espumantes são excelentes saídas para
esse calorão e para quem não quer encher o pote só com cerveja , vamos
com classe , né meu povo?
Na ficha , vi que neste espumante se utiliza o método Charmat que
vale um parênteses explicativo. O sistema Charmat foi aprimorado pelo francês Éugene Charmat e consiste numa
segunda fermentação do vinho-base
em tanques que mais parecem câmaras
hiperbálicas, com controle de temperatura e válvulas isobáricas que garantem
o engarrafamento sem perda de gás.
Até a primeira fermentação nosso vinho
base não sofre nenhuma novidade em
relação aos vinhos tranquilos. Somente
na segunda fermentação, dentro destas
auto claves com a adição de leveduras
que irão induzir a segunda fermentação; a garantia de aromas e formação
do querido CO2 perfeitamente integrado ao líquido. Após o tempo necessário,
retira-se a levedura e os resíduos, colocando açúcar que dará o grau de doçura necessário e a classificação entre
demi-sec, brut e extra brut. Como as
leveduras são retiradas não há mais autólise o espumante está pronto para o
consumo e não irá mais evoluir na garrafa. Ao contrário do método tradicional. Com isso temos um produto mais
leve, refrescante e ideal para consumo
ligeiro nos dias mais quentes e festas.
Mais, para o produtor custa mais caro
a sua elaboração do que pelo método
champenoise, afinal os equipamentos
são caríssimos. No site do jornal, foto

da auto clave para vocês entenderem
melhor.
No início da coluna falei que era
para poucos, e são mesmo. A caixa com
seis garrafas de cada variedade custa
entre R$ 339,90 e R$ 536,90, no site
da vinícola Miolo(www.miolo.com.br) No
Empório Santa Therezinha tem tambémo espumante BUENO (Cuvée Prestige) R$ 106,90. Esse ano promete!
Venha 2015!!
Distribuição Gratuita e mensal pela Divulgui LTDA - 15 mil exemplares

Olá meus amigos. Espero que tenha
corrido tudo muito bem em suas festas de fim de ano. Pelo menos , em
minha casa, foi tudo muito lindo, divertido e cheio de amor. Como nosso
espaço fala dos prazeres da vida, começo o ano falando de uma maravilha de espumante e ideal para essa
época do ano, os espumantes. Já falamos há cerca de um ano mais ou
menos da façanha do maior narrador
da TV brasileira e também do mais
polêmico, Galvão Bueno. Para quem
nos acompanha sabe que esse monstro da comunicação tem uma veia
empresarial muito forte. E dentre os
negócios que conduz está a Bueno
Wines que criou em 2006. Hoje sócio da Miolo(cuja parceria evita de
comentar), mantem na serra gaúcha
uma fazenda que produz seus vinhos
e espumantes de alto nível.
No início do ano passado, lançou dois vinhos feitos na Itália, em
parceria com o enólogo Roberto Cipresso: Bueno-Cipresso Brunello
di Montalcino, fabricado com uvas
produzidas na região italiana da Toscana, legal, não? No site do Galvão
tem tudo lá, vale uma visita em buenowines.com.br A novidade para esse
ano é o espumante Bella Vista Desirré, que provavelmente deve ter
sido em homenagem a sua esposa
que possue mesmo nome. A coloração é de casca de cebola e apresenta aromas de frutas vermelhas como
a framboesa e a cereja. Lindão! Os
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ALUGUEL DE SONHOS E AVENTURAS PELO ASFALTO
fotos:
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No mês passado mais uma loja da Candice Cigar & Co abriu
por aqui. Dessa vez quem for ao Rio Design Barra poderá
tomar um chope Stella geladinho e se deliciar com várias opções de charutos importados e nacionais, além de poder jogar sinuca e jogar conversa fora enquanto as esposas fazem
compras, numa espécie de cantinho do clube do bolinha.O
espaço fica no subsolo em frente às escadas rolantes.
É a oitava loja da rede de franquias que se junta ao Le Monde
, Recreio e Barra World Shopping, MAPs Band e Barra, além
dotradicional , Park Palace , por onde as noites de sexta e sábado fervem ao som de guitarras que emolduram as noites da
região com muito rock and roll. Os empresários Victor Pereira
, Duda Kretzmann, Luciano Oliveira e Rafa Aguiar investiram
na marca e apostam no segmento. O empresário Victor e sua
esposa ao lado, Patrícia Pereira, apostam na diversificação do
negócio como contou em recente entrevista aqui no jornal e na
Folha de São Paulo: __”Não gosto de colocar os ovos no mesmo
cesto”, afirmou Victor que tem franquias da Subway, Mundo Verde e da própria marca Candice. Abaixo, Luciano e sua esposa,
Duda Carpes, e ao lado Duda Kretzsmann com Candice ao meio.

Veja mais em www.jornaldorecreio.com.br

Quem mora por aqui já percebeu que o
ronco das harleys já está incorporado ao
nosso ambiente. Já é comum ver no sinal
aquelas máquinas fazendo barulho que
nos fins de semana ganham em volume
com a chegada de grupos grandes que
se dirigem a única loja da marca Harley
Davidson no Rio, que fica na Avenida
das Américas. Mas se você gosta desse mundo e se identifica com o espírito
aventureiro e não dispõe de capital para
investir numa moto, que usada, começa
de uns R$ 25, 35 mil e podem chegar até
R$ 100 mil, uma zero km(modelo Ultra Glide), não se desespere. Existe uma
solução. Descobrimos na Barra da Tijuca
uma loja que aluga harleys, BMWs e as
inglesas Triumphy.
Com experiência de duas décadas a Eagle Rider Brasil promove passeios bem interessantes com direito
a paisagens deslumbrantes pelo Rio e
que podem chegar a 1.600 quilômetros,
como o que fez para Foz do Iguaçu no
mês passado um grupo de estrangeiros.
O guia Gabriel Roso sempre acompanha
as motos junto com um carro de apoio:
__“Normalmente são turistas estrangeiros que nos procuram por que
esse serviço é bem comum no exterior, geralmente casais que vão atrás de
aventura”, conta . Os aluguéis variam de
cerca de R$ 400 e podem chegar a R$
600 a diária de uma Ultra Glide, modelo
de luxo da Harley que tem muito conforto tanto para quem pilota quanto para
quem vai no garupa. Apesar de jovem ,
Gabriel lembra que como guia, já cole-

ciona histórias:
_” Num passeio que fizemos pela
Estrada de Santos, rota muito procurada,
um grupo de holandeses vinha bem em
comboio até descobrirmos que a esposa de
um deles tinha pânico de dirigir à noite.
Estávamos programados para descansar
e dormir em Ubatuba, só que anoiteceu e
não conseguimos chegar em tempo. Escureceu e ela começou a chorar. Decidimos ir
a 20 quilômetros por hora. Imagina como
não demorou”, lembra Gabriel.
Nos destinos, além das rotas de
praia tem a Serra do Rio do Rastro, no Paraná que é uma das mais pedidas junto
com Foz do Iguaçu. Gabriel lembra que a
beleza natural e suas curvas a transformam na nossa Rota 66 pela importância e
beleza. Para este mês , já estão agendados
os passeios para FOZ do Iguaçu (06/01) e
à Minas Gerais(22/01), com direito a hospedagem no hotel mais antigo em atividade no país, o Gran Hotel de Pocinhos.
Segundo a Associação Brasileira de
Motociclistas, o país é o quarto produtor
mundial de motocicletas, com uma frota
de cerca de 25 milhões. Destes, três milhões são os chamados “estradeiros”, que
viajam com frequência. E para quem já tem
moto mas não participa de nenhum grupo e
gostaria de viajar muito, também é possível sem gastar muito. Basta ligar para aloja e se incluir no grupo. A Eagle Rider fica
no shopping Midtown, nas Américas 5001,
aquele simpático espaço quase no terminal Alvorada , sentido Barra. Os telefones
são 21 98880-1552 ou (21) 2434-3337 e o
email é rent@eagleriderbrasil.com.br

COLUNA DO BEM - Água flavorizada
ria das vezes podemos até montar uma opção de água com casCarolina Liberatocas devidamente higienizadas que
Nutricionista
normalmente não consumimos. O
grande segredo é manter o jarro
com uma temperatura sempre baixa e não colocar frutas emulsificantes como manga, mamão, banana
água flavorizada ou e etc, que além de não liberarem
saborizada,
como gosto suficiente na água também
queiram, consiste em conferem uma água turva , que
uma forma de ingerir- acaba não ficando atraente aos
mos uma quantidade olhos. 			Sugiro monmaior de água com tar as águas com frutas cítricas,
um paladar bastante agradável, que com pouca quantidade confesem aumentar o valor calórico rem uma palatabilidade na água
da nossa dieta, principalmente se maravilhosa, além de colorir as jarcompararmos com um suco de la- ras de uma forma que chama atenranja ou até mesmo uma água de ção para um despretensioso jarro
coco. 					de água. As ervas e condimentos
Existem no mercado alguns também podem somar paladares.
exemplos de águas flavorizadas, Algumas ideias para vocês experique são comercializadas pratica- mentarem: 			
mente como refrigerantes. Elas
contêm sucos de frutas artificiais 1) Rodelas de abacaxi com hortelã
de
laranja;
e um monte de aditivos químicos 2)Rodelas
que proporcionam uma validade 3)Rodelas de limão ou limão siciliano
enorme do produto. A proposta é 4 ) T a n g e r i n a
juntar o útil ao agradável, de uma 5) Carambola com gengibre;(essa
em
especial
fica
linforma harmoniosa e no mínimo água
com
várias
estrelinhas);
interessante. O que caracteriza da,
uma água flavorizada é o sabor 6)Limão com alecrim ;
com
canela;
que é acrescido sem aumentar o 7)Maçã
8)Cubinhos
de
pêra
com
valor calórico, como já disse, haja
espetadinhos;
vista, que não consumimos o que cravos
é enxertado no jarro. Na maio- Todas com muito gelo, tá?

A
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FUTURO DOS JACARÉS ESTÁ AMEAÇADO

o início do mês passado a jornalista Rafaela Tayão, de 32
anos, tomou um susto quando
atravessava a Avenida das Américas
na altura do McDonalds em direção
ao seu trabalho. Não era para menos.
Acostumada a desviar de bicicletas ,
motos, carros e ônibus pelas perigosa
via, não imaginava que iria se deparar com um jacaré de papo-amarelo
bem ali na sua frente na calçada tentando atravessar. Tal fato que num
primeiro momento salta aos nossos
olhos, na verdade está muito mais
perto da nossa realidade, mostrando
nitidamente a invasão do homem na
terra dos jacarés. O próprio nome da
bacia que fica ao redor do nosso bairro já diz: ”jacarepaguá” é um termo
tupi que significa “enseada do lugar
dos jacarés”, através da junção dos
termos îakaré (jacaré), paba (lugar)
e kûá (enseada).
E a tendência é aumentar esses ‘‘sustos”. Capivaras , cobras e outros bichos vão continuar a transitar
pelo meio urbano já que percorrem
quilômetros para buscar recursos naturais para sua subsistência.
O professor de biologia Ricardo F. Freitas Filho que tem Doutorado
em Ecologia e Evolução - UERJ e Mestrado em Biologia e Comportamento
Animal - UFJF afirma que a falta de
interesse público e a profunda ignorância das pessoas são problemas
maiores que uma simples aparição
entre nós:
__” O animal apareceu na via
por que a via está no caminho do

animal. Simples assim! Construímos
uma cidade em terreno alagado. Fora
isso, estamos em plena área de reprodução de jacarés, e com isso, animais
menores (como o que foi atropelado,
que não era um filhote, mas sim, um
subadulto) buscam ambientes menos
competitivos para passarem o Verão e
aproveitarem os recursos naturais disponíveis. Só que na região, todos os
acessos ao animal estão urbanizados,
logo, o animal é obrigado a tentar atravessar as áreas urbanas para chegar a
algum lugar um pouco melhor e com
menos animais grandes. “, completa.
O professor ainda reforça que o cenário caminha para a extinção:
__” Hoje são 550 animais monitorados, e na maioria machos. Portanto, o caminho mais provável é a extinção ao longo das próximas décadas.
Dou o exemplo da Ilha Pura. Ali , para
construção do complexo dos atletas
olímpicos e da via do BRT , uma enorme área foi aterrada e invadida pela
construção civil. Fizeram algo pelo jacaré?”, lembra o professor.
O Corpo de Bombeiros só conseguiu resgatar o animal(já sem vida)
após 3 horas, mas a burocracia do
1746 havia comunicado a jornalista
que presenciou o fato que esse animal
só seria removido num prazo de 64 horas. O professor diante dessa informação completou:
__” Se fosse um bebê, uma
simples criança atravessando , isso jamais aconteceria, mas era um jacaré e A jornalista da revista Utilitá Rafaela Tayão flagrou o momento em
as pessoas , infelizmente, não dão aten- que o animal tentava atravessar a perigosa Avenida das Américas
ção ao tema.” lamenta.
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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-

FALA COM O ALEX!

SubPrefeito ALEX COSTA,
Gostaria de saber quando que a Rua Abraão
Jabour em Curicica/Jacarepagua, próximo
do Rio Centro vai ser asfalta é um pequena rua, mas faz muita falta aos moradores
da localidade. E nós de Vargem Grande e
Pequena não temos condução para chegar
até Taquara. Pedimos que retorne com uma
linha VARGEM GRANDE ATÉ TAQUARA pela
Estrada dos Bandeirantes.
Fico no aguardo de uma resposta.
Paulo Cesar Rosa

Acabou...
M

ais um ano se inicia e esse primeiro
trimestre será recheado de alegrias ,
festas e impostos. No mundo automotivo,
você que está todo feliz com seu carrinho
na garagem e que não dá nenhum problema mecânico, precisa se preparar com uma
desvalorização de até 20 %, já que esse ano
não serão mais produzidos por aqui. Dentre
os principais nomes, destacamos AGILE,
PAGERO TR-4 , GOLF IV, POLO , PEUGEOTs
HAGGAR e 207 SEDÃ, CITROEN C4 HACTH,
FORD FIESTA ROCAM, HYUNDAIs VELOSTER E SONATA e o CHERRY CIELO.
Os motivos são variados. Desde a
alta do dólar a pequena cota de importação
dos veículos provenientes do México são
motivos relevantes. A pick up da Peugeot
não caiu no gosto do consumidor brasileiro.
Apesar de boa direção e a maior caçamba
da categoria, dificilmente é vista pelas ruas
da região. Emplacou apenas 353 unidades
vendidas. Muito pouco.
O FORD FIESTA tinha suspensão
acertada e boa mecânica. O chamado péde- boi, aquele carrinho ideal para bater por
aí porém com o acabamento bem pobrezinho fez perder espaços para outras marcas,
principalmente , os da FIAT e os coreanos.
Por falar em coreanos , os asiáticos miravam no público jovem masculino por causa

do design e as três portas que para mim, soavam estranhas e de ‘Veloster’ não tinha nada,
já que o pobre motorzinho era emprestado do
HB20.
O Golf , um dos mais antigos produzidos no país, ganhou várias plásticas e apesar
de boas vendas foi sucumbido por mais atualização. O Agile que vinha da terra do nossos
hermanos soou num primeiro momento uma
ótima saída para a crise financeira da época
(2008) e renovar a linha da GM. O desenho
era esquisitão mas agradou ao público feminino.
A Citroen aposentou o C4 Hatch.
Lembro quando o vi pela primeira vez , ainda
com aquela tampa de vidro na traseira. Soava estranho, mas o alto luxo dos carrinhos
franceses agradou a uma faixa de consumidor, principalmente pelo tecnológico volante
, cujo miolo não se mexia. Quando surgiu a
versão lounge, a versão Hacth ficou esquecida. A Cielo sofre até hoje com os inúmeros
recalls e falta de peças de reposição, e assim,
o Cielo não resistiu e em regiões onde o asfalto não é muito bom, prejudicou as vendas
dos modelos, isso inclui o S18. Nessa virada
de ano, vale lembrar que pela primeira vez o
VW Gol perdeu o posto de líder nas vendas
nacionais, perdendo espaço para o Fiat Palio.
Analistas de mercado atribuem a inclusão do
UP! como seu maior concorrente. Não é à toa
que a montadora alemã deseja colocar o motor de 3 cilindros no Gol também ainda esse
ano. Veja no site do jornal o calendário 2015
do IPVA.

NOVIDADES NO TRÂNSITO
O Recreio vai sofrer grandes modificações no intuito de melhorar a mobilidade e o tráfego cada vez mais caótico
da região. Foi-se o tempo que o bairro
era um pacato bairro de veraneio. Pensando nisso e ouvindo moradores que
a Sub Prefeitura anunciou três grandes
intervenções para esse primeiro trimestre de 2015. Uma delas já pode ser
vista na Rua Guinard que voltou a ter
um retorno em frente a Churrascaria
Estrela do Sul. Ali, depois das obras
de implantação do BRT e duplicação
da via, o retorno foi extinto , causando alguns transtornos para os motoristas que precisavam ir as ruas internas
, como a Ernesto Geisel e Guilherme
Baptista. Um sinal no cruzamento da
Glaucio Gil com Genaro de Carvalho e a
extinção do retorno da Malba Taãn com
Benvindo de Novaes também constam
no cronograma de obras da Prefeitura.
__”Meu movimento da churrascaria chegou a cair 40 % por causa desse retorno que acabou. O meu cliente
que vinha da Barra e zona sul não conseguia entrar aqui na rua, voltava para
as Américas, entrava na rua do posto
Petrobrás e saia na Guinard de novo.
Acabava desistindo. Fico feliz em saber
que voltou o que não era para ter saído”, comenta o gerente Paulo Cesar(ao
lado) . O morador Carlos Rodrigues
Vieira dos Santos, 54 anos, também

comemora.
__”Olha, vou ser sincero, acabava
sendo um mau motorista fazendo o retorno na contra-mão mesmo. Era o jeito”,
lamenta o aposentado de uma estatal.
As outras intervenções causaram
espanto para uns mas felicidade a outros,
como a implantação do sinal na Glaucio
Gil previsto para até março de 2015: _”
Aqui fica engarrafado só nos horários da
saída das crianças. Depois não”, comentou um senhor que não quis se identificar
e estava na banca de jornal. Ali, diversas
colisões aconteceram e com dois capotamentos nos últimos meses do ano pela
falta de paciência dos motoristas. Já na
Malba Taãn com Benvindo, bem em frente ao Buteco Tradicional, o gargalo deve
diminuir, já que os motoristas que vêm
pelas Américas e desejam seguir para as
Vargens deverão seguir em diante até o
retorno em frente à Estação Guinard do
BRT. Caso não queiram essa opção deverão seguir pela Benvindo sentido praia e
fazer a rotatória na Genaro, um percurso
muito longo para quem quer só cruzar a
avenida. E os frequentadores do bar mais
famoso da região agradecem porque os
caminhões pesados da Comlurb não vão
fazer mais a rotatória , o que causava
alguns sustos a noite porque passavam
vazios e o barulho assustava.
No site do jornal tem os mapas
ilustrativos das obras.

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Whats App
99104 2208

Resposta do Sub Prefeito
A Rua Abraão Jabour, na Curirica, foi
toda asfaltada recentemente e foram
instalados quebra-molas.
Essa rua,
atrás do Riocentro, é muito utilizada
não só pelos moradores, mas pelo público do RioCentro.
Quanto às linhas, conversei com vários
moradores de Vargem Grande e Pequena, escutei várias reclamações sobre a
falta de transporte, e prometeo que falarei com o secretário de Transportes e
com o Prefeito Eduardo Paes para que
voltem as linhas que existiam
anteriormente. “Não dá para ficar assim, tem que voltar ao que era antes!”
Acompanho, mensalmente, o Jornal do Recreio, informativo muito importante para
nós, moradores da região. Na edição de
dezembro, fiquei espantada ao ler uma reportagem sobre a área de lazer localizada
na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso. Vivendo
em um bairro que carece de soluções para
minimizar os problemas de nosso caótico
trânsito, estranhei a propaganda referente
ao local descoberto.
Vejamos, a Rua Prefeito Dulcídio Cardoso

é uma avenida, diga de passagem, municipal, portanto bloqueada indevidamente
pois não cumpre a sua função que é ser
uma via de acesso no bairro. Sua origem
não é na Ayrton Senna, mas no quilômetro 1 e seu término no Recreio dos Bandeirantes, portanto uma ótima alternativa para desafogar o trânsito já saturado
nesse local. O fechamento arbitrário da
avenida nos condomínios de classe média
alta impede que, pelo menos, carros de
passeio trafeguem em sua extensão. Seria
uma ótima alternativa para automóveis de
pequeno porte, vans escolares e motocicletas......... Aprisionar seus moradores
nos condomínios? Porque esse é um possível desfecho diante da dificuldade cada
vez maior de transitarmos pelos bairros.
Os corredores e caminhantes de plantão, e
eu me incluo no grupo, têm muitas opções
para o seu hobby e lazer. Calçadão, Bosque da Barra, Parque Marapendi e as ruas
internas dos condomínios são excelentes
lugares para a prática. Subtrair uma via
tão útil e importante, para satisfazer uma
minoria abastada que não deseja ter carros passando em sua porta ou torna -la
“via fechada e arborizada para passeios”
é, no mínimo, um desrespeito com os demais moradores que sofrem diariamente
no tumultuado trânsito.
Atenciosamente, Sandra Bastos
Resposta, Prezada Sandra você tem
toda a razão quando cita que a Avenida Dulcídio Cardoso é uma importante
via de acesso à Barra e Recreio. Infelizmente, por questões jurídicas, a
via está obstruída em alguns trechos,
por esse motivo, permite-se o seu uso

para fins de entretenimento e lazer.
A Prefeitura depende das decisões
da Justiça para que a via seja efetivamente aberta e funcione como uma
alternativa para as Américas ou Lúcio
Costa. Nos últimos anos, a prioridade
foi investir em vias que priorizam o
transporte público, como os BRTs. No
entanto, a abertura dessas vias não
está descartada e a Prefeitura tem
exigido dos novos empreendimentos a
construção e abertura de trechos dessas vias, denominadas originalmente,
do Plano Lúcio Costa de via 2 e via 4.
Escreva para a Sub Prefeitura COM SUA
SUGESTÃO,
RECLAMAÇÃO OU CRÍTICA jornaldorecreio@gmail.com sob o assunto:
FALE COM O ALEX COSTA
É a voz do morador nas nossas
páginas
www.jornaldorecreio.com.br

REGIÃO GANHA,ENFIM, BICICLETAS LARANJAS

EU VI E FOTOGRAFEI!

O leitor, Robson Arantes
Mendes enviou foto para
o whats app. Antes do
Natal, na madrugada de
domingo para segunda
, 22/12, mais um grave
acidente chocou os motoristas que seguiam para o
trabalho pela manhã. As
vítimas fatais foram identificadas como Simone
Pereira, 25 anos, e Alvali
Gouveia, de 24. O impacto
no poste foi tão violento
que chegou a partir o poste e o veículo. Além disso,
partes do carro foram arremessadas a mais de 30
metros, atravessando as
pistas. Na edição passada já tínhamos produzido
uma matéria sobre a avenida que continua sendo
uma das 10 mais perigosas do estado, segundo o
Corpo de Bombeiros e CET
Rio. Envie seu flagrante
por email ou o whats app
do Jornal do Recreio

99104 2208

D

IZEM QUE EU PAREÇO COM......
Dilma Rousseff
Mesmo que em cima de muita desconfiança por
causa dos escândalos na Petrobrás, o brasileiro
não cansa de levar a vida no bom humor. A prova
disso é o pessoa da aviação, mais precisamente ,
do Aeroporto de Jacarepaguá. Lá numa empresa
de táxi aéreo o futuro piloto que gosta de brincar
com os colegas do ar é o escolhido da vez. Nas
eleições passadas, a galera deu o troco e pendurou no quadro a incrível semelhança de BRUNO
GOULART , de 25 anos com Dilma Rousseff. Dizem que ele parece com a presidente, será? O
Bruno é o da esquerda tá?

Se pareça com um famoso?
Mande para jornaldorecreio@gmail.com
ou manda um Whats app para 99104
2208. Participe!

RECREIO GANHA MAIS UM RESTAURANTE

O

que já estava bom ficou
ainda melhor. Os moradores da região reclamavam
há alguns anos das poucas opções de bares e restaurantes com bons produtos e serviços e
acabavam procurando diversão na
Barra da Tijuca. O cenário de uns
anos para cá vem mudando e para
melhor. Depois do Buteco Tradicional, do CEVADAS SA e do Empório Santa Therezinha, agora o Recreio acaba de receber o Butiquim
do Itahy, casa com 400 lugares e
farta carta de cervejas especiais,
mercado que vem crescendo ano
a ano conquistando novos públicos
e consumidores fiéis. São mais de
300 rótulos do mundo inteiro, como
a Erdinger 300 ml (18,90), Teresópolis Gold 200ml (7,90), Therezopolis gold,400ml (13,90), HB 300
ml (18,90), HB 500 ml (25,50), HB
1 litro (48,50), Antuérpia 250 ml
(7,90), La Trape 250ml (27,90),
Hoegaarden 250 ml (19,90), Wasteiner 500 ml (25,50), Brooklyn
300 ml (16,50) e Delirium tremens
250 ml (23,90).
O que salta aos olhos dos
amantes desse mundo cervejeiro
são as opções de chope, com destaque para as enormes chopeiras

brilhantes, com detalhe para o símbolo do ‘elefantinho rosa’(Delirium
Tremmens), chope forte e milenar
para quem gosta e aprecia as cervejas belgas.
No cardápio, a gastronomia passeia pelo tradicional com
sabor de galeto do centro da cidade, com porções fartas e bem servidas. Dentre os petiscos podemos
destacar a linguiça artesanal recheada com provolone (R$32,90),
moelinhas alcoolizadas (R$18,90)
e a Picanha ao Lavrador, serve até
três pessoas e vem com fritas, farofa e arroz e vem fatiada na chapa (R$88,90).
Em geral os pratos são para 3 pessoas ou até 4 dependendo da fome.
É a quarta casa do grupo
e essa ainda tem a opção de dois
decks bem aconchegantes localizados nas duas extremidades da casa
que é toda espelhada. De farto estacionamento dentro do shopping
Barra World com varanda espelhada para a Balthazar da Silveira, o Itahy veio para movimentar
o shopping que ficou meio parado
no tempo e virou opção para quem
tem filhos pequenos, devido a farta
oferta de peças infantis gratuitas. O
telefone é 3388-6244 / 2408-3742

e funciona todos os dias das 11h30
até o último cliente. Av. Alfredo
Balthazar Silveira, 520 – loja 101
– Recreio (Barra World).

O site é www.botequimdoitahyrj.
com.br e a casa está em todas as
redes sociais.

Quase 1 ano e meio depois de anunciado, chegou em definitivo as novas
estações de bicicletas públicas em regime de aluguel, as famosas ‘laranjinhas’. Espalhadas em pontos-chave
pela região, hoje, o morador ou turista poderão desfrutar do sistema que
já é sinônimo de sucesso e símbolo da
cidade. Antes só o centro da cidade,
zona sul e pontos -turísticos tinham
o sistema. Percorremos algumas vias
da região e verificamos que nem todas
estão prontas, mas em sua maioria já
estão, como na Balthazar da Silveira,
Gláucio Gil e Avenida das Américas ,
em vários pontos. Vimos que na saída
do terminal Alvorada quase na subida
da ponte que dá acesso à praia tem
uma estação e isso poderá facilitar e
encurtar as distâncias para quem vem
de ônibus. É uma questão de adaptação e iniciativa. O mesmo vale para
uma estação colocada no início da
avenida canal de Marapendi, na calçada em frente aos condomínios. Isso
mostra a preocupação do programa
em atender a todos.
No site do Jornal do Recreio
tem a lista das bases do bairro que
receberam autorização provisória da
Prefeitura para funcionamento , mas
para ver todos os pontos basta clicar
no site do programa financiado pelo
Banco Itaú em www.movesamba.
com.br . Os usuários podem optar por
alugar sob uma diária que custa R$ 5
ou mensal por R$ 10. Pode-se baixar
um aplicativo em qualquer plataforma seja android ou da apple ou ligar
para 4003 6054.
Você pode fazer

quantas viagens quiser durante todo
o dia. As Estações de compartilhamento funcionam todos os dias, de
6h à 0h e viagens de até 60 minutos
são gratuitas, desde que sejam realizadas com intervalo de pelo menos
15 minutos entre elas. Viagens com
duração de mais de 60 minutos serão
tarifadas à parte, no valor de R$ 5,00
por cada 1 hora excedente.
No penúltimo dia do ano fomos a
duas estações e vimos que o programa já é um sucesso como nos contou
a brasiliense Martha Dos Santos e
sua amiga Josilene da Rocha, de 32,
ambas de férias para as festas de fim
de ano:
__” Perdi um pouco de tempo
aqui por causa do sol forte que dificulta a leitura das telas, mas tá tudo
ótimo. Vou até a tal da Prainha”, revelou a turista sem saber que estava
distante uns quilômetros do ponto de
partida e umas pedaladas para cima.
O curioso é que no trecho a partir do
viaduto Orlando Raso, onde algumas
estações existem não há ciclovia e
as calçadas tem grande movimentação por causa do comércio e grande
quantidade de agências bancárias.
O Bike Rio foi inaugurado em 28 de
outubro de 2011. Atualmente, o projeto de compartilhamento de bicicletas é desenvolvido pela empresa
concessionária Serttel em parceria
com o Itaú. Até o momento, o programa contabiliza mais de 2 milhões
de viagens, mais de 200 mil usuários
cadastrados e uma média de 10 mil
viagens por dia ou 3,5 km por uso.

MESTRE CHINA é filósofo irlandês e graduado no Paraguai
‘As pessoas nunca
cometem os
mesmos erros,
sempre
descobrem
novos pra cometer’
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 e Posto Shell
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Assim como um grande craque do futebol
se prepara para uma final e levar seu time
a vitória, com Jorge Perlingeiro a situação
é parecida. Chega cedo, verifica tudo,
todos os equipamentos, posicionamento
de câmeras e convidados, checa a lista e
volta para seu quarto(Hotel Radisson) no
mesmo local aonde é gravado seu programa independente “Samba De Primeira”, no
ar há mais de quatro décadas. Ele é o cara
e o dono da bola. Fomos a última gravação
do programa de fim de ano de Jorge que
completa esse mês 45 anos de carreira e
70 de idade e confessa estar cansado de
tanto trabalho, afinal, ele mesmo conta
que sustentar sozinho um programa num
canal de de TV aberta é ‘dose para mamute’. Sua festa de aniversário vai ser no
Citibank Hall para cerca de 2 mil convidados e terá grandes convidados e um breve
documentário sobre sua história. Jorge
é um showman, espirituoso e divertido e
em pouco mais de 3 horas de gravação ,
quem está na plateia nem sente o tempo
passar diante de tantas gargalhadas e situações inusitadas, como o fim da música
em playback com o samba-enredo de uma
escola de samba que acaba antes do previstoe ele estava atrás das câmeras conversando com convidados. Pensa que ele
se abala? Saiu correndo, pula a caixa de
som e entra em cena como se nada tivesse acontecido e sem microfone e dispara:
”Cortamos na edição”.
Ás vésperas do carnaval , Jorge
nos atendeu gentilmente para uma conversa rápida já que seus amigos, bambas
do samba, o aguardavam. E esperam sua
vez sem reclamar. Estavam lá Almir Guineto, Zeca Pagodinho - que não cantou
mas se deliciou com as pérolas soltadas
pelo anfitrião no programa -, Jorge Aragão, Dudu Nobre, escolas de samba completas com seus principais artistas e a família Diniz, com direito a Mestre Monarco
cantando um trechinho de seus sucessos.
Jorge diz que vai parar, mas espera continuar , pelo menos na Marques de Sapucaí
a disparar na quarta feira de cinzas “Dez
nota Dez!”:
1) 70 anos de idade e 45 de carreira,
história para contar não é?
R: Pois é, pretendo contar um pouco da
minha história na minha festa que vai ter
no fundo de palco uma televisão antiga
aonde passarei um filme pequeno com
grandes momentos.
2) É o seu último Carnaval mesmo?
R: O programa deve acabar mesmo. No
Carnaval devo continuar mais um ano,
mas preciso diminuir o ritmo. Não faço só
a locução da apuração. Coordeno a entrada das escolas, sou diretor social, fecho
portão, cronometro, ufa, já até fiquei cansado só de falar(risos). É gostoso e gratificante, mas a carcaça já não aguenta mais.
São 24 anos consecutivos. Não é mole
não... A liga (LIESA) completou 30 anos
e estou lá desde a fundação.
3) Ano passado você tomou um susto
quando dormiu ao volante , isso contribuiu?
R: Bom, isso não foi ano passado, tem uns
6, 7 anos, mas dormi mesmo e foi de cansaço. Não costumo beber. Acontece que
estava tão exausto que dormi do Fashion
Mall, raspando aquela mureta até o cam-

po de golfe e nem acordei. O carro parou sozinho,
Um susto.
4) Você mexe com o mundo do samba e samba rima com cerveja e roda de amigos, você
não bebe mesmo?
R: Não vou ficar tirando onda de passarinho santo
mas não sou muito de beber não. Gosto de um bom
vinho, mas não sou entornar.
5) Você é muito bem humorado e tem tiradas
ótimas. Como surgiu o ‘Só se for agora?’ e o
‘Segura o me engana que eu gosto” (referência
ao microfone desligado dos cantores no programa?
R:Olha, o ‘Só se for agora’ eu ouvi pela primeira
vez da Alcione. Acho que pedi a ela para cantar
e ela tascou o bordão. Aquilo nem era um bordão
mas ficou gravado no meu subconsciente e usei depois. O ‘me engana que eu gosto’ é por causa do
microfone mesmo. Como na maioria a música é em
playback sempre brinquei, acho que a primeira vez
foi com Jorge Benjor e tasquei: segura aqui o me
engana que eu gosto, Benjor?’
6) Você bota apelido em todo mundo mesmo?
Como a jaguatirica de Nilópolis? Já colocaram
em você?
R:Para minha sorte não? O Zeca já me chamou
muito de Perli.
7)Como é ter um programa independente nos
dias de hoje?
R: Difícil, muito difícil e cansativo. Veja a quantidade de pessoas que estão aqui a minha disposição.
isso tudo tem um custo. Não dá mais.
8)E a sua festa de aniversário, como surgiu?
R: Olha, fazer 45 no ar não é para qualquer um não
, né? Eu digo que já vivi muitas emoções na vida,
muitas mesmo. No ano passado, vocês sabem que
o Roberto me deu o maior presente da vida que um
homem pode ganhar que é a presença do ‘Rei’ na
sua festa.
9) Como foi isso, o Roberto Carlos? Mas ele
não vai a lugar nenhum!
R: Então, quando soube que ele seria enredo da
Beija Flor um ano antes , ele pediu para assistir a
um desfile e que não seria em camarote. Coloquei
na minha sala e deixei lá. Quase no final expliquei
que ele recebeu das mãos do meu pai (Aerton Perlingeiro- Almoço com as Estrelas) o primeiro Troféu -Melhores do Ano e que eu faria meses depois
essa premiação e que eu ficaria muito honrado em
entrega-lo 40 anos depois o mesmo pelo conjunto
da obra. Ele ficou lisonjeado e me lembra-lo mais
perto da data e que pedisse à TV Globo a atutorização. A Globo não só autorizou como liberou as
imagens dele .

10) Foi difícil esconder tal informação, não?
R: Só minha assessora Lygia sabia e mais ninguém. Ele
chegou super cedo e ficou num camarim sem descrição
a espera do chamado. Esperou pacientemente 2,3 horas.
Até que dei a deixa dizendo que estava honrado pela presença de um dos maiores cantores da história e emendei
”se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi”
e entrava o Rei. Me arrepio até agora só de lembrar(risos)
11) E a reação da plateia?
R: Bom, as pessoas acharam que ele era de isopor, não
acreditaram de jeito nenhum. Até que ele desceu as escadas e ficou na mesa em frente. Eu até disse que ia
encerrar a festa porque 1.500 só queria abraçar o Roberto e eu que se...deixa pra lá. Ainda reforcei para o
Roberto que não sou macaco de auditório dele, sou gorila
mesmo(risos)
12)Você vive num universo de mulheres muito bonitas, sua namorada não tem ciúmes não?
R: Tem, mas fazer o quê? Conheço cada moça, cada
musa, cada artista , cada convidado e chamo pelo nome.

13) Algum desfile inesquecível?
R: vejo um compacto no sábado com os melhores momentos, então na hora, não tenho muito a noção de quem está
bem ou mal.
14) A maior injustiça que você viu na Sapucaí?
R: O da Porto Pedra foi demais para meu coração. Havia
feito um desfile lindo e certamente entraria no desfile das
campeãs , o que já um baita feito. Tava dando a nota e se
tivesse um 7.8, nota até ruim iria para o desfile. Deu 7.4 .
O presidente Uberlan Jorge de Oliveira foi até o palco e
disse : você não leu errado ,não?
15) Um lugar que você gosta de estar na Barra?
R: Gosto muito do calçadão, de caminhar .
16)Tem ator que quando faz bem o seu papel o personagem toma conta. As pessoas chegam a brigar
com eles na rua, principalmente os vilões. Tem gente
que briga com você na rua por causa de uma nota
ruim de escola?
R: Só tem. Eu com muita paciência digo : Não sou apurador, sou locutor.

Bambas do samba sempre comparecem em peso ao program
Em sequencia, Zeca com Almir Guineto, Jorge Aragão e Dudu
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A VOZ MAIS FAMOSA DA SAPUCAÍ VAI PARAR.....

