gosto de quem vai receber . Trocar um
Malbec mendoncino com um Côtes du
Rhône (e vice-versa) poderia ser fatal
para sua amizade. Dentro do mesmo
orçamento melhor dar uma garrafa
“importante” que 3-4 medíocres de supermercado e preço alto não garante
qualidade. O bom do espumante é que
acompanha todos os tipos de pratos, a
qualquer hora do dia. Na maioria das
Ceias de Natal, o prato principal é o
peru, entre outras aves. A harmonização das aves com o espumante exige
atenção. Como as aves têm um sabor
mais suave que outros pratos, os espumantes devem ser mais leves. As aves
assadas sem molho podem ser harmonizadas com espumantes mais frutados, que são bebidas mais aromáticas,
delicadas e leves. Já pratos com algum
tipo de molho ficam melhores com espumantes mais fortes, em virtude de o
tempero ser capaz de interferir na sua
degustação.
Regra: molhos com vinho tinto
na receita não devem ser harmonizados
com os espumantes leves. Para evitar o
excesso de acidez a partir da bebida e
comida, é necessário balancear pratos
carregados na gordura com espumantes ácidos, encorpados e amadeirados.
E balanceie molhos mais magros com
espumantes mais leves.
Na Mondovino que fica na rua
atrás do supermercado Zona Sul, (Rua
Nelson Tarquino), a indicação é pelo
Batalha Cabernet Sauvignon 2011 Campanha Gaúcha - Brasil , R$ 49 e

..E DIETA
BABA BABY....

para brindar , o espumante Viapiana
Brut 192 dias - Serra Gaúcha - Brasil, R$
39. No Empório Santa Therezinha (avenida das américas 13.280)onde a oferta
é tão abundante quanto, a sugestão é
pelo Prosseco Ana Spinato 4. O desejo
aqui da coluna é de que todos tenham
um mês feliz e uma Ceia maravilhosa em
família degustando um bom vinho..
Tim tim!
jornaldorecreio@gmail.com

Distribuição Gratuita e mensal pela Divulgui LTDA - 15 mil exemplares

C

hegou dezembro e logo mais
é Natal. Portanto, desde já é
importante saber como harmonizar os pratos da Ceia natalina com os espumantes e saber o
que dar para amigo, chefe ou familiar
uma bebida que ela vai adorar sem
causar saia justa. E se você for aquele ‘enochato’ que ao entrar no supermercado vai direto na seção de bebidas alcoólicas , tome cuidado para
não erra no presente. Saiba que:
Espumante: É um tipo de vinho que passa por uma segunda
fermentação, e que faz ter as “bolhinhas” e espumas. Essa fermentaçã é feita dentro de cubas de aço
inoxidável. Em geral, o espumante é
produzido a partir das cepas Malbec,
Cabernet Franc, Chardonnay, Pinot
Blanc, Pinot Noir.
Champanhe: é um tipo de
espumante, porém somente pode-se chamar de champanhe a bebida
produzida na região de Champagne,
na França. A bebida passa por regras
rígidas de produção, e são usadas
apenas três tipos de uva: pinot noir,
pinot meunier e/ou chardonnay. A
fermentação é feita dentro da própria
garrafa, isso é um dos motivos também de ser mais caro.
Prosecco: também é um tipo
de espumante, porém este é produzido na Itália, com um único tipo
de uva, de mesmo nome, originária
do Vêneto. Outra boa dica é saber o
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De Olho no Recreio

CRIANÇADA DEITA E ROLA LITERALMENTE NO QUINTAL
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No mês passado o Buteco Tradicional mais uma vez serviu
de cenário para mais uma produção de novelas. Ali , no dia
primeiro, foram gravadas duas cenas de Império que foram
ao ar na segunda seguinte da gravação . Os personagens de
Rômulo Neto (Robertão) e Letícia Birkheuer (jornalista Érika) combinam o que o rapaz deverá fazer no dia seguinte,
já que havia sido convidado para um comercial de cuecas.
Logo em seguida, foi a vez do personagem de Klebber Toledo
ter uns minutos de felicidade ao ser convidado para mais um
trabalho na trama. Um dos proprietários da casa, Leonardo
Quelhas, ficou para conferir as cenas que avançaram pela
madrugada. Ao lado, Viviane Araújo, a Naná de Império,
foi conferir o aniversário no aniversário de 6 anos do salão
Pierre Louis Coiffeur, na Barra da Tijuca. Nivea Stelmann,
Joana Machado, Adriana Bombom, Robertha Portella e Marinara Costa estiveram também por lá. Elas foram prestigiar sua amiga e hairstylist Viviane Siqueira, dona do salão.
Mais fotos no site
e as cenas
da novela.

ideia é se sentir no quintal de casa,
mesmo. Enquanto Natasha, de 5
anos, pulava na piscina de bolas, Erick, de 7, e seu irmão Hélio Fernandes, de 5, disputavam uma batalha imaginária como se estivessem dentro de um filme
da saga Star Wars. Enquanto isso, suas mães
nem sabiam o que acontecia, já que não estavam com eles há mais de uma hora. Isso
porque eles ficaram no QUINTAL DO NICOLAU, espaço reservado para as crianças soltarem “seus bichos” com segurança enquanto
os pais resolvem dar uma volta descansados
pelo shopping. A ideia de abrir o primeiro negócio surgiu de uma necessidade da proprietária, Letícia Araújo;
__” Meu marido sempre quis ter
um negócio dele, não importava o que seria.
Pensou em abrir um Geneal, um quiosque da
Brahma, enfim, era um sonho de adolescência “, contou a empresária.
E foi de uma necessidade do casal,
que surgiu a ideia, o estalo em abrir o espaço
‘Nicolau’:
__” Nosso filho estava com uns 8
meses e levamos ao parquinho do Via Parque Shopping, aquele gigante no primeiro
piso. Ali, me veio a ideia de abrir algo menor
que no Américas Shopping, já que ainda não
tinha”, completou.
O espaço é para crianças de 0 a 8
anos, porém, os menores de 3 só podem ficar se estiverem acompanhados de um responsável.
De segunda a sexta, a criança brinca o quanto quiser por um preço fixo: R$ 20
(excetuo feriados). Uma ótima oportunidade

de deixar seu filho se divertindo, em um espaço preparado para recebê-lo com monitores
responsáveis, Nos fins de semana, são oferecidas oficinas diferentes como pintura de rosto, bichinho de balão, massinha, origami, decoração de biscoitos, customização, desenho, ,
além de festas de aniversário que partem de R$
1.865,00 num pacote com doces, salgados sob
um limite de convidados.
Letícia acrescentou que mensalmente
promove eventos com seus parceiros e acontece o TROCA-TROCA de brinquedos, onde se
estimula nas crianças a desapegarem e serem
menos consumistas com os obejetos. É o momento de levar brinquedos usados, porém, em
bom estado para serem trocados entre as crianças.
Em tempos em que redes sociais, gadgeds , jogos eletrônicos e vídeo games vem
tomando tempo dos pequenos, nada como um
espaço que resgate a verdadeira fase da infância de cada um.
Nicolau , o mascote, que por um triz não se tornou uma tartaruga , estampa feliz e sorridente
a entrada da loja numa alusão ao que criança
tem de mais gostoso, a inocência e a alegria.

Serviço:
Américas Shopping (Av. das
Américas 15.500, Recreio), loja
245
Funcionamento: segunda a sábado: 10h - 22h; domingos e feriados: 13h - 21h.

COLUNA DO BEM - A gordura boa e a gordura
Carolina LiberatoNutricionista

V

ocê sabia que viver
com gordura pode
ser ruim, mas viver
sem ela é impossível?

Por isso, é importante conhecer bem os principais
tipos
de
gorduras.
Veja a seguir as principais gorduras que você irá comer hoje e
como elas afetarão sua saúde:
* A gordura de origem vegetal é
a mais saudável. A de origem animal, a trans e a hidrogenada não
fazem bem para o nosso corpo.
Gordura
de
origem
vegetal
[gordura
boa]
(gorduras
monoinsaturadas):
São as melhores. Não podemos
viver sem elas, reduzem os níveis de colesterol ruim (LDL).
Exemplos: azeite de oliva, abacate, açaí, oleaginosas (castanhas,
nozes,
amendoim,
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macadâmias,
avelãs
e
etc.)
Não podemos deixar de
mencionar, que apesar de serem fundamentais para a absorção das vitaminas lipossolúveis
(A, D, E e K) são alimentos altamente calóricos e por isso devem
ser consumidos com moderação.
Gordura
de
origem
animal [gordura ruim] – (gordu
ras
saturadas):
São
as
piores.
Exemplos: carne de porco, presunto, carnes gordas como picanha e cupim, assim como
as carnes processadas: hambúrgueres,
nuggetes,
embutidos – salsicha, linguiça, paio).
Gordura trans - É uma gordura que faz com que os produtos industrializados permaneçam
crocantes por muito mais tempo, capaz de aumentar o colesterol ruim e reduzir colesterol bom.
Exemplos:
biscoitos
e
batata
frita
industrializada.
Gordura hidrogenada – É uma
gordura que favorece a solubilidade, além do sabor. Nosso
corpo também não reconhece.
Exemplos:
sorvetes
cremosos,
biscoitos recheados e margarina.

VITOR FERREIRA É O FUTURO DO SURF NO PAÍS

O

sorriso ainda é de um menino. Mas por trás do aparelho
nos dentes, pode estar surgindo mais um campeão do
surf mundial. Vontade e talento não
faltam para o atual campeão brasileiro na categoria Iniciante sub 14,
Vitor Ferreira. Idolatrado pela turma
que compete com ele e elogiado pelos mais experientes, Vitor vem colecionando títulos e conquistas ao
longo dos anos. Recentemente fomos
ao Recreio em mais uma etapa do
campeonato estadual até então liderado por Anderson Picachu e seguido
de Valentino Belga. Apesar de não
faturar a etapa, esse jovem talento
surge numa época ruim para o surf
amador no país. E os pais não medem
esforços para mudar esse cenário. No
dia em que fomos ver a jovem promessa domar as ondas do canto do
Recreio seu pai, Alexandre Ferreira,
colhia informações com a mãe de um
amigo do filho sobre uma logística para lá de onerosa e complexa.
Junto com outras mães , Vitor e outras promessas do surf combinavam
detalhes de como deixá-los quase 2
meses surfando as melhores ondas
do Havaí, paraíso do das ondas perfeitas do outro aldo do mundo, nos
Estados Unidos.
__” É caro. Não tenha dúvidas, mas faço por que vejo qualidade
no Vitor e me realizo nele. Já fomos
à California, Costa Rica, Havaí e ao
Peru recentemente, surfando juntos.
Ainda não decidi se vou nessa com

ele porque é muita grana, mas dependendo dou um jeito “, revela o pai com
os olhos cheios de orgulho.
No pouco que ouvimos ali na
conversa ao pé do ouvido 150 dólares
seria a diária numa casa no melhor pico
do Havaí além de carro e uma passagem
que batia 1.400 dólares até o fim de
novembro que normalmente salta para
mais de dois mil dólares quando chegam
as férias.
A logística envolve troca de turno
pelos outros pais que viram empregados
de luxo por uma boa causa. Nada que
desanime essa galerinha que sonha em
seguir os passos do atual líder da categoria profissional Gabriel Medina.
Em sua casa, uma série de troféus mostram que Vitor está no caminho
certo. Aluno do colégio Recanto, ainda
precisa dropar muito em cima dos livros
e não fazer feio nos treinos, quase que
diários.
“Este ano aproveitei para conhecer Los Organos e peguei uma esquerda
muito boa chamada La Vuelta. Também
surfei em Piscinas e fechei essa minha
segunda trip peruana em Punta Rocas.
Gosto muito do Peru pois além de ter
altas ondas é bem perto, perfeito para
dar um treino quando o calendário esta
apertado. Espero voltar em breve”, revelou o jovem campeão em recente entrevista ao site do site Rico Surf.
No site do jornal tem algumas fotos extras e vídeos do jovem atleta em
ação nas praias de Waimea, California,
Peru, El Salvador e outros campeonatos.
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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-

Novidades em 2015
O

salão do automóvel em São Paulo foi
no mês passado e com o que vimos
dá para ter uma noção do que iremos ter
nas concessionárias por aqui no bairro no
ano que vem e nos próximos anos. Percebemos que as montadoras apostam nas
SUVs, bem presentes em nossas ruas por
aqui, já que é o perfil do morador Barra /
Recreio. A Renault apresentou o conceito
Oroch. Trata-se de uma picape de cabine
dupla derivada do SUV Duster que leva o
mesmo nome e deve marcar a entrada da
marca no segmento de picapes compactas médias, no qual a Fiat também está de
olho, vide o conceito que a marca italiana
mostrou mais cedo no Anhembi. Esses veículos seriam maiores do que a Fiat Strada
e menores que a Chevrolet S10, por exemplo. É nítido o foco nos jovens. A Kia mostrou o Sorento e o Carnival,que nos EUA se
chama Sedona. O Sorento foi remodelado,
seguindo as linhas do conceito GT Cross,
cresceu 9,5 cm no comprimento, chegando
a 4,78 m e ficou 8 cm maior no entre-eixos, com 2,78 m. O novo Sorento terá
transmissão automática de 6 velocidades e
sequencial, trações 4x2 e 4x4, e duas opções de motor: 2.4 litros de 172 cavalos
de potência ou um V6 de 3.5 litros, capaz
de desenvolver até 270 cv. Já o Carnival

(gigante!) que vem nessa terceira geração
na versão de 8 lugares, equipada apenas com
propulsor V6 de 3.3 litros e 270 cv e transmissão automática de 6 velocidades. O preço das
novidades ainda não foi definido(normal...).
A Jaguar Land Rover vai produzir o SUV Discovery Sport no Brasil, a partir de 2016, na
futura fábrica de Itatiaia (RJ). O bólido será
a missão de inaugurar a primeira fábrica brasileira do grupo. Ele é o primeiro membro de
uma nova família de veículos da marca, chamada de Discovery. O SUV é um substituto
para o Freelander, e terá opção para levar até
7 pessoas. De acordo com Phil Popham, Diretor de Marketing do Grupo Jaguar Land Rover,
o modelo “será marcado pela versatilidade”.
Fugindo das SUVs, vimos por lá a versão do
MINI COOPER com 5 portas. Para acomodar
as portas extras, o modelo teve que crescer
em comprimento e entre-eixos. São 16 cm
a mais no comprimento e 7,2 cm no entre-eixos. Isso mostra que cada vez mais vai pe
rdendo o jeito de compacto, a versão 5 portas
tem 4,01 m de comprimento - 24 cm menor
do que um Volkswagen Golf, e 11 cm maior
do que um Gol. Além do maior espaço para
ocupantes, o porta-malas também foi beneficiado, passando a acomodar 278 litros, ou
67 litros a mais do que a versão de duas portas. A Mitsubishi mostrou que o Lancer terá a
sua versão “nacionalizada” que chega às lojas neste mês, praticamente sem alterações
visuais em relação ao modelo produzido no
Japão, apenas com rodas de 18 polegadas redesenhadas. novo aerofólio, nas versões GT

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

99104 2208

FALA COM O ALEX!

Sr. Subprefeito,
Tenho feito ligações para o número 1746
para pedir solução para o trânsito na Rua
Aroazes e na Av. Abelardo Bueno, mas de
nada adiantaram minhas solicitações; que
são:
1. Quem vem do Recreio pela rua Salvador Alende com destino ao número 3400
da Avenida Abelardo Bueno, tem que fazer
o retorno na altura do Hospital Sara Kubtchek. O que além de ser uma perda de
tempo para a pessoa, congestiona muito
mais o trânsito; quando poderia ter um
retorno na altura do HSBC Arena pois há
espaço suficiente para isso;
2.
Com a inauguração do BRT, quem
vem da Estrada dos Bandeirantes pela rua
Pedro Corrêa com destino ao Rio 2, tem
que fazer retorno na Rua Aroazes o que
congestiona esta via pois força os motoristas a adentrarem a mesma e fazerem
manobras em frente aos condomínios,
atrapalhando a fila de carros que vem da
Rua Jorge Farah; além de que nem sempre conta com a colaboração dos mesmos
pois não facilitam a entrada dos carros
em suas frentes.
Até a saída dos condomínios é prejudicada com esse caos
que se forma na rua. Vendo no Jornal do
Recreio a seção Fale com o Alex, resolvi
tentar mais uma vez. Para constatar o que
estou relatando , alguém da área poderia
comparecer, principalmente, nos horários
de pico. Podendo inclusive conversar com
os seguranças das guarita da Rua Aroazes
na saída para a rua Pedro Corrêa. Atenciosamente - Janete Grisi
Resposta do subprefeito Alex Costa O
trecho da Avenida Abelardo Bueno,

entre a Pedro Correia e a Av. Salvador
Allende está sendo duplicado para a
extensão do BRT Transcarioca, que
fará ligação com o BRT Transolímpico que passará pela Avenida Salvador
Allende. Assim que a obra estiver concluída será feito um retorno próximo
à estação do BRT, que está prevista
entre o HSBC Arena e o Parque Aquático Maria Lenk. Até a conclusão das
obras, previstas para o fim do 2015,
pedimos a compreensão dos motoristas. Com relação à Rua Aroazes, a
Prefeitura já melhorou o fluxo, com a
retirada do sinal que impedia os motoristas de fazerem o giro à direita na
Rua Pedro Correia e está sendo estudado um outro retorno próximo à Rua
Jaime Pozzi.
Gostaria de saber quando que vai ser asfaltada e esgoto da Rua Athos Bulcão no
Recreio dos Bandeirantes, uma rua cheio
de Instituições Religiosa deveria ter mais
um olhar da Subprefeitura.

Whats App

Prezado Subprefeito
Já solicitei policiamento, mediante policiais
em bicicletas. Não adianta viatura.
Já fui furtado e percebo aumento de roubos de bicicletas na coclovia da Reserva, na
qual os ciclistas são abandonados à própria
sorte. Ressalte-se que em alguns pontos,
ela é desviada no nível da pista e os ciclistas
ficam invisíveis a quem passa de carro pela
Reserva, das viaturas, por exemplo,
Daniele Viegas O quiosque Cavalo Marinho
tinha um bicicletário e tirou por causa de
problemas de furtos.
Moradora do recreio
Resposta do subprefeito Alex Costa –
Vamos pedir à Polícia Militar que reforce o esquema de segurança na área da
Reserva. A Guarda Municipal também
deverá ficar mais atenta ao trecho da
orla durante a Operação Verão, quando
há um reforço do efetivo que faz a fiscalização das praias.

Atenciosamente.
Paulo Cesar Rosa
Resposta do subprefeito Alex Costa
Paulo Cesar obra de esgotamento
sanitário é com a Cedae. A Prefeitura
tem cobrado essas obras, mas ainda
não tem uma resposta do Governo do
Estado.

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

DULCÍDIO CARDOSO TEM TRECHO EXCLUSIVO

EU VI E FOTOGRAFEI!

O

99104 2208
Esse flagrante ao lado é
símbolo de uma campanha que o jornal vem fazendo contra os fios jogados pelas concessionárias
em nossa região. O leitor Carlos Antônio, de 45
anos, morador do Barra
Family, clicou essa foto
onde os fios estão jogados na calçada e a placa
de sinalização de cabeça
para baixo, provavelmente sofrida por vandalismo.
Agora o fio é mais um
exemplo do que essas
companhias fazem na região. Ao longo das Américas tem vários casos, inclusive dois deles, há mais
de 1 ano, desde as obras
de implantação do BRT.
Esse fica logo depois da
saída do estacionamento
do Prezunic 1, próximo à
estação Salvador Allende.

D

IZEM QUE EU PAREÇO COM......
Marcio Garcia

O apresentador do esporte Espetacular pode até
não achar, mas o pessoal aqui da redação não
arreda o pé e crava: Ivan Moré é a cara do Márcio
Garcia e ponto final. Vocês acham? Cartas para o
jornal. O ator é o de cima por via das dúvidas....

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

‘RACHA’ NAS AMÉRICAS CAUSA UMA MORTE
O
s rachas na Avenida das Américas são tão comuns quanto
os pardais eletrônicos que
estão por toda sua extensão para
coibir os abusos da velocidade e
preservar vidas. Mas parece que as
inúmeras placas, avisos e fiscalização não evitaram o pior. No início do
mês passado, mais uma vítima, e
agora, talvez por causa desses “corredores”, teve um final triste nesse
filme de terror que vem assombrando a região há muitos anos. Jouber
Goulart Gomes, 64 anos, morreu
após grave acidente na altura do
condomínio Riserva Uno. Segundo
relatos de algumas pessoas que viram o acidente e não quiseram suas
identidades reveladas, dois veículos
pretos estavam em alta velocidade
e ao que tudo indica um deles bateu
na traseira do motorista do Corolla
LLE 5861 que capotou e ainda bateu violentamente no carro de segurança que estava parado. Com
o impacto Joubert ficou preso nas
ferragens e não resistiu aos ferimentos no dia seguinte. O trauma
foi tão grande que os dois filhos que
moravam com ele tiveram sair do
apartamento onde viviam no cond.
Pontões. Os motoristas fugiram na
hora do acidente sem prestar socor-

ro. Um morador do condomínio
que passava no local disse ter
visto um Lamborguini preto e
um Corola da mesma cor apostando corrida na via na hora do
acidente. Um bombeiro que não
quis se identificar disse ter visto
o momento do toque na traseira
que desestabilizou o veículo do
Sr Joubert.
Vale lembrar que desde o
início de novembro o Denatran
aumentou em 5 vezes os valores das multas aplicadas a direções perigosas, sob a LEI 12971.
No canal de vídeos do you tube
existem vários filmes mostrando
esses rachas, inclusive, uma matéria do Fantástico onde um policial ensinava como os motoristas deveriam se portar para não
atrapalhar o trabalho da polícia.
Segundo dados do Corpo de
Bombeiros no 1 º semestre de
2013 ocorreram 136 colisões na
via e 23 atropelamentos, sendo
11 fatais. Esse ano, nesse mesmo
período, esse número aumentou
para 157 e 5 vítimas fatais, num
total parcial de feridos de 399 casos. Por email, o comandante do
31º BPM, Rubens Peixoto, informou :

O carro de Joubert ficou completamente destruído. Sua ex- mulher Lenice fez BO

__” A P.M. nunca se omitiu. O comando da unidade já desencadeou
varias operações de trânsito (orientação, fiscalização e repressão) no
eixo Avenida das Américas e Ayrton
Senna, sempre planejadas a partir
da coleta de dados junto a sociedade, com quem mantemos constan-

te dialogo”, explica.
O comandante acrescentou que a formação familiar e um trabalho de investigação por parte da Polícia Civil
são imprescindíveis nesses casos. O
caso começa no social e termina no
policial.

verão está chegando e
os amantes da prática
dos esportes sempre
procuram novos lugares
para se divertir e relaxar.
Nossa região é repleta
de espaços ao ar livre e a maioria gratuitos.
Recentemente descobrimos
uma via, fechada ao trânsito e que
virou pista para praticantes de corrida
e caminhadas matinais. A Rua Prefeito Dulcídio Cardoso que começa na
Ayrton Senna, na Barra, para quem
vem do terminal Alvorada pode trazer
uma grata surpresa para quem segue
pela via passando pelos condomínios
Mandala e Novo Leblon para fugir dos
engarrafamentos. Logo no final da via
, no início da Reserva Biológica, um
pequeno trecho vira pista exclusiva
para um punhado de moradores.
Acompanhamos algumas manhãs ensolaradas e percebemos que
nesse horário são os moradores dos
condomínios Américas Park, Mundo
Novo e Novo Leblon é que usufruem
desse pequeno paraíso. Volta e meia
uma moto da empresa de segurança circula pelo trecho para dar mais
traquilidade. Notamos que no asfalto
existem várias inscrições com declarações de amor e de manifestações
de cunho político.
No mês passado, chegamos a
ver uma grande produção televisiva
gravar cenas da próxima novela que
envolvia até equipe de efeitos especiais. Mas em geral, são corredores,
senhores caminhando e alguns ska-

tistas. No canto do meio fio dá para
ver restos de comida e guimbas de
cigarro que nos remetem a imaginar
pequenas festinhas pela madrugada.
A via na chegada com a Alfredo Colombo que leva até as Américas fica interditada ao trânsito há
pelo menos uma década e meia.
Enormes manilhas impedem que
qualquer veículo ultrapasse ali. O
trecho é de cerca de dois quilômetros e fica nos fundos do Américas
Park e do Mundo Novo. Na subida à
esquerda a sensação é de se estar
num parque , já que ali somente os
sons dos bichos ecoam para o prazer
de quem se exercita:
__”Eu caminho aqui todos
os dias , faça chuva ou faça sol”, comenta sem parar de andar, Antenor
Alves dos Santos, de 75 anos, morador do Sunrise.
Do outro lado da via, Débora
Soares Carvalho acelera o passo empurrando o carrinho com suas crianças:
__”Venho deixar a mais velha no curso de inglês no Shopping
Leblon e ando até aqui para fazer
exercícios. Acho aqui muito lindo”,
revela.
E é mesmo. A maior parte
da via fechada é arborizada dos dois
lados , bem no coração da Reserva
Biológica. Quando chega na descida
que temos que dobrar a direita na
rua engenheiro Mário Fernades Guedes por causa do condomínio Malibu.
Mesmo assim, vale à pena o passeio.

MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Paraguai

Para o amigo que
sempre chega atrasado
aos seus compromissos:
“Confirmado com certeza
e atrasado com precisão,
sempre!”
Jornal do Recreio (pontos):
1) Prezunic 1 e 2
2)Padaria Alpha Belle -Lúcio Costa e
Condomínio Alfa Barra
3) Mini Market Barra Sul
4) MAP BARRA- Val Jornaleiro e
Candice Cigar & Co
5) Padaria Rei do Recreio
6) Banca Gláucio Gil- Nova Rio
7) Banca -Praça Mozart Firmeza
8) Churrascaria Estrela do Sul
9) Banca condomínio Life e Benvindo
10) Padaria Vaspão
11) Condomínio Barra Bali -p.ônibus
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KELLY KEY LANÇA MÚSICA EM CORPO BABA BABY
5,6 shows e algumas divulgações de TV e jornal e
outras mídias, mas no meu tempo. Aí, há dez anos
me casei (interrompo).
3) Lembro que na sua separação com o cantor
Latino, a mídia acompanhou tudo de perto e
seria nos dias de hoje mais ou menos como
Cauã Raymond e Grazy Massafera, não?
R:(meio desconfortável) Olha, a mídia é muito
cruel nessas horas. É um afronta . Rupturas são
muito difíceis e a gente acaba sendo exposta. Mas
fui recentemente ao Chile e vi que é muito pior. Exposição no Brasil é uma agressão para muita gente.
Quem acompanha o crescimento dos meus filhos é
o meu marido, Mico, e ponto.
4) Olha nas últimas postagens do site EGO só
dá você de roupa de malhação , mostrando a
silhueta em roupas de ginástica e falando de
saúde. Como eles replicam a sua rede social,
não acha isso uma invasão?
R: Rede social é para isso, né? é uma invasão consentida. Você está ali por que quer. Isso pode parecer que a pessoa é fútil, mas é o que as pessoas querem saber. Agora quem é fútil, quem faz ou
quem lê?
5) Você filtra isso?
R: Tenho 14 anos de carreira. Hoje eu consigo dividir bem. Mas minha vida eu sempre deixei reservada. A minha família sofre mais. Agora, com um
tempo as pessoas me conhecem um pouco melhor.
Crescer sendo acompanhada pela TV tem suas vantagens.
6) A Anitta de hoje é a Kelly key do passado?
R: Ninguém substitui ninguém. O Brasil é muito pobre de pop. Esse mercado tem muito preconceito.
Quando surge uma cantora nova a referência é única. Uma menina pobre que surge no mercado você
voltar na vida e ver a referência e encontra a mim.
7)Num passado nem tão distante a gente falava de números grandes com relação às vendagens, com os 2,5 milhão de CDs que vendeu. Hoje esses números quase não existem
em uma milhar. Como fica viver nesse mundo
em que se consome cada vez mais música e
recebe cada vez menos por esse trabalho?
R: Antigamente uma canção durava 6 meses, agora é completamente descartável em 1 mês e já é
velha. O público mais antigo até discorda disso,
mas é fato. Em Catorze anos nunca fiquei parada. Sempre produzi coisas. Eu tenho fãs que me
acompanham e outros que se renovam. Fiquei 5
anos na Record e procurei fazer coisas que não demandassem tanto tempo do meu dia. Ter minhas
férias , meu marido , meus filhos, não tem preço.

Apresentei um programa na praia e achava o máximo. Eu
adoro apresentar. Resumindo, a gente faz as coisas para o
fã, para aqueles que realmente curtem você, seu trabalho.
8) Mas estamos num tempo com tantos canais a cabo,
formatos , porque não vemos Kelly Key na TV?
R: Propostas surgiram. Não foi por falta de convite. Todo
mundo é exigente. Nem sou tanto assim, mas a TV exige que
você venha com patrocinadores que viabilizam a produção.
9) Bom , essa nova Kelly Key cerca de 15 quilos mais
magra. Quando decidiu isso? Quer fazer fisiculturismo?
R: (risos)A d o r a r i a ...Fitness, tá? Admiro muito. 365 dias
no ano com treino e alimentação regradas é muito foco. Vida
saudável, só com alimentação. Mas a vida que eu levava antes não me deixava dormir bem, me alimentar bem. Viagens
em excesso e sem organização me prejudicavam muito. Ganhei uma hérnia de disco por causa do sobre-peso. E vi uma
vez a Bella Falconi falando de como construiu aquele corpo
lindo. Tentei falar com ela e me ajudou dando dicas. Até fui
vê-la no casamento dela. Uma fofa. Hoje , tenho uma geladeira só para mim, com a minha alimentação.
10) Mulher se veste para as mulheres, não?

R: Claro, mas o homem malha para mostrar ...pros homens!
Não vem que não tem que a mulherada não gosta daquele corpinho de bonequinho de brinquedo , cheio de calombos nos
braços(gargalha), muito malhado, sabe? Então, esqueci de falar
que certa vez o armário já não era mais meu, onde as minhas
roupas já não estavam mais dando em mim. Aí , parei. Tinha que
mudar aquilo. Aí, veio o estalo. Era de uma gostosa qualquer. Meu
negócio era pizza as 3 da manhã.
11) É verdade que você comeu o primeiro hamburguer do
ano agora mês passado?
R:É!! Tava uma delícia, mas meu organismo não curtiu muito e jogou fora rapidinho. meu metabolismo não reconhece mais aquilo.
12) O primeiro gominho no abdôme teve parabéns para
você?
R: Na penúltima vez que estava na praia em Portugal, achei que
tava arrasando e até publiquei a foto, mas vendo hoje como estou
vejo que não tem nada a ver com o que apresentava na época.
Agora, que vejo o que é realmente um corpo saudável e bonito.
Acho que não volto mais a forma de antes.
site: www.kellykey.com.br e no site o clipe ‘Controle’

Em família com os filhos, na academia e na gravação de ‘Controle’
clipe de divulgação

Fotos de Guilherme Pereira, Aline Martins , Lu Rodrigues e Roberto Teixeira

EXPEDIENTE
JR JORNAL DO RECREIO é editado por Guilherme da S Pereira MTB 18677- Diagramação e distribuição gratuita de 15 mil exemplares pela Divulgui LTDA. /991042208 jornaldorecreio@gmail.
com e site www.jornaldorecreio.com.br Foto de Capa: Guilherme da Silveira /CNPJ 11894 373/0001-70

A

ssim que nos encontramos no Quiosque Cavalo Marinho, local da entrevista, Kelly Key já disparou: “ Ainda
bem que foi aqui nesse local. Sempre venho
nos fins de tarde com minha família porque não tem tumulto e é lindo né?”, completou. No trajeto em que percorreu entre
seu carro e o espaço da entrevista(uma
espécie de varanda do local com bancos e
mesa rústica), o público a parava para tirar fotos e elogiar a nova silhueta. Quinze
quilos mais magra, KELLY KEY está linda
de parar o trânsito e a própria entrevista,
já que era difícil manter o foco na conversa. O novo “shape” foi talhado com muita disciplina e a tarefa de levar uma vida
mais saudável. Caiu dentro da malhação
também. Ciente e consciente de tudo que
diz, com voz meiga(ás vezes lembra um
personagem da Disney de tão doce a voz),
Kelly está com 31 anos e lançando trabalho novo, com a faixa título ‘CONTROLE’.
E é assim que ela está. Feliz com a família, no amor , financeiramente, e principalmente, com os rumos de sua carreira.
Faz o que quer e do jeito que quer. Ainda
na dúvida sobre se o novo trabalho será
lançado em CD(depende de acertos com
gravadora) KELLY mostra todo seu amor
e domínio pelo ritmo angolano KIZOMBA
com o qual já convive há cerca de uma
década. Numa tarde de sol forte e muito
vento, KELLY recebeu o JORNAL DO RECREIO para uma conversa gostosa e falou
um pouco de tudo :
1) Você já deve ter respondido inúmeras vezes, mas preciso perguntar:
Porque Kelly Key?(o nome é Kelly de Almeida de Afonso Freitas).
R: Depois de casada ganhei o Freitas. Mas
no início da minha carreira conheci o Chico Audi, fotógrafo de São Paulo e ele me
perguntou qual o seria o nome artístico.
Nem lembro direito mas era Kelly Lobart...
(risos)Ele disse não. Não é sonoro. E profetizou: Vamos botar Kelly Key. Ele é meio
guru, místico(risos). Key de chave em inglês; a chave do sucesso. E na época afirmou que as coisas que iriam acontecer , o
que foi verdade. Eu estava grávida do meu
filho e ele me disse antes de mim?! Ele fez
a maioria das minhas capas e licenciamentos. É um amigão.
2)E esse hiato , esse sumiço?
R: Engraçado.... eu comecei muito nova
na TV, apresentando o ‘Samba e Cia’, na
Tv Globo, com 15 anos. Mas não tive um
reconhecimento por parte do público. Para
todos eu comecei como cantora. Mas surgiu um convite para gravar um trabalho
com a pegada da Britney Spears que era
quem estava em evidência na época e me
perguntaram se eu tinha interesse em
gravar algo parecido com aquilo. Eu tinha
visual bacana, cantava bem e assim surgiu. Numa época em que se vendia mais.
Seis meses depois ‘Baba Baby’ foi uma
explosão. Eu não tenho história de muito
tempo de ralação, como outros artistas.
Eu tive sorte. Independente de dom, eu
tive sorte. Comecei certo, nas horas certas, tudo certo. Depois disso, minha vida
virou uma confusão enorme. Já tinha a
Suzana(filha). Contei com a ajuda da minha mãe nesse período. E durante todos
esses anos e até 5 anos atrás trabalhei
loucamente sem parar. Daí, passei a selecionar minha agenda. Faço em torno de

