cócia é que estão as grandes destilaria. Mas
vamos a ela:
1) Morlach 18 anos - da região de Speyside, na Escócia, leva a fama de ter o blend
mais consagrado no mundo. O blend é com
uma mistura de destilações diversas (uísques de grãos e de malte) e em várias destilarias diferentes. Custa em torno de 295
doletas.
2) Também da Escócia tem o Haig Club.
Suave a amanteigado é único uísque de
grão desta lista. Ele é feito com cevada
maltada e cereais não maltados, como trigo
e milho. A garrafa azul leva assinatura do
jogador David Beckham . Combina com o
verão e com o bolso, custa US$ 75.
3) Da terra do Tio Sam, paraíso dos bourbons, vem o JIM BEAM Devil´s Cut. Como
o líquido que evapora do barril é chamado
de Angel’s Share, ao buscar o que fica preso
no fundo do barril depois de esvaziado que
se deu o apelido de Devil’s Cut, ou aportuguesando, o corte do diabo. (cruzes, que
meda!)Esse liquido é misturado com bourbon envelhecido e voilá! resulta num uísque
amadeirado, forte e bem alcoólico (50%),
mas com alma de single malt. E o preço, 40
dólares somente.
4) Também de Speyside, na Escócia, tem o
representante para quem quer escolher um
sem errar no sabor. DAILUAINE 16 anos.
Aromático, levemente adocicado, encorpado e frutado. Lembra bons conhaques, US$
82 doletas.
5)O Singleton é o meu preferido, principalmente a versão Dufftown. Ele é considerado um rótulo de entrada para quem já está
curioso de passar dos uísques normais dos

blendeds. Custa 57 Obamas somente.
6) O Glen Spey é seco com toques de nozes
com notas de pimenta e madeira, além de
um cheiro de florais. É leve . Custa US$70.
7) O GLENKINCHIE é da região de Lowlands . Por ser defumado não é para qualquer
um. Pode tomar um susto com o sabor que
é muito forte. Pode parecer enjoativo. Desse
tipo já provei o Ardberg. Custa 138 Obamas.
Seguem na lista o CAOL ILA 12 anos , o
BULLEIT eo Royal Lochnagar que se destaca pelo perfume que dá para passar no pulso e falar que é perfume, juro!Mas seria uma
maldade né? (brincadeira hein?) O BULLEIT
é da região do Kentucky e se trata de um
belo bourbon. Como essa bebida vem do milho tende a ser adocicado, não esse. Ele leva
até a uma certa picância no sabor. Vou provar
e digo aqui .
Tim tim!
jornaldorecreio@gmail.com

Distribuição Gratuita e mensal pela Divulgui LTDA - 15 mil exemplares

Na revista Playboy do mês passado onde
a capa mostrava a mendiga mais bonita que eu já vi na vida tem uma matéria
muito interessante sobre os Single Malts.
Na verdade era uma daquelas listas-que-não-fazem-muito-sentido mas abre espaço para iniciarmos uma conversa sobre
o assunto. Era sobre os dez Single Malts
para se beber antes de morrer. Quem
acompanha a coluna aqui sabe que já falei desse tipo de bebida e sou interessado
no assunto.
Esse tipo de uísque é produzido a
partir de uma mistura de grãos maltados
e é destilado num único local. Normalmente, os single malts utilizam a cevada
e estão tipicamente associados à Escócia
e aos uísques escoceses (scotch), apesar
de serem produzidos por vários outros
países.
Para ser considerado um bom
single malt é preciso que o uísque seja
consistente, aromático e tenha um caráter muito forte. Para conseguir a sua
produção deve ser feita num alambique
com capacidade inferior a 700 litros e o
uísque deve ser envelhecido durante três
anos em cascos de carvalho. O prazer de
beber essa bebida única foge um pouco
do que é beber um scotch comum e beira um pouco a magia do que é degustar
um bom vinho, de boa procedência. Achei
na internet um site sobre a matéria que
ajudará muitos de vocês a conhecer esse
universo:
www.singlemaltbrasil.com.br
Hoje se produz em todo canto do mundo.
Países como Japão e Austrália já levaram
prêmios de melhores do ano, mas na Es-
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O POMAR DA BENVINDO DE NOVAES VIROU ATRAÇÃO

D

ois lados e aparências
distintas. Quem só anda
pela Avenida Benvindo de
Novaes no lado direito
da Avenida das Américas
para quem segue sentido
túnel Grota Funda não
imagina o “paraíso” que é o outra lado da
via , mais precisamente, no último quarteirão entre a Genaro de Carvalho e
o Parque Chico Mendes. Ali, um pomar a
céu aberto no meio da ciclovia enfeita os
olhos dos moradores e o ambiente com ar
puro e muito verde. A iniciativa surgiu do
vigilante Edwilson Jose Soares, 41 anos,
que mais ou menos há 5 plantou cinco
pés de acerola. Depois, vieram limoeiros ,
tangerina e abacateiros.
__ Tive iniciativa própria. Pegava um
côco e plantava. Pegava uma semente de
acerola e plantava simplesmente. Mas só
me deu dor de cabeça no início e desisti.
- completa o vigia.
O aposentado e então morador de Vila
Isabel, Sérgio Azeredo, gostou da ideia e
seguiu em frente, adotando a ideia.
No mês passado, por iniciativa de um
morador e assíduo frequentador do facebook/recreiodosbandeirantes bastou uma
postagem elogiando a sua atitude para
imediatamente chover de comentários positivos aplaudindo a iniciativa que

começou com Edwilson.
Nesses intervalos de indas e vindas 1.500
mudas foram plantadas. Pés de graviola, limoeiros, coqueiros imperiais, goiabeiras e
muitas outras espécies estão ali ao alcance
de todos bem no meio da ciclovia. O cultivo
aumenta e tem até morador torcendo para
que se estenda ao outro lado da ciclovia
que comparando, está até “pelada” e em
dias de sol forte sombra é tudo que um
pedestre deseja em épocas de escassez de
chuvas no estado.
O vigia Dorival Bispo
comprou a ideia e ajuda sempre que pode
para garantir a manutenção do pomar. Mas
esse pequeno paraíso chegou a ficar ameaçado quando a Fundação Parques e Jardins
decidiu intervir temendo a proliferação de
espécies não nativas no local:
__”A intenção do morador é válida e precisamos repensar no que vamos fazer. Mas
não podemos esquecer que uma nova avaliação precisa ser feita porque não é qualquer planta que podemos colocar ali. Tem
de haver um meio termo entre espécies nativas e exóticas”, completou o presidente do
órgão Fábio Mamedio.
Edwilson só lamenta os roubos que acontecem por vandalismo ou por gostar mesmo
da planta e levar para seu próprio quintal:
__ Chego a ficar triste , mas saio as 19 H e
não dá para vigiar o tempo todo - finaliza.

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

De Olho no Recreio

No mês passado a loja da candice Cigar & Co do shoppinhg Park
Palace completou 3 anos de vida de muito rock and roll. Com o
show da banda local Além do Rock o público delirou com a voz rouca de Marvio Fernandes e a batera precisa de Fernando Seixas.
Choveu gente famosa e bonita. Na foto abaixo, os empresários
da casa Sylvia Regina e seu marido Victor Vogel foram cumprimentados pelo ator Alexandre Nero que foi prestigiar a festa.
O “comendador” de Império estava animado e falou com todos e prestou muita atenção na banda . Afinal, para quem não
sabe ele também é músico e possui trabalho autoral. Conhece?? Clica nesse link ou veja no site do jornal o protagonista de Império cantando lindamente. http://youtu.be/V_Ii1aigan0
Ao lado, a simpatia e o suíngue de Lui Medeiros no The Voice. É o
bairro sendo representado no programa da Globo. Para quem acompanha as tardes ensolaradas do Cavalo Marinho, Lui Medeiros sempre
desfila seu talento e sua voz no quiosque mais aconchegante do Rio!
E nosso fotógrafo Udo Kurt Jr e momento tiete no Prêmio Multishow com a nata do sertanejo.

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

ESCOLA INACABADA ATORMENTA MORADORES

O

s moradores do condomínio Barra Bali não sabem a quem recorrer
mais e o problema já atinge quem
anda pela ciclovia na Avenida das Américas
na altura do viaduto Orlando Raso. Usuários de drogas tem atacado à noite e , às
vezes, a luz do dia, pedestres desavisados.
Tudo isso, por causa de um escola abandonada na rua Niomar Muniz Sodré Bittencourt, uma rua de cerca de 500 metros e
de pouca circulação.
A escola nunca foi terminada e
enfrenta uma longa batalha judicial. Para
construir condomínios no município do Rio
de Janeiro, a partir de um certo número de
unidades(ao algo em torno de novecentas) a construtora responsável dá em contra-partida a construção de uma escola,
não necessariamente dentro do condomínio. No caso do Barra Bali foi o que aconteceu, tanto que alguns prédios já possuem
o Habite-se , que é um certificado que autoriza a habitação e utilização do imóvel. A
escola nunca foi concluída e para piorar a
construtora faliu. Em entrevista ao O Globo
há dois anos a síndica Sandra Santoro
contou:
— A construtora entregou os primeiros prédios, uma escola em Ricardo
de Albuquerque e faliu. Depois, os mesmos sócios abriram outra construtora que
também foi à falência. As obras foram entregues com muitos erros. A escola que
deveria ser construída na Avenida Niomar
Muniz Sodré Bittencourt não ficou pronta.
Eles pagaram duas parcelas de R$ 195 mil
à Prefeitura e ainda deram como garantia
os apartamentos que estavam em obra e
uma cobertura - revelou Sandra Santoro,
síndica dos edifícios Special e Beach Bali.
Já o síndico Carlos Guerra, 55
anos, morador há 9 , é responsável pelo
Diamond Cristal e disse que já procurou a

prefeitura inúmeras vezes e lamenta a falta de
solução imediata:
__ Já propus cercar e adotar a praça
ao lado e até adotar a construção abandonada.
Faria ali uma área de lazer com uma academia
para os moradores mas não consigo - revela.
Recentemente funcionários da SEOP estiveram no local para retirar alguns invasores ,
recolhendo pertences, como cama e fogão,
mas segundo os próprios moradores usuários
de drogas tem frequentado o local a noite e já
chegaram a quebrar as lâmpadas da rua. Um
porteiro que não quis se identificar afirmou que
dentre os usuários tem jovens moradores dos
prédios também. Uma conselheira do Beach
Bali disse que uma moradora foi atacada a socos e pontapés numa caminhada matinal e decidiu se mudar. Estivemos no interior da escola
e verificamos o abandono. Vimos que catadores
de lixo tem utilizado a área para estocar o que
recolhem durante o dia. O processo de regularização e Habite-se está na procuradoria do município sob número 02/315.395/2000, portanto,
há 14 anos. 		
O subprefeito da Barra e Jacarepaguá
Alex Costa, esteve com síndicos do Barra Bali e
comprometeu-se a ver o andamento do referido
processo. Sem saber que decisão tomar foi pedido um parecer à Procuradoria Geral do Município. Por meio de nota a assessoria de imprensa informa: ”Fomos informados que na última
sexta-feira, o processo teve parecer favorável
ao pedido dos moradores e este está tramitando para a Secretaria de Urbanismo. Assim que o
processo chegar lá o subprefeito vai interceder
na questão do Habite-se e agilizar. Tudo indica
que os moradores vão pagar uma quantia ao
município referente à escola que está inacabada (devido à falência da empresa que construiu
o condomínio), e assim, conseguir o Habite-se.
Depois, o município vai avaliar a necessidade de
fazer uma escola no local, ou demolir o esqueleto existente”, completou.
Usuários de drogas costumam sair dessa escola abandonada

AUTOVISTORIA: ESSE MÊS A PREFEITURA VAI MULTAR

E

ra para ter sido feito até janeiro
desse ano. Mas mesmo assim,
a Prefeitura prorrogou por mais
180 dias, estendendo o prazo
para até o mês passado para os condomínios realizarem a AUTOVISTORIA, lei
que vale desde 2013 para todos os edifícios com mais de dois pavimentos e
Habite-se concedido há mais de 5 anos.
A lei obriga os responsáveis pelas edificações a realizarem vistorias técnicas
periódicas, com intervalo máximo de
cinco anos, verificando as condições de
conservação, estabilidade e segurança e
garantindo, quando necessário, a execução das medidas reparadoras. O Decreto
37.426/13 regulamentou a aplicação da
Lei Complementar número 126/13 e da
Lei 6.400/13 que obrigam a realização
dessas vistorias.
As vistorias técnicas deverão
ser efetuadas por engenheiro, arquiteto ou empresa, legalmente habilitados
nos respectivos Conselhos Profissionais,
CREA/RJ ou CAU/RJ, que deverão elaborar Laudo Técnico atestando as condições
da edificação e cabe ao responsável pelo
imóvel comunicar o resultado da vistoria
à Prefeitura através do site do órgão, no
link - comunicar vistoria. A data limite
para envio do primeiro comunicado foi

em 01 de julho de 2014. O secretário-chefe da Casa civil , Guilherme Nogueira Schleder contou em recente entrevista ao Globo
que o processo de multa se inicia ainda esse
mês. Na entrevista, ele informa que de início 400 prédios que já foram notificados serão multados caso não tenham apresentado
os laudos em tempo. O secretário acrescentou que mesmo com a prorrogação, apenas 10 %do total de edificações da cidade
haviam concluído o processo e entregue o
laudo em tempo. Segundo dados da própria
secretaria, dos 270 mil edifícios que precisam realizar o procedimento apenas cerca
de 24 mil haviam concluído e para piorar
a estatística apenas 9.200 haviam enviado
respeitando as recomendações dos engenheiros responsáveis. A multa é calculada
em cinco vezes o valor cobrado pelo IPTU.
Na ocasião ele deu o exemplo que um prédio que deveria pagar de multa no valor de
R$ 6.650, que segundo ele é mais do que o
valor de uma autovistoria que gira em torno
de R$ 5 mil. Verificamos que muitos prédios da região não fizeram, e muitos para
nossa surpresa, pelo desconhecimento.
Os dados da Casa Civil mostram
que no último mês aumentou o volume de
entregas e que os técnicos estão orientados
a agir com bom senso, já que a intenção é
educativa.

Por causa desse desabamento no centro da cidade que a Lei de Autovistoria foi criada em 2013

COLUNA DO BEM - Sinal verde para as frutas vermelhas

A

prenda a
desintoxicar o seu corpo.
Ao contrário do que
você pode pensar a
dieta Detox não é
uma novidade que
foi descoberta há pouco tempo, e sim um hábito já conhecido entre aqueles que adotaram
um estilo de vida mais saudável.
Existem
muitas
vantagens
desta
dieta se comparada às outras.
* Não exige cardápios extremamente
complicados
que mais parecem um banquete
para
celebridades;
* Não causa mau humor e muito menos falta de disposição;
* Também não provoca a
compulsão
alimentar
que
todas as pessoas passam
após o período de uma dieta.
A realidade é que a
dieta Detox é tão simples
e prazerosa que é injusto
chamá-la de dieta porque geralmente esta palavra está associada a uma privação de ingesta.
O mais correto seria chamá-la
de
“Estilo
Detox”.
Como funciona a dieta Detox?
O princípio da desintoxicação segue o seguinte
raciocínio: Devido aos nossos maus hábitos como, por
exemplo,
alimentação
dese-
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quilibrada, sedentarismo etc; o
organismo retém toxinas que prejudicam o seu bom funcionamento.
A ciência já provou que isto causa
impactos negativos no metabolismo
(que influencia diretamente no processo de emagrecimento), na disposição e até na saúde a longo prazo.
Por isso, a dieta Detox tem como
principal objetivo eliminar estas toxinas e revigorar o corpo, gerando
um aumento na qualidade de vida.
Uma das maneiras de aplicá-la
no dia a dia é eliminando os grupos alimentares fermentativos.
São

eles:

*
Açúcares
e
derivados;
*
Gorduras
e
derivados;
*
Leite
e
derivados;
*
Carne
vermelha
e
*
G
l
ú
t
e
n
*
Alimentos
liberados:
Legumes, frutas, folhosos, oleaginosas (castanhas, nozes, avelãs, macadâmias e etc), leguminosas (feijões, grão de bico,
lentilha e ervilha) e cereais integrais (cevada, quinua, amaranto, arroz integral), carnes brancas (peixe e frango), ovos, soja,
leite e derivados sem lactose.

Carolina Liberato-Nutricionista

BIÓLOGO PROTESTA PARA PROTEGER ÁRVORE

A

impressão que se tinha é de
estar vivendo o “massacre da
serra elétrica” novamente, episódio similar ao que ocorreu na
praia do Recreio há cerca de
dois meses. No feriado do dia do professor, 15/10, funcionários da Construcap ,
empresa contratada pela Prefeitura, cortaram sem dó nem piedade várias árvores dos dois canteiros que permanecem
em frente ao condomínio Barra Bali, área
que era utilizada para estacionamento irregular de reboques de segurados e do
BRT, além de caminhões de mudanças.
Não satisfeitos, cortaram também as árvores que beiram a grade do condomínio.
Na mesma hora, dezenas de moradores se revoltaram com a situação. O
biólogo Demetrio Castellan se prendeu a
um dos troncos previstos para ser derrubado como forma de protesto. Segundo Úrsula Castellan, filha de Demetrio, a
principal reclamação é a falta de participação no processo que envolve a retirada
da vegetação. Insatisfeita com a situação
, Úrsula não admitia a falta de diálogo:
— “Nós não sabíamos de nada, e
fomos surpreendidos com as motosserras. A gente também quer ser consultado. Acho que derrubaram entre 30 e 40
árvores, sem piedade. Já haviam feito esses cortes no canteiro central da Salvador
Allende e não nos consultaram”, reclama
Úrsula, afirmando também que seu pai
foi à Subprefeitura tentar ter acesso ao
plano piloto da obra, mas que não teve
retorno.
Segundo os próprios operários
da Construcap, empresa contratada pela
Prefeitura para realizar a duplicação da
via, um topógrafo foi ao local demarcar as
árvores que seriam cortadas. Eles tam-

bém afirmam que o serviço só será concluído quando todas as licenças forem obtidas.
Como consta na matéria ainda nessa edição
, além da duplicação, será construído nesses
dois terrenos um terminal de ligação entre as
linhas Transolímpica e a do Transoeste que
vai evitar com que passageiros que queiram
seguir para a zona norte não tenham que
se dirigir até o Terminal Alvorada. Farão a
baldeação ali mesmo, ao lado do Mundial,
que terá um linha que seguirá pela Salvador
Allende até o outro terminal que será construído na junção com a Abelardo bueno. Nas
redes sociais , as manifestações não pararavam e já chegavam a quase duas centenas
de comentários. No site do jornal tem um vídeo que mostra o corte de algumas árvores
bem rente a grade do condomínio e fotos
de moradores com cartazes pedindo explicações das autoridades. Em nota, a Secretaria
Municipal de Obras informa que está fazendo
a ampliação das Avenidas Abelardo Bueno e
Salvador Allende, como parte do conjunto
de obras do BRT que vai beneficiar 70 mil
pessoas por dia. A obra possui licenciamento
ambiental que já prevê a compensação com
o plantio de árvores proporcional ao número
de árvores suprimidas. A SMO fez um levantamento local que identificou a existência de
1.671 árvores, das quais 16 estavam mortas.
Pelo traçado das intervenções, serão mantidas 489 árvores, 324 serão transplantadas e
842 retiradas - o que será compensado pelo
plantio de 11.637 novas árvores na própria
região. No Barra Bali, que previa a retirada
de 47 unidades, uma análise é feita para
preservar ao máximo as espécies, mas vale
frisar que somente as unidades indispensáveis serão removidas.
Alex Costa esteve
no condomínio para explicar a obra e tranquilizar a todos. Os moradores não ficaram
satisfeitos.

Novembro de 2014 - Jornal do Recreio

Tá precisando trocar de carro? No site do JR, tem a lista das principais agências do Recreio. www.jornaldorecreio.com.br

Auto News-

Civic Si- conhece?
Chega a um mercado automotivo, cada
vez mais competitivo nesse segmento
, mais um mimo para “poucos”. O novo
Civic , agora cupê de duas portas, foi
anunciado pela Honda para agradar em
cheio aos “puristas “ de plantão ávidos
por câmbios manuais e sem muita eletrônica interferindo no desempenho. O
Civic Si é levemente mais comprido (2
cm) que a versão sedã, tem distância
entre-eixos 5 centímetros menor e 3,5
centímetros a menos na altura. Fora as
medidas, o design também é diferente. A
frente ganha mais vincos e volume, o que
dá a impressão de “músculos”. Para completar esse visual nervoso e musculoso ,
entradas de ar que a companhia colocou
em alguns modelos como o FIT, rodas de
liga-leve diamantadas aro 18 polegadas,
parachoques integrados a carroceria e
escapamentos cromados. Ele vem um
pouco mais comprido que os demais da
série.
O caimento da carroceria limita o conforto de quem atrás. Mas na boa: quem tem
cupê não quer levar passageiros atrás
né? Os acabamentos em couro de duas
cores, preto e vermelho, assim como acabamento no volante mostra que é para
mostrar que o bólido é feroz mas não

abandona o conforto, tendo itens como
ar-condicionado digital, vidros e retrovisores elétricos, teto solar, tela multimídia
de 7 polegadas sensível ao toque, câmera
de ré, sistema de som de alta definição
com CD/MP3, alto-falantes, 2 tweeters e
1 subwoofer.
Detalhe: o motor é aspirado e não
turbo, fugindo a regra utilizada ultimamente. O motor 2.4 i-VTEC de 16 válvulas
entrega 51 cv a mais que a versão sedã
LXR e 14 cv a mais do que a Si anterior –
ambos com bloco 2.0. O ganho de potência pode parecer pequeno com o aumento
das cilindradas, mas a mudança trouxe
outra vantagem. O torque foi de 18,9
kgfm a 6.100 rotações por minuto (rpm)
para 23,9 kgfm a 4.400 rpm. Ou seja, o
novo Si tem mais capacidade de tracionar
e faz isso melhor em rotações mais baixas
que o anterior.
Para ajudar o motorista a tirar o melhor
do propulsor, o painel do Civic Si tem uma
luz vermelha de LED que acende quando a
rotação está em seu melhor momento. É
quando o i-VTEC entra em ação, aumentando a abertura de uma válvula de admissão e uma de exaustão por cilindro.
Agora, não vai demorar para a gente encontrar alguns exemplares ultrapassando
os limites da velocidade nas Américas na
altura do pedra de Itaúna nos dias de semana , ah..isso não vai demorar mesmo,
querem apostar?

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

FALA COM O ALEX!

Subprefeito,
Já liguei dezenas de vezes para o 1746(que
só funciona bem quando o assunto é sobre
estacionamento irregular) para reclamar/
informar a respeito da expansão da comunidade denominada Santa Luzia (Rua
Servidão Sete de Setembro), em Vargem
Pequena, tendo acesso por meio da rua
Professor Silvio Elia(em frente ao posto de
saúde de Vargem Pequena).
Foi desmatada uma grande área
verde, são feitas queimadas que duram a
madrugada inteira, e que por vezes ainda
ocorre de ter caminhões trabalhando madrugada a dentro. Já é possível encontrar,
inclusive, esses lotes a venda na internet.
O único orgão que liguei e que me deu algum retorno foi o corpo de bombeiros, que
acionei em uma das dezenas de vezes que
botavam fogo na mata. Coibir o aumento
do desmatamento e da ocupação irregular é algo que eu esperava que fosse feito,
mas até agora, só decepção.
Obrigado.
OBS: Gostaria de não ter meu nome divulgador por receio de represália daqueles que lucram com o loteamento indevido
dessa área.
Resposta do subprefeito Alex Costa
Vamos verificar a situação. Saber se
os terrenos são públicos ou particulares e se essas novas residências tiveram licença de construção.
2) Fico triste pois já escrevi para esta seção “Fale com Alex Costa” e o que consegui no máximo até agora, foi o contato da
secretária informando que seria agendado
uma data para uma Equipe comparecer ao
local para avaliação em conjunto comigo

99104 2208
e até agora nada. Tive um apoio muito
maior da Equipe do Jornal O Globo, que
após meu contato enviaram ao local uma
Equipe que fotografaram e registraram todas as não conformidades existentes no
local. Inclusive já foi publicado no jornal
“O Globo” no dia 02/10/2014 na seção
“Jornal do Bairro - Barra”.Mais uma vez
pergunto como funciona este “Fale com
Alex Costa”? Pois não adianta eu falar, vocês ouvirem, mais não existir uma ação.
Só para reforçar: Já tenho 04 (quatro)
registros para troca de lampada queimada no poste em frente ao nº 343 da rua
Jorge Yunes no 1746 (RIO-6879004-0,
6971601-4, 7097903-0 e 7575881-0) e
até agora nada, pois a lampada continua
queimada. No caso da árvore que esta detonando a calçada e indo para dentro do
condomínio e criando um “RISCO DE QUEDA” para os transeuntes, principalmente
idosos e mães com carrinho de bebê, já
existe também registro (RIO-6904670-5
e 7575884-5). Neste caso já esteve no
local uma Equipe de Engenheiros Florestais. Para o caso dos cabos das prestadoras de serviço, não consegui nada. Todo
esse processo pode ser constatado pela
reportagem publicada no jornal “O Globo”.
Mais uma vez fico no aguardo de uma
AÇÃO por parte da Sub-Prefeitura.
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Sou morador da Rua Escritor José Américo de Almeida nº 241, que confronta à esquerda com dois terrenos baldios, que são
focos de mosquitos, inclusive da dengue,
o que me levou a fazer várias reclamações
para diversas Secretarias do Município, infelizmente todas infrutiferas. Espero, agora,
que o Senhor Subprefeito ordene a quem
de direito as providências cabíveis. Desde já
agradeço, J.A.Aguiar
Resposta do subprefeito Alex Costa –
Vamos pedir que a equipe de agentes
ambientais faça uma visita a esse local,
mas o procedimento adequado é fazer
a reclamação através do 1746, serviço
que gera um protocolo. Vale lembrar
que, quando o município não identifica
os proprietários do terreno, pode inclusive fazer uma entrada compulsória no
imóvel em que há denúncias de focos
de mosquito da dengue, ou seja, pode
entrar sem a autorização e presença
dos proprietários. Mas, para isso, o número do protocolo de reclamação é fundamental.

ESCREVA PARA a sub Prefeitura
COM SUA SUGESTÃO, RECLAMAResposta do subprefeito Alex Costa – ÇÃO OU CRÍTICA PARA o
O serviço de poda dessa árvore está jornaldorecreio@gmail.com sob o
agendado para a próxima semana. assunto FALE COM O ALEX COSTA

Assim que os galhos forem cortados, a Rioluz fará a troca de lâmpada. Lamentamos o fato de que alguns
serviços demorem mais do que o que
seria desejado, mas seu pedido será
atendido em breve.

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

O BRT VAI PASSAR EXATAMENTE POR AQUI

EU VI E FOTOGRAFEI!

Os acidentes no bairro tem aumento muito nos últimos tempos, mais por imprudência e falta de paciência dos motoristas. De uma maneira geral nosso
pavimento está dentro dos limites do aceitável, mas
quem está por trás do volante.... veja esse flagrante
na Estrada do Pontal no mês passado. O ônibus da
viação 315 encaçapou a traseira do UNO branco que
virou esse monte de ferro distorcido aí e pasmem: o
motorista saiu ileso com pequenos arranhões no braço, após um trabalho minucioso da equipe do Corpo
de Bombeiros que precisou de uma tesoura mecânica
para cortar a carroceria. No banco de trás estava uma
cadeirinha de criança, que na hora, estava vazia graças a Deus. No site do jornal tem fotos de um cinematográfico capotamento na Gláucio Gil. Alô CET RIO!
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IZEM QUE EU PAREÇO COM......
Zeca Pagodinho!

O motorista Aroldo de Souza, 58 anos, morador de
Niterói chama a nossa atenção: Você acha que eu
sou parecido com alguém? Na mesma hora a resposta: Zeca Pagodinho.... Aroldo conta orgulhoso
que volta e meia o param para tirar fotos e puxar
papo. E para melhorar o disfarce, ele bate ponto
todos os dias na padaria Alpha Belle do Alfa Barra,
condomínio aonde mora o sambista. Deixa a vida
me levar....vida leva eu.....

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

PERSONAGEM: Luiz Otávio, a cara do Recreio

E

le é sempre assim, simpático e solícito. Luiz Otávio
Carvalho, de 37 anos, é quase um repórter. Proprietário da banca de jornais da Gláucio Gil está
sempre ativo nas redes sociais postando comentários e seus flagrantes pelo bairro. Por estar quase na
esquina com a Lúcio Costa já presenciou inúmeros acidentes,
inclusive , do ator Maurício Mattar, há alguns anos atrás:
__” Gosto de participar. Aqui na frente a solução está na simples pintura de uma faixa de pedestres e religar o sinal para
quem vem da praia e vai seguir em direção às Américas”,
completou.
Vascaíno atuante acompanha as notícias do seu clube e até
vota regularmente para presidente . Sua super banca ajuda aos clientes que querem vender objetos, veículos e atualmente permanece numa dedicada campanha em prol dos
que mais precisam recebendo doações de livros e roupas.
Veio para cá há 10 anos e há 8 possui duas bancas , sendo
a segunda , na praça Mozart Firmeza.
__”Comecei na zona sul mas vim para o Recreio atrás de
qualidade de vida para mim e minha família. Com o crescimento da região e a especulação imobiliária , foi-se embora
a tranquilidade, mas é o progresso”, explica.
Para Luiz o problema dos moradores mais antigos esbarra
no saudosismo achando que o bairro vai ser para sempre
uma região calma e rural. Para ele aquele Recreio não existe
mais. E como os moradores que chegam não tem nenhum
vínculo afetivo e não tem muita paciência em cuidar dele.
__” A s pessoas deveriam ter mais tolerância e educação
para viverem em harmonia em sociedade”, filosofou. Luiz é o
primeiro personagem da série “A CARA DO RECREIO”.

s constantes cortes de árvores
na região já avisam que mais
uma vez os moradores terão
que contar até 10 e ter paciência no trânsito em prol da mobilidade urbana e o progresso. Há cerca de
dois meses percebemos os cortes das
árvores ao longo do canteiro central da
av Abelardo Bueno e do aterramento
da pista lateral sentido Linha Amarela.
Além de duplicação da via , será construído duas pistas do transporte BRT
além de uma pequena ponte em frente ao Ilha Pura e dois terminais do
sistema: um ao lado do supermercados
Mundial e o segundo, que se chamará
CEBOLINHA , no final da av Abelardo
Bueno com Salvador Allende onde hoje
existe uma cabine da Polícia Militar,
logo após o parque Olímpico, onde se
realiza a cada dois anos , o festival de
música Rock In Rio.
Na interseção entre as Avenidas Salvador Allende e Abelardo Bueno será
construída uma nova rótula garantindo
a fluidez do trânsito na região.
No local será implantado o TERMINAL
OLÍMPICO. (Segue o desenho e a projeção de como ficará a estação).
Estão previstas novas calçadas e ciclovia, além do plantio de 1.500 árvores
e 133 mil metros quadrados de grama.
Na duplicação, serão implantadas pistas laterais nas duas avenidas, aumentando de duas para cinco as faixas de
rolamento por sentido. Para isso, segundo a secretaria, serão aproveitadas
áreas públicas às margens e os canteiros centrais das vias. Não estão previstas desapropriações.
Segundo a prefeitura, não haverá interdições nas avenidas. Ainda

para amenizar o impacto, o consórcio
responsável pelas obras, orçadas em
R$ 514,3 milhões, recebeu a recomendação de dar prioridade à circulação
noturna de caminhões. Mesmo assim, o
secretário não descarta problemas.
Veja abaixo as possíveis estações:
1) ESTAÇÃO BRT LOCALIZADA ENTRE A IGREJA UNIVERSAL E O CONDOMINIO VIVA VIVER –
AV. SALVADOR ALLENDE
2)AO CONDOMINIO BARRA SUNDAY – AV. SALVADOR ALLENDE
3) A PRÓXIMO AO ACESSO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR –
4) PRÓXIMO AO ACESSO DA AVENIDA OLOF PALME – ILHA PURA
5)PRÓXIMO AO ENTRONCAMENTO
ENTRE A AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO E AV. SALVADOR
ALLENDE – ESTAÇÃO DUPLA
6) PRÓXIMO AO CONDOMINIO MINHA PRAIA – AV. SALVADOR ALLENDE
7) PRÓXIMO AO SUPERMARKET –
AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO
TERMINAL OLÌMPICO – PRÓXIMO
SHOPPING BARRA WORLD (8)
TERMINAL OLÍMPICO – ENTRONCAMENTO DA AV. SALVADOR ALLENDE E ABELARDO BUENO (9)

MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Paraguai

““Um homem sem “Dê a quem você ama asas para voar,
barriga é um homem raízes para voltar e motivos para ficar”
sem história”,
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CFZ É A CASA DO VASCO RUMO A ELITE DO FUTEBOL
concentração que fica a poucos quilômetros dali, no
Hotel Barra Premium, no condomínio Mundo Novo.
A imprensa é que sofre um pouco. Como a maioria
das redações e agências são no centro da cidade,
os jornalistas que cobriam o treino no dia foram
unânimes:
__” Aqui é longe pra c..”, revelou um repórter do jornal Lance. Um fotógrafo de agência logo
emendou:
__”As condições aqui não são boas para
trabalhar, mas não é porque é o Vasco ou o CFZ.
Os clubes em geral não dão mais liberdade para
trabalharmos”, contou . E é verdade. Desde o posicionamento das câmeras quanto ao acesso aos jogadores , tudo é coordenado pela assessoria de imprensa que não deixa passar nada. Nada mesmo.
Enquanto esperávamos pela autorização e pela
cartilha do que fazer ou não, um produtor da Tv
Globo havia entrado no campo e falado com alguns
jogadores quando de longe se ouviu a voz incisiva
do Diretor Executivo de futebol, Rodrigo Caetano:
__” Vitor!(assessor de imprensa). Tire
aquele senhor do campo!”, gritou.
O produtor fazia umas gravações com um
jogador novo e fazia um raio X de sua carreira
para um quadro do Esporte Espetacular e foi até
um grupo e jogadores entre eles, Guinhazu para
bater uma bolinha. Simples assim. Rodrigo comanda tudo. Gaúcho, disciplinador, não dá brecha para
nada e controla , inclusive, , a imprensa. Nas vezes
em que estivemos no CFZ, apenas os jogadores escolhidos é que podem falar e respondem a no máximo 4,5 perguntas . E só. Ouvimos Pedro Ken, o
argentino Maxi Rodrigues e o lateral esquerdo Marlon. As respostas são as de sempre do dia-dia de
um treino. Para se ter uma ideia de como funciona,
os fotógrafos chegam e se posicionam na pequena
arquibancada e vão produzindo algumas imagens
ali mesmo. De repente , chega um profissional da
assessoria que adianta que os que iriam fazer imagens , inclusive a TV, que se posicionassem na faixa lateral até o primeiro refletor, e só. Vale lembrar
que o time inteiro treinou na outra parte do gramado. Pobre imprensa.... Na mesma arquibancada
estavam Isabela , de 15 , e seu irmão Bernardo, de
8 anos, todo fantasiado de Vasco. Sempre que podem, assistem aos treinos no CFZ acompanhados
de seu pai, que vem de Campo Grande só para
estarem perto dos jogadores.
__” Eu adoro quando meu pai me traz aqui.
São Januário é longe e o Bernardo sonha em ser
jogador”, conta a adolescente que não tirava os
olhos do meio campo Pedro Ken, para ela, o mais
bonito. Esse mês o Vasco joga suas chances para o
seu retorno a séria A contra ABC, Ceará, Vila Nova,
Icasa e fecha com Avaí. Ao que tudo indica , até
o momento ficará entre os 4 primeiros e subirá.
Como o clube está em período de eleições , treinar no CFZ ainda não está garantido para 2015 .

A relação do clube com a região é antiga. Em 2008,
o clube já utilizava as dependências deixadas pelo Flamengo no início do Recreio, no local chamado posteriormente de
Vasco Barra e que fica atrás do pequeno shopping Bandeirantes da Salvador Allende. Ali, se pagava em torno de 60 mil de
aluguel , mais uma dívida de R$20 mil de IPTU atrasado. O
clube acabou deixando o espaço e quando Roberto Dimante
assumiu a presidência se aproximou de Zico e trouxe o Vasco para o Recreio. Na época, o então “vice de futebol Jorge
Hamilton declarou :
__”Houve um encontro, ontem, com o Zico, no CFZ,
para observarmos as instalações do clube, já que há uma
necessidade do Vasco em ter um outro local de treinamentos,
próximo a residência dos atletas. O campo de São Januário
foi reformado no início do ano, mas não suportará todos os
trabalhos diários, além de partidas oficiais. O acordo não está
fechado, mas demos um passo importante para a utilização
do CFZ”, revelou na época. Os valores atuais não foram revelados mas em entrevista ao UOL Roberto revelou que o custo
seria de R$ 30 mil por mês. O clube chegou a treinar no ano

passado no Clube da marinha na Penha, o CEFan, mas a falta
de privacidade dos jogadores foi determinante. Rodrigo Caetano retornou ao vasco e também a região. Em 2009 já dirigia o
futebol do Vasco aqui na Barra. Em 2008 o atual Senador eleito
pelo PRB, Romário, aguardava autorização da CBF para voltara
jogar pelo clube. Quando estivemos no CFZ , o clube ocupava
a terceira colocação com 55 pontos, mas ainda jogaria dia 31.
Para Joeal mais 6 pontos botam o clube na sériae A. Esse mês
joga suas chances de voltar a elite do futebol jogando com ABC
(08/11)em São Januário as 17 h 20, Ceará (15/11), no Castelão
as 16 H 20, Vila Nova, Icasa e Avaí em locais a se definir.

SERVIÇO
site do Vasco
www.vasco.com.br
www.ziconarede.com.br/cfzdorio/
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que não é o destino.
Zico iniciou no mês passado mais uma missão
inusitada por mais um
país asiático sem tradição no futebol. Depois
de introduzir o Japão no
mundo da bola, Turquia
, Czaquistão e Iraque, agora a Índia entra no seu caminho. Sorte do país onde
a vaca anda tranquilamente pelas ruas da
cidade sem virar churrasquinho de fim de
semana, já que lá, ela é sagrada. Treinando o GOA , o que o “galinho” não poderia
imaginar é que esse novo time que entra
para sua história profissional tem grandes
coincidências. O GOA fica na cidade de
Vasco da Gama, homônimo ao seu maior
rival por aqui nos tempos de jogador. E no
mês em que Zico dava seus primeiros treinos na Índia, o Vasco seguia treinando no
seu centro de treinamento, o CFZ, rumo a
série A do campeonato brasileiro.
Acompanhamos alguns treinos do
clube da colina debaixo de sol forte. Jogadores calados, concentrados e ambiente
calmo. Calmo até demais. Nas três vezes
em que estivemos, somente dois torcedores acompanhavam o treinamento vascaíno. O coordenador do futebol profissional, Fábio Fernandes revela que é normal
devido à distância, mas ressalta que nos
treinos de final de semana, principalmente aos domingos, o torcedores da região
aproveitam a folga para trazer os filhos:
__ “ As famílias vem mais aos
domingos. É normal. Estivemos aqui por
um período pequeno em 2012 e retornamos no fim do ano passado para dar um
descanso ao campo de São Januário. Na
Copa, enquanto lá estava cedido, nossa
presença aqui se intensificou”, contou. E
o fato de treinar no local onde o proprietário foi um dos maiores algozes enquanto jogador, o coordenador disse que no
início, tinha um pequeno disse-me-disse
mas que ficou para trás, no passado. Com
campo de dimensões oficiais, o CFZ conta
também com outros 3 campos auxiliares
que às vezes são utilizados pela comissão
técnica sem custos adicionais, assim como
seu auditório. Fábio revelou que além dos
campos e vestiários, o pequeno prédio que
fica no final do terreno também foi adaptado ao departamento médico e fisioterapia. A academia MOVE que fica em frente
serve também para alguns atletas realizarem musculação, bicicleta e piscina.
O staff do Vasco conta com 25
profissionais , entre comissão técnica e segurança , além dos atletas. Bolas, e todo
aparato de cozinha também é levado:
__”Quando os jogadores treinam
pela manhã, damos um reforço e quando
fazem exercícios à tarde, reforçamos com
um lanche no final”, conta. Paraíso para os
jogadores já que a maioria mora na Barra
ou Recreio teve jogador que foi obrigado a
se adaptar no início, como o jogador Pedro
Ken que mora no Leblon.
__” No começo foi difícil para ele
porque sempre chegava em cima do laço,
mas acabou se acostumando”, completou
Fábio. O clube é completamente adaptado a região, tanto que apesar do ônibus
ficar parado no final do campo, nenhum
jogador se dirigiu a ele no fim do treino
e foram para os seus carros em direção à

