. Segundo Lyanna
Bittencourt, analista do setor, confirmou
em matéria publicada na Folha de São
Paulo, em agosto, que isso é bem comum em mercados mais maduros como
o norte-americano e que grandes grupos, como o que detém a marca Adidas,
praticaram recentemente uma pesquisa
onde procuravam novos franqueados que
possuíssem esse perfil. Na matéria, ela
alerta que muitos negócios fecham pela

ausência do dono no negócio por trás do
balcão. No caso de Victor, ele lembra que
sempre está a frente das decisões e dos
negócios e tudo é devidamente pensado e
estudado.
Ele vem de origem comercial desde cedo. Filho de português, ainda menino,
trabalhava com seu pai numa Marmoraria,
em Vila da Penha. Com a perda, se viu obrigado a tocar o negócio com outros sócios e
o aprendizado foi grande.
__”Quando vi que tinha que voar sozinho, ter mais autonomia, decidi pesquisar
o mercado de franquias, fazendo cursos e
workshops sobre o assunto. Ia abrir um Rei
do Matte, mas fui para a Mundo Verde e abri
em 2002 junto com minha esposa, no MAP
Barra, na frente ao condomínio Interlagos.
__”Não posso botar os ovos no mesmo cesto”, brinca o empresário.
Num passeio pelo Américas Shopping vimos boa parte das lojas são de franquias, como a Lápis de Cor, Espetto Carioca, Esmaltes do Coração e a maioria das
lojas do setor de alimentação.
Nos planos de governos dos candidatos á
presidência nesse ano, quase nenhum tocou no assunto “pequeno empreendedor”.
__” O pequeno empresário é sem
dúvida um grande empregador, arrecada
muitos impostos mas não é grande financiador de campanha. Acabamos ficando de
lado”, desabafa Victor.

Pai e filho percorrem cerca de 150 Km para o café na harley

COLUNA DO BEM - Sinal verde para as frutas vermelhas

A

s frutas vermelhas hoje
em dia estão muito comuns aos hábitos alimentares dos brasileiros.
Além de conter licopeno,
fornece ainda os flavonóides que funcionam no nosso
corpo como antioxidantes e promovem benefícios como a redução
do risco de doenças cardiovasculares, redução do colesterol e fortalecimento do sistema imunológico.
São
ricas
em
cálcio,
fósforo, potássio e vitaminas A e C.
Conheça
um
pouco
de
cada
uma
delas
e
seus
benefícios
nutricionais:
1. Amora - rica em vitaminas (A,
B e C) e minerais (fósforo, potássio e cálcio). Ajuda combater doenças do coração e osteoporose,
aumenta a taxa de colesterol bom
do sangue, regulando os níveis de
antioxidantes do organismo. Além
disso, ajuda a amenizar os sintomas da tensão pré-menstrual
(TPM), também auxilia a melhorar
a memória e é diurética e laxativa.
2. Ameixa – É rica em vitamina,
riboflavina e potássio. Indicada
para pessoas que sofrem de prisão
de ventre. Possui somente 36 calorias e é uma boa fonte de fibras
importantes para a dieta, como a
celulose e a pectina. As ameixas
enlatadas contêm boas quantidades de riboflavina e de potássio,
porém quantidades significativamente menores de vitamina C. As
enlatadas em calda têm valores calóricos mais altos do que as frutas
frescas, uma ameixa enlatada em
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calda, por exemplo, fornece 60 calorias. Existem também as ameixas
secas, fonte mais concentrada de
calorias e nutrientes. As frutas secas só não tem a água quando comparadas com as frutas “in natura”.
3. Cereja - Contém grande quantidade de sais minerais, vitaminas
e faz um delicioso suco. As cerejas mais escuras contêm mais ferro, magnésio e potássio; todas são
excelentes fontes de silício e provitamina A. São muito úteis como
diuréticos e para o bom funcionamento das articulações. Possuem
uma quantidade razoável de potássio e nenhum vestígio de sódio.

4. Framboesa - Como as folhas contêm tanino, tais como
as das amoreiras, um efeito antidiarreico
e
anti-inflamatório.
Além disso, como a framboesa
apresenta um conteúdo abundante
de vitaminas, preparada em suco,
compota, doce e geleia, é um meio
conveniente para evitar ou equilibrar os casos de insuficiência de
vitaminas, durante as estações do
inverno e da primavera também.
5. Morango - As folhas conservam substâncias tânicas e óleo essencial com citral. É uma fruta que
contém grande quantidade de vitamina C, que evita: hemorragias,
fragilidade dos ossos, má formação
dos dentes, dá resistência aos tecidos, age contra infecções, além de
ajudar a cicatrizar ferimentos. Possui também, em menor quantidade, vitamina B5 (Niacina) e Ferro.

Carolina Liberato-Nutricionista

A Niacina tem como função evitar
problemas de pele, aparelho digestório, sistema nervoso e reumatismo.
Para potencializar ainda mais o
efeito imunológico das frutas vermelhas, vale a pena adicionar sementes de chia (Salvia hispanica)
é um alimento, de origem mexicana, que por muitos anos foi utilizada como alimento básico nas Américas (Sudoeste e América Central)
por índios, soldados astecas e por
nativos. Para dar força e resistência física aos trabalhadores braçais,
composta por ômega 3, fibras, proteínas, cálcio, magnésio, potássio.
É uma semente que possui
composição nutricional diferenciada entre as demais sementes. Possui propriedades benéficas à saúde
por ser rica em antioxidantes (ácido caféico e clorogênico) que auxiliam na redução dos radicais livres
prevenindo o envelhecimento celular, tem ação laxativa e emoliente,
melhorando assim o funcionamento intestinal, saciedade e transpiração, além de estimular a perda de
peso, pois é rica em ácidos graxos .ue ajudam a controlar a fome.

CHEFE CONSAGRADO APOSTA NAS CARNES

A

moda parece que pegou.
E o jeito despojado e informal do morador do Recreio ajudam. O renomado
Chef do restaurante Gonzalo, de
parrillas e carnes argentinas na
Bartolomeu Mitre, Dudu Mesquita,
abriu há cerca de 4 meses junto
com o amigo Miguel Sanches, o
DEL TORO. O formato é mais ou
menos ao do Praticitá na Genaro
de Carvalho, porém, mais afastado e aconchegante, sem badalação. O ambiente mais familiar fica
no final da rua do Zico(Rua Miguel
Antônio Fernandes) e dobrando à
esquerda na Rua Silvia Pozzano,
número 3053 , bem ao lado do
condomínio Life Residencial(tel:
3596 5545).
A rua está cercada de obras por
todos os lados, mas chegando ao
local você nem se lembra do cenário olímpico por onde passou.
Duas churrasqueiras do tipo char
broiler ficam na parte de fora a
espera dos cortes nobres serem
assados. A mesa de conservas é
um charme à parte e um convite
à gula. Palmito tora, super macio
e caponatas de berinjelas com tomate seco, batatas calabresas e
a azeitona zapa fazem o abre- alas
de uma bela noite gastronômica.
Nesse mix de delicatessen e meio-empório -meio-bar é que dá a
bossa. Nas geladeiras, carnes nobres como o Kobe(do boi Wagyu,
do Japão) aos cortes argentinos,
tudo pode ir para a brasa na hora.
Existem opções para levar para

a casa também, como o camarão
VG(R$ 90 o quilo) ou o salmão defumado chileno (R$ 133 o quilo) .
Você pode até dar uma de viajado e
entendido no assunto e fazer uma
reunião com amigos na sua casa
com polvo espanhol ou porco preto Alentejano, que tal? Para quem
não sabe, esse animal é criado sob
muitos cuidados. Uma de suas peculiaridades é o fato de se alimentar somente com bolotas, fruto da
região, e ervas finas, além do pasto
local. Uma carne muito macia. Para
acompanhar , uma farta carta com
120 vinhos e cerca de 70 rótulos
diferentes de cervejas , desde as
tchecas, belgas, alemãs e , claro,
artesanais brasileiras, como a gaúcha CORUJA Viva (R$ 34, 1 litro).
Essa é simplesmente sensacional.
Um dos sócios, Miguel Sanches,
nos contou que um casal, ele uruguaio, ela brasileira, saem a cada
15 dias para ir à praia no Recreio
só para degustar depois o Asado
de Tiras (costela bovina)uruguaio,
prato muito difícil por aqui na região e terminar o pós-praia com
chave de ouro.
Massas italianas e tomate sem
pele são opções diferentes para
quem procura um algo mais na
gastronomia e dá valor a produtos de qualidade. A sensação de
se estar no quintal de casa é nítida
quando abrimos a geladeira, pegamos uma carne e uma cerveja e a
vendedora só acena com a cabeça
dizendo que já anotou. Será que foi
com a mente? E dá certo!

Miguel acrescentou que vai
fazer experiência com música ao vivo
às quintas. Na ocasião, estava JONAS
MULLER cantor muito conhecido na
região com sua levada folk e hits de
rock. Mesmo assim, existe uma opção sonora mais moderna. Um conjunto de som com sistema blue tooth
está a disposição gratuitamente para

quem quer disparar a sua própria trilha, a través dos aparelhos celulares.

Serviço
Del Toro - Rua Silvia
Pozzano 3053 Loja N
Recreio tel: 3596 5545
www.deltoro.com.br
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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-

Novo Troller

J

á se foi o tempo que ter um jipe
era sinônimo de ser obrigado a
conhecer um bom mecânico, capaz de de salvar você de pepinos
indesejáveis como desenguiçar o
seu bólido no fim de semana e cansar de
esperar pela peça do motor. Quando se
dizia que tinha um jipe na região serrana,
você logo se remetia aquele de 3 marchas, fosse ele um Samurai, JPX ou um
Bandeirantes. Agora, a FORD moderniza
ainda o mais valente da sua bandeira que
ganhou cara nova e muitos componentes
da Pick Up Ranger.
Mais moderno e com características mais “amigáveis” para quem nunca botou o pé na lama, o jipão acaba de
ser lançado no país em sua versão 2015.
A mecânica foi herdada da picape Ford
Ranger, um motor de 5 cilindros e 3.2 litros de 200 cv, o chassi é novo e o sistema de suspensão foi modificado. Segundo a marca, o “DNA off-road” do carro
foi mantido, mas ele agora possui um
interior mais bonito e confortável para
tentar conquistar aquele público que não
é tão adepto do mato, mas que é fascinado pela atmosfera trilheira e só pelo fato
de fazer um “xixi” no mato ja se acha
aventureiro. A aposta é tão grande que

o empresário Beto”Chumbinho” reformou
toda a sua loja na Avenida das Américas
só para atender aesse público, com a ampliação da Troller Rio, única representante.
O veículo não é o ideal para se
carregar bagagem, mas este ponto foi
melhorado para a nova geração. Antes, a
capacidade do porta-malas era de apenas
94 litros, número que subiu para 134 l. Se
os bancos forem rebatidos até o teto, ele
pode carregar até 950 litros de bagagem,
diz a marca. Caso vá fazer uma expedição, a dica é amarrar a carga no bagageiro com baras transversais e ajustáveis. O
painel recebeu um desenho próprio, bem
mais bonito, que até o faz pensar que você
está dentro de um automóvel de passeio.
Mesmo assim, não espere grandes aparatos “hi-tech”, só o básico. Embora simples,
o rádio possui as indispensáveis entrada
auxiliar, USB e conexão Bluetooth para
smartphone O motorzão empurra o jipe
com força e garante bom fôlego para ultrapassagens. Mesmo assim, deve-se tomar cuidado com mudanças de direção
bruscas pois a rolagem da carroceria é
sentida facilmente. Merecem destaque na
cabine o ar condicionado digital dual zone
e o silêncio interno. R$ 110.990 é o preço
na única versão disponível, porém a lista
de 130 acessórios pode elevar o preço do
carro em mais de R$ 20 mil. Que tal??

FALA COM O ALEX!

Volto a escrever para este jornal
visando SOLUÇÃO URGENTE para o problema de árvores em frente ao numero
343 da rua Jorge Yunes, sem poda, com
raízes destruindo calçada e impedindo a
substituição de lâmpada de iluminação
pública, além de correta fixação dos cabeamentos das prestadoras de serviço.
Fico indignado com esta condição,
pois esta nossa área tem um dos valores
mais altos do IPTU e mesmo assim não
temos um atendimento adequado para
essas não conformidades. Já fiz registro
no 1746 e fiquei ainda mais surpreso pois
tive a conclusão de atendimento para
troca de iluminação pública como concluído, sendo que a lâmpada não foi trocada. A falta de poda das árvores impede o
funcionamento eficaz da iluminação pública e também esta condição de impossibilidade de troca de lâmpada queimada
gerando uma área muito escura propícia
a ação de roubos na região. A raiz detonando a calçada cria uma condição de
risco para os transeuntes, principalmente
os idosos.
Não entendi como funciona este “FALE
COM O ALEX COSTA”, pois já escrevi anteriormente e ninguém compareceu ao
local para avaliar a situação. Coloco-me a
disposição para fazer esta avaliação junto com quem comparecer ao local, basta
fazer contato para agendarmos data da
visita. Entendo que não adianta somente informar as não conformidades se não
houver uma Equipe para avaliar essas
informações, bem como, dar tratamento
adequado a elas.
Precisamos realmente buscar de forma
efetiva a melhoria do nosso bairro e nos
bairros que fazem parte desta área de

99104 2208
atuação desta Sub-Prefeitura. por favor
ajudem-me a solucionar esta não conformidade que gera incômodo para mim e
todos os moradores do prédio bem como
para toda a população que corre o risco de
queda na calçada e que fica na escuridão
quando a noite chega.
Ari Fernando.
Resposta do subprefeito Alex Costa
Vamos marcar vistoria para levar os representantes da Rioluz e da
Comlurb para avaliar a poda das árvores e a questão da iluminação dessa rua. Um assessor vai marcar com o
senhor, para que esteja presente.
Prezados Senhores,
A iluminação da orla do recreio do posto 9
ao 12 . Sou morador do Recreio há 3 anos
e sempre corro à noite pela orla. Sugiro ao
sub prefeito a troca das cabeças (refletores) das iluminações pois as mesmas são
muita antigas e prejudicam um pouco a
vista da via. Há pouco tempo foi trocada
os da orla da Barra com uma excelente
iluminação. Agradeço a sua atenção em
relação a essa questão para que nossa
orla
fique mais segura e mais clara durante à
noite.
Sem mais obrigado.Obrigada,

Maria da Conceição D. Vieira Paulo

Whats App

Resposta do subprefeito Alex Costa
Existe um projeto para melhoria da iluminação na orla da Avenida Lúcio Costa, do Pepê até o Pontal, incluindo troca de luminárias da orla e do canteiro
central e dos refletores. Esse projeto
está no gabinete do prefeito para ser
aprovado. Deve entrar no orçamento
do próximo ano.

Existe uma outra pergunta com resposta no site
do jornal www.jornaldorcreio.com.br
Participe 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

COMO NADA FOI FEITO, O ARANHA VOLTOU

EU VI E FOTOGRAFEI!

O número de acidentes é alarmante. Segundo dados
da CET Rio, mostra que os casos de colisão, atropelamento, capotagem e queda de motos e de veículos
nas avenidas das Américas, Ayrton Senna, Lucio Costa, Embaixador Abelardo Bueno e Armando Lombardi
aumentaram 83,5% de 2013 para 2014, pulando de
291 para 534 nos oito primeiros meses de cada ano.
Nesse sinal entre a Gláucio Gil e a Lúcio Costa na
praia é campeão de acidentes. O dono da banca, Luiz
Otávio já até nos convidou para passar uma manhã
desábado:__” Pode vi r que tema cidente”, lembrou.
Acima, o acidente do ator Maurício Mattar em 2011
e no mês passado
esse veículo branco colidiu com uma moto.
O sinal de quem vem
da praia está desligado .
Alô CET RIO!

O

99104 2208
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IZEM QUE EU PAREÇO COM......
“Vovó Zilda” e “Fantasma do trem”!

Mês de eleições e as brincadeiras nas redes sociais não perdoaram nem os candidatos Pezão, ao
Governo do Estado, nem a candidata Marina. Pezão foi comparado ao personagem do fantasma do
trem do filme Ghost- O Outra Lado da Vida, vocês
lembram? Já Marina Silva foi comparada a avó do
babyssauro, a Vovó Zilda, da família Dinossauro,
será....??

Conhece alguém que se pareça com um
famoso?
Mande para jornaldorecreio@gmail.com
ou manda um Whats app para 99104
2208. Participe!

MAIS UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
O Sr Gilmar Pannisset tem apenas 55 anos e é zelador ali em
frente na Praça Mozart Firmeza , número 20. Apesar de não
estar na hora com acompanhamento adequado de profissionais de educação física, é o único horário em que ele poderia
estar ali se exercitando.:
__” Nos horários que os professores estão aqui estou
trabalhando, mas mesmo assim dá para fazer o ski(aparelho
de ginástica) que não oferece perigo”, comemora o Gilmar
que já pesou 94 quilos no passado.
A Praça Mozart Firmeza recebeu mês passado mais
uma academia da Terceira Idade, projeto gratuito da Prefeitura, para alegria dos moradores do Receio.
O projeto funciona de segunda a sexta, das 07h às
10h e das 16h às 19h, onde profissionais de educação física,
técnicos de enfermagem e apoio orientam os beneficiários
na prática do exercício. Uma professora ensina a usar aparelhos das academias ao ar livre. Para participar do projeto
a pessoa (acima de 40 anos de idade) deve comparecer nas
academias ao ar livre, também chamadas de ATI (Academia
da Terceira Idade), munido de seus documentos (RG e CPF)
e com atestado médico. Assim, preencherá a ficha de inscrição e já pode iniciar as suas atividades nos horários do
projeto sob a orientação dos nossos profissionais que recebem capacitação para proporcionar o tratamento adequado
ao idoso. No dia em que estivemos na praça , verificamos
que já existem rachaduras no piso de concreto. Ao todo, são
10 aparelhos, entre eles, o multiexercitador, remada e um
específico para pressão das pernas. A intenção é melhorar a
qualidade de vida e diminuir a ida ao médico. Poderiam ter
mais desses, já que o bairro tem muitas praças.

Jornal do Recreio começou
a perceber o descaso com
os fios jogados pelos postes
, principalmente do Recreio
e Vargens, há mais de um
ano. Primeiro foram os deixados na
Avenida das Américas quase em frente ao LEGEP. Depois, em Junho, ganhamos o auxílio luxuoso do incrível
Homem Aranha que nos ajudou nessa
pauta mostrando in loco vários flagrantes pelo bairro. Andou pelas ruas
internas e vias expressas e registrou
tudo. Não foi difícil em nenhum momento conseguir esses flagrantes. E
como nada foi feito , ele retornou.
Na edição passada, ele folgou.
Mas agora mostra esses dois locais
completamente abandonados. Bem em
frente ao novo shopping da Benvindo de Novaes, o Américas Shopping ,
quase na entrada da Recreio Veículos
o nosso intrépido super-herói travestido de repórter se enrolou literalmente nos fios que aparentemente são de
telefonia. Nossa equipe de reportagem
já constatou que em geral são as empresas que prestam serviço para a OI
que costuma deixar os fios jogados
sem dó nem pena. Ali, restos das obras
de recuperação da Benvindo de Novaes e implantação da mureta de divisão
ainda estão ppr lá. É tanto fio que a
dúvida fica para saber se isso não dá
prejuízo ou se não podem ser utilizados. A segunda pergunta que fica no ar
é porque deixam ali.
Dali, o homem-aranha do Recreio pegou o carro do jornal, já que
não quis se arriscar pelos postes do
bairro e se dirigiu para o o outro pon-

to. A próxima parada foi na Avenida das
Américas no sinal que dá para a loja do
McDonalds. No poste um monte de fios
permanece há pelo menos 45 dias jogados no canteiro. Para piorar a situação, eles continuam jogados e caídos ,
fazendo uma “barriga” pelos próximos
três postes, na altura da estação do
BRT da Benvindo de Novaes. No site do
jornal dá para ver tudo. A Sub Prefeitura da Barra , através de sua assessoria na época, havia informado que o
então Sub Prefeito, Tiago Mohamed iria
notificar a Light, proprietária de todos
os postes , para que resolvesse o problema. Em Junho, já com Alex Costa a
frente da administração, a promessa de
notificação se repetiu e ainda informou
que iria se antecipar e retirar. Como até
agora nada foi feito, nosso Homem Aranha segue se enrolando.
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.

MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Paraguai

“Entre o lápis e o
“Somente quando um pernilongo
papel está você. E é pousa em seu testículo é que você vê
você quem escreve que sempre há uma maneira de resolver
um problema sem usar a violência.”
sua história.”
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paixão pelos desenhos, arquitetura,
gastronomia e o rock sempre povoaram seus sonhos e fizeram parte
da sua vida. O Ex-Legião Marcelo Augusto
Bonfá está prestes a completar 50 anos
em janeiro com cara de menino e com a
chama empreendedora acesa. Paulista de
Itapira e adotado pelas praias do Rio de
Janeiro, Marcelo Bonfá enquanto não se
apresenta com sua banda Corações Perfeitos dedica boa parte de seu tempo a sua
nova paixão: a cachaça. Não é qualquer
cachaça, e sim, a sua PERFEIÇÃO, nome
dado ao meu primeiro produto criado e
produzido em sua fazenda em Santo Antônio do Rio Grande , uma pequena cidade
no sul de Minas Gerais.
Desde as dificuldades que enfrenta na burocracia que um pequeno produtor passa para comercializar esse tipo de
destilado até o desenvolvimento da marca, distribuição e divulgação do produto,
nada escapa aos olhos de Marcelo Bonfá.
Reservado, porém , firme em suas convicções, ele mesmo diz que nada em que se
dedicou na vida não foi baseado em seus
princípios e no que sempre acreditou em
ser o caminho correto. Cultivada e fabricada de forma orgânica, Marcelo contou
todo o processo da CACHAÇA PERFEIÇÃO ,
da importância com o meio ambiente e no
ciclo sustentável em que se passa, desde
o cultivo, passando pelo processo de fermentação num alambique de alto padrão
até a adubagem do solo com o próprio resíduo deixado no fim da produção.
Paralelo a isso, segue surfando as
ondas da região, tocando seus projetos
musicais com sua banda e atento ao poder
judiciário na expectativa de poder trabalhar em paz a marca LEGIÃO URBANA que
criou e ganhou os corações dos brasileiros
junto com seus amigos DADO VILLA LOBOS o poeta RENATO RUSSO. Dado e Bonfá travam na justiça um luta pelo direito
da marca e a memória do grupo que criou
em Brasília. Hoje, os herdeiros de Renato
Russo, com o filho Giulliano Manfredinni ,
é quem administra a marca LEGIÃO URBANA.
Bonfá que está há quase 30 anos
na região vai nos deixar e se mudar para
a Lagoa e se puder vender o carro. Não
aguenta mais os engarrafamentos do Rio.
Num papo bem descontraído na loja MUNDO VERDE do Shopping MAP , o baterista
e agora “Cachaceiro” nos recebeu numa
conversa bem animada regada a sucos de
frutas vermelhas:
1) Marcelo , você depois de embalar
multidões de jovens, porque a Legião
parece cada vez mais viva? Porque
você acha que as músicas ultrapassaram o tempo e gerações?
R: A banda sempre teve muita afinidade
entre os integrantes. Isso é muito importante. A gente se conectava. Começou por
causa do movimento punk. Sabe aquela
história do faça você mesmo? Então, o
rock and roll é assim mesmo. Nos anos
80, a gente tava voltado para isso, para
a contestação. Tínhamos 17 /18 anos.
Você tá afim de ....ser um contestador de
tudo que está ao seu redor. E o cenário
era apropriado. A geração anterior a nossa
tava meio engasgada e sem voz para gritar. É aí que o rock entra. E os poetas do
rock apareceram nesse momento!
2) Muitas das músicas da Legião não
tocaram no rádio e foram sucesso?

Como ?
R: As músicas eram simples na sua concepção e na
sua execução. Melodias boas e fortes. Quem consumia música naquela época, os que compravam os
discos, era a classe média, a formadora de opinião,
quem tinha o poder aquisitivo. E essa galera ouvia
todas as músicas e não somente as que estavam
tocando nas rádios. Eles prestavam atenção nas
mensagens. E tinha muito do popular e do folk ali.
Hoje não é mais. É tudo virtual. Os governos conseguiram achatar as classes e colocou todo mundo
num bolo só.
3) Você acompanha alguma banda de rock
hoje?
R: Olha.....eu ouço muita rádio na internet- tem
uma rádio de uma universidade de Nova York WFUV
97 (o site é esse www.wfuv.org/)Toca só coisa legal, entre canções novas e até mais atuais. Um barato! Ali, ouço XDC e grupos como Artic Monkeys...
Aliás, quando eu gosto, colo no meu desktop para
ouvir depois.
4) Vocês se reuniam aonde?
R: Passamos por vários momentos. Em Brasília, era
numa sala, numa loja , depois um estudiozinho...
No Rio, ficávamos muito na gravadora(EMI Odeon
em Botafogo que mantinha seus estúdios na Mena
Barreto- hoje um conjunto residencial). Lá, era bacana com várias salas e equipamentos e técnicos à
disposição. E no Rio... cada um morava num lugar: Renato, em Ipanema, Dado, na Gávea, e eu,
na Barra. Mas na Barra em 1986! Aqui não tinha
nada e eu queria sossego! Foi perfeito. Aqui tinha
uma identidade com Brasília, céu aberto e sempre
fui ligado a água, ao mar, entende? Faço natação
até hoje e surfo quando posso. Já peguei várias
ondas no Quebra Mar, na Reserva e na Macumba!
(recordando com ar pensativo)
5)Você viu os filmes “SOMOS TÃO JOVENS” e
o “FAROESTE CABOCLO”?
R: Eu gostei muito do filme. Se bem que entro
mudo e saio calado. Isso é bem perigoso porque o
mundo passa a ser aquilo, né? Apesar do filme ser
bem legal, a realidade foi bem diferente do mostrado. Até por que aquilo foi ficção. Os detalhes fazem
a diferença. Olha, nunca toquei numa banda que
tinha menina no vocal. E que nome era aquele? Ele
até editou isso. Prefiro acreditar na liberdade poética do diretor. Mas ficou muito legal. Aprovamos.
6)Existe algum material inédito da Legião?
R: Não. Nada que merecesse uma atenção especial. Existe umas coisinhas, mas daria muito trabalho de refazer. Se bem que pro fã tudo é relevante.
Estou distante disso nesse momento.
7)Por causa da briga pela marca junto ao filho
do Renato, Giulliano Manfredinni?
R: Hummm (pausa).. também. Posso falar sem
problemas. O juiz é que vai decidir.
8) A exposição dessa briga judicial no Fantástico atrapalhou?
R:Até explicou uns pontos importantes. É muito

duro alguém tão jovem querer administrar sua história... cachaça de qualidade. Estou a 1 300 metros acima do nível do
Quem viveu aquilo foram eu, DADO e RENATO (Russo) e mar- num micro-clima de altitude. É raríssimo ter cana em serra
assim.. Tenho um canavial adaptado lá há muitos anos. Ele não
mais ninguém.
teve melhoramento genético; encontrei lá e cuidei simplesmen09) Os rockeiros sempre levaram fama de pinguços, e te. Não tem intervenção minha e possuo um alambique com tecagora você está lançando uma cachaça, posso te cha- nologia de ponta que proporciona produzir 3 mil litros por ano. O
aroma é sem igual e a trato de forma orgânica. Não é atacada
mar de cachaceiro?
R: Bom, poder pode. Se bem que tira os bateristas aí dessa por insetos e uso como se fosse uma horta. A terra é totalmenclasse dos pinguços, porque cachaça, bateria e coordenação te sustentável. Você pega a cana, moe e o bagaço você joga na
motora não combinam muito.(risos) Mas é cachaceiro mes- fornalha que aquece a panela de destilagem. O vinhoto, a sobra
mo. Quem faz sapato, não é sapateiro? Isso ainda não é uma liquida de indesejados vira adubo e inseticida, fechando o ciclo.
cultura ainda reconhecida, mas já está mudando porque é A safra de 2012 já tem engarrafadas da pura 2000 unidades e
muito rica. Reflete a cultura brasileira, seus costumes, sua mais duas mil do blend no carvalho de 4 anos de envelhecimenhistória e está ganhando qualidade. Mas precisa de investi- to. Isso, com a ajuda do ENSSEY NETO, o co-responsável pela
mento. Não é algo barato. O FHC teve uma visão bem impor- produção. .
tante para o produto ganhar esse status. Uma normatização, 10) Porque Perfeição, por causa da música da LEGIÃO?
um produto nosso que foi definido como um destilado feito do R: Mais ou menos. Os pequenos produtores quando terminam o
mosto fermentado da cana-de-açúcar e tem que ficar entre processo batizam as cachaças de MAGNÍFICAS, FABULOSAS, é
38 e 48 graus de teor alcoólico e fiscalizado pelo Ministério da meio alterego, né? Mas brinco que todas podem ser isso, mas a
Agricultura. O problema é que a parte tributária e fiscal é in- minha é a Perfeição (risos)
justa, impede que o valor final fique acessível a todos. Hoje, 11) E a garrafa parece de espumante, porque?
a cachaça PERFEIÇÃO sai a R$ 160 a branca e R$ 180 a de R: A garrafa de espumante é pesada, dá conotação de bebida
carvalho premium, garrafa de 750 ml - (a venda no sitewww. tradicional, antiga, da Europa. Antes de pensarmos em ser alcachacaperfeicao.com.br). É para quem dá valor a produtos guém esse povo já existia. A intenção é remeter ao tradicional,
de qualidade. Em razão do meu terroir, me proporciona uma ao que é nobre. Te remete ao um navio pirata, clássica e a garrafa
é escura para proteger dos raios solares e não influir no sabor
e preservar as propriedades da bebida. O rótulo mistura minha
paixão pelo rock, uma tatuagem. Digo que ela é tão boa que você
bebe 180 Km na curva e não capota, bebe aí?! É igual a um Single Malt(whiskies de um blend somente), entende? Ela é feita do
caldo da cana e suas leveduras que estão no ar. Os espíritos de
frente para a cachoeira. Não uso fermento industrial. Não é à toa
que existem nos Estados Unidos as bebidas Spirits.
12) Onde se encontra a PERFEIÇÃO?
R: Nos restaurantes DUO, no .ORG, no quiosque do Quebra Mar,
o MaiaLina, e no site da cachaça. Veja abaixo
SERVIÇO:
www.marcelobonfa.com.br
www.cachacaperfeicao.com.br
contato@cachacaperfeicao.com.br
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MARCELO BONFÁ: LANÇA PERFEIÇÃO NA REGIÃO

