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Empresário cria hamburguer gigante e muda de lugar
A sua paixão pelo ronco dos
motores fez com que o empresário Carlos Gouveia, de
34 anos, passasse boa parte de sua vida organizando
eventos de arrancada pelos
circuitos do Brasil. A vontade
de abrir seu próprio negócio
e o amor pela gastronomia fizeram com que ele passasse
da graxa e óleo para a beira
do forno. Depois de 4 meses
funcionando no Bandeirantes
Mall, Carlos vai levar seu TRIGÔ PANETTERIA para mais
perto do mundo que sempre
o atraiu, só que dessa vez,
para o das duas rodas. A
partir desse mês comanda o
bar da MOTO BARRA na Rua
Odylon Duarte Braga (em
frente ao Santuário de Fátima) e leva seus dez tipos de
hambúrgueres, inclusive , o
mais , digamos”avantajado”
de todos , o de 1,2 kg que
dá para umas seis pessoas
comerem juntas!! O espaço
foi recém remodelado e une
oficina de moto , bar e área
de convivência que podem
receber outros tipos de serviços, como uma barbearia.
O sucesso dos sanduíches de
Carlos chamou a atenção do

gerente do local, Zé Roberto:
“ O Paulo, aqui da Moto Barra,
já tinha visto umas postagens
dos sanduíches do Carlos e
como estávamos procurando
algo para agregar no nosso
espaço, ele
acrescenta ao
nosso público”, comentou.
Carlos
que
batiza
seus pratos em latim e ressalta que seus hambúrgueres
tem em sua receita a magia
do sabor, como os molhos de
cerveja preta e sua maionese
de alho com cerveja pielsen,
além das batatas assadas,
alface e tomate, como o Parvus (R$ 16.90), com 80 gramas de carne , feito para os
menores. A sua carne leva a
mistura de maminha, costela
bovina e picanha temperados com dez tipos diferentes
de iguarias e alho caseiro.
No cardápio , todos os
tipos de cervejas e mais uma
leva de artesanais brasileiras,
como as mineiras KUD (R$ 29
-600ml) , Malvadeza (R$33)
Beer Baum (R$ 22). Os telefones são 3795 0707 3795
4554 96474746 e TRIGÔ fica
na Rua Odylon Duarte Braga
220 - O funcionamento é de
9 H as 23H.

Criador e criatura: Carlos e o Chef Henrique Tissiani tentam morder o Hamburguer de 1,2 kg
mais fotos no site www.jornaldorecreio.com.br

Abril de 2015 - Jornal do Recreio 04

Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

A

lém
da
baixa
temperatura,
o
outono
também
se
caracteriza
por um aumento de casos de gripes e
viroses. Dor de cabeça,
enjôo, diarreia e vômitos são alguns dos sintomas. Este problema não é
exclusividade das crianças, adultos também são
vítimas das infecções virais. É comum as pessoas
tomarem
antidiarreicos
para sanar os sintomas no
caso das viroses, mas vale
a pena lembrar que o vírus
tem um ciclo de mais ou
menos 3 dias e que durante esse ciclo convém fazer
uma alimentação leve e
ingerir bastante líquido em
volumes
reduzidos
com
um
fracionamento
aumentado, isto é, mais ou
menos 100ml de água
de hora em hora, para
não
piorar
o
enjôo.
Para aumentar a
imunidade é sensato aumentar o consumo de vitamina C. 			

		
		
Alguns animais possuem a
capacidade de produzir sua
própria vitamina C, mas infelizmente o ser humano
não é um deles. Por isso
é essencial ingerir alimentos fonte desta vitamina.
A importância da
vitamina C vai muito além
do aumento da imunidade, que nos protege contra
doenças, como gripes e resfriados. Ela é fundamental
para a produção de colágeno, que nos garante a
firmeza da pele e para combater os radicais livres que são
os grandes responsáveis pelo
envelhecimento. Por aumentar a densidade mineral óssea, esta vitamina
também ajuda a prevenir a
o s t e o p o r o s e .
A vitamina C também impede a excreção
do ácido fólico e transforma a vitamina E em sua
forma ativa para ser utilizada pelo organismo, além
de ajudar na absorção do
ferro, quando ingerida na
mesma refeição que con-

ENFIM, O OUTONO...
mesma refeição que contenha este mineral. Por
tudo isso, a vitamina C
é considerada uma das
vitaminas mais generosas
que existem e não pode
faltar na sua alimentação.
Os
principais
alimentos
fonte de vitamina C são:
Frutas: abacaxi, acerola,
goiaba, laranja, limão, tangerina, kiwi, caju, morangos
Legumes e Verduras: pimentão, rúcula, alho, cebola, repolho, espinafre, tomate, brotos de verduras,
agrião,
alface.
OBS: Por oxidarem com
facilidade, devem ser consumidas
logo,
portanto
nada de fazer um suco e
guardar
para
beber
mais
tarde.
A
recomendação diária de vitamina
C é de 60mg, que equivale a 1 mamão papaia de 100g, 100g de
morangos, 1 copo de
suco de laranja natural ou 50g de goiaba.
A ingestão adequada de
vitamina C pode variar

de acordo com a fase de vida, por isso, no caso de:
Homens

adultos

-

90

mg/dia

-

75

mg/dia

Mulheres

adultas

Mulheres

grávidas

-

80

mg/dia

Mulheres

lactantes

-

120

mg/dia

FALA COM O ALEX!
Whats
App

99104 2208
A travessia de pedestre na
Av
Salvador Allende é de
alto risco para os trabalhadores do IRD que desde 2
de março não contam mais
com ônibus contratado pelo
Instituto Não ha semáforos nem faixa para pedestre nem recuo para parada
de ônibus nessa pista de
alta velocidade O pessoal
aproveita o engarrafamento eventual causado pelas
obras da Transolimpica para
pegarem ônibus do outro
lado da pista De imediato
pelo menos alguns guardas municipais ajudariam
enfrentar essa situação de
poeira ou lama e buracos e
maquinas. Trabalho no
Instituto de Radioproteção
e Dosimetria da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
www.ird.gov.br.
Douglas Cisneiros de Barros
Resposta do subprefeito
Alex Costa –
A situação é provisória devido à obra, mas

Escreva para a Sub Prefeitura COM SUA SUGESTÃO, RECLAMAÇÃO OU CRÍTICA
jornaldorecreio@gmail.com sob o assunto: FALE COM O ALEX COSTA

vamos solicitar à empresa construtora a presença
de um agente de trânsito
para ajudar na travessia
segura de pedestres.
Alex Costa, no nosso grupo de idosos temos alguns
poetas, o Turcão chegou da
Bahia e acrescentou um final
na poesia que vale como um
desabafo. Você tem o email
do Pedro Paulo? Pois já fiz
campanha para ele, juntamente com o Padre Wiliam
Rufino. Passarei um email
pedindo que ele consiga a
volta do 302, para o seu antigo ponto, pois acredito que
a hora é de somar e não de
dividir. Você pode ver o prospecto comunicando a mudança e verá que o 302 foi
a única linha que mudou de
ponto. Agradeço a colaboração, pois poderemos sustar
o protesto. Osmir
Exmo. Sr. Prefeito EDUARDO
PAES.
Resposta do subprefeito
Alex Costa –
Sr. Osmir, o senhor tem toda a razão.
Algumas mudanças feitas
nos itinerários dos ônibus
prejudicaram moradores
de alguns bairros e nós
já solicitamos ao prefeito
uma revisão nessas mudanças. O ideal é que al-

gumas linhas voltassem
a ser como eram, mas
estamos em uma etapa
de mudanças. Todo o sistema de transportes foi
pensado e alterado pensando no bem de todos.
O Rio de Janeiro vai contar com quatro grandes
corredores expressos de
BRT, com o objetivo de
racionalizar o transporte
e diminuir o número de
carros e ônibus nas ruas,
para assim, melhorarmos
o movimento do trânsito
nas principais vias. Esse
processo ainda está em
curso, apenas dois BRTs
estão prontos: Transoeste e Transcarioca. 		
Acreditamos que
quando todo o sistema
estiver
implantado
as
viagens ficarão mais rápidas, mesmo que tenha
que ser feito transbordo,
tendo que utilizar dois ou
mais ônibus para chegar
ao destino. O tempo de
viagem e o conforto vai
compensar essa baldeação. Pedimos um pouco
mais de compreensão. De
qualquer maneira, vamos
solicitar a volta do 302 no
seu itinerário antigo do
Recreio até a Rodoviária
Novo Rio.
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Sou mãe de um bebê e portanto quando círculo muitas
vezes estou com meu filho
no carrinho, mas tem se tornado frustrante, desgastante
e muito inseguro andar pelo
bairro, visto a total falta de
senso coletividade: são carros estacionados nas calçadas, ou em frente às rampas
de acesso, jardins e árvores
plantadas que ocupam toda
a calçada, materiais de obras
que obstruem o caminho,
fradinhos e postinhos instalados no meio das calçadas.
Gostaria de saber
quando teremos um bairro
acolhedor para automóveis
e pedestres... E enquanto
isso não faz parte do senso
comum, quando a prefeitura
vai organizar e regularizar as
vias de pedestres?
Seguem fotos exemplificando o relato. (no site
do jornal).
Resposta do subprefeito
Alex Costa –
Sabemos que a educação
no trânsito é um desafio constante para todos
nós. A Prefeitura tem feito campanhas educativas,
especialmente em áreas
de especial interesse social. Infelizmente nem
todos os motoristas respeitam as calçadas e ciclovias. Para preservar o
espaço dos pedestres e

ciclistas, a Secretaria de
Ordem Pública conta com
serviço de reboque, o que
tem ajudado a disciplinar
certos espaços. Esperamos que, com o apoio de
ações do gênero, a cultura e percepção da importância das ciclovias e calçadas, mude.
Com relação às calçadas,
os proprietários de imóveis é que são responsáveis pela manutenção,
mas a Subprefeitura pode
e deve notificar aqueles
que não cumprem as regras básicas, como por
exemplo, dispor de um
espaço de um metro mínimo, livre de obstáculos para a circulação de
pedestres. Esse registro
pode ser feito, através de
e-mail (ascomsubbarrajpa@gmail.com) ou pela
Central de Atendimento
1746, mas é necessário
fornecer o endereço correto e o mais preciso possível, de preferência, com
um ponto de referência.
Vamos percorrer a Avenida Genaro de Carvalho e a
Benvindo, ambas citadas
por você Caroline.

EU VI E FOTOGRAFEI!
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99104 2208 ENVIE UM!

D

IZEM QUE EU PAREÇO COM....Giovanna
Antonelli
Bianca Guimarães já cansou de contar as vezes
que foi confundida com a atriz Giovanna Antonelli.
Uma vez até o mestre Zeca Pagodinho fez o mesmo. Caminhando pelo Village Mall por volta das
11H ele chegou a abordá-la e ih! Não era a Giovanna... E olha que a atriz e o cantor são muito
amigos. Vocês acham que parece?

Se parece com um famoso? Mande para jornaldorecreio@gmail.com Participe!

Um leitor nos enviou
essa foto indignado com
a falta de paciência e civilidade por parte de alguns motoristas e que
não são poucos e costumam fazer isso todas as
manhãs sentido Recreio

Inconformados
com o engarrafamento
nas Avenida das Américas na altura da Estação
Magarça, motoristas entram na pista exclusiva
do BRT. Vale lembrar que
a pista é monitorada por

câmeras e a multa chega
em casa no valor de R$
127 e 4 pontos na carteira. Lembramos também que , nesse trecho,
a pista era única e não
adianta culpar o sistema
de transporte coletivo.

O leitor Pedro Leal seguia dirigindo para mais
um dia de trabalho e se
deparou com essa cena
de um carro forte trafegando pela pista do BRT.
No site do jornal tem até
um vídeo. Esse flagrante

já foi publicado aqui
em edições passadas.
Na época, a Prefeitura
havia explicado que se
tratava de recolhimento dos caixas das estações, mas precisa andar
na via exclusiva?

MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Paraguai
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Mestre China transcendeu e agora vai ser
Devendra Pompeu:
’ O ignorante afirma, o sensato reflete ,
o sábio duvida , e você?’
‘Chame seu amigo daquilo que você é e o seu inimigo
daquilo que você faz’

Veja aonde encontrar o seu Jornal do Recreio
1) Supermercados - Prezunic 1 e 2 - Av das Américas
2) Padaria Alpha Belle -Av . Lúcio Costa e Condomínio Alfa Barra
3) Mini Market Barra Sul - Rua Adolpho de Vasconcellos
4) MAP BARRA- Val Jornaleiro e Candice Cigar & Co -Av. das Américas 10.200
5) Padaria Rei do Recreio- Av Balthazar da Silveira
6) Banca da Rua Gláucio Gil- Nova Rio
7) Banca de Jornal-Praça Mozart Firmeza 8) Churrascaria Estrela do Sul - Rua Guinard 50
9) Banca do Condomínio Life - Rua Silvia Pozzano
10) Banca de Jornal da Rua Benvindo de Novaes
10) Padaria Vaspão - Rua Almirante Baleeiro
11) Posto Shell - Nova Barra- Av das Américas
11) Condomínio Barra Bali - Ponto de ônibus- ao lado do chaveiro
12) Supermercados SUPERMARKET - Av. Américas 14.041

‘CASAR PRA QUÊ’ VOLTA PARA A BARRA
Não dá para ficar 1 minuto sequer conversando com
Alessandro Anes para não
dar uma risada. E da amizade com o ator e diretor
Eri Johnson que a parceria
iria ultrapassar os limites
da amizade e seguir pelos
palcos do Brasil. Volta à
Barra “Casar Pra Quê”, comédia romântica em cartaz
há oito anos ininterruptos
que conta o cotidiano de
um casal bem comum na
sociedade e onde qualquer
um pode se encaixar na situação.
Ela gosta de ir ao
shopping, falar horas com
as amigas no telefone e não
perde um capítulo da novela. Ele não dispensa um
futebol com a galera, uma
cerveja gelada e claro, adora falar mal da sogra! Situações como essas fazem
parte da vida de todo casal
e é mostrada por esses dois
jovens. O mais incrível é
que esses dois não se largam. Assim, “Casar pra
quê?” volta aos palcos mostrando e comentando com a
platéia as delícias e os horrores de um casamento feliz com muito bom-humor.
Protagonista
da
peça e autor, nunca imaginou que iria ficar tanto tempo em cartaz:

“ Acredito que, por
abordar um tema onde envolve os dois sexos; falar de
relação e cotidiano, fazem
com que todos se identifiquem e como estou sempre
atualizando o texto, acaba
sendo um espetáculo diferente, novo, onde as pessoas estão sempre retornando
para assistir essas novidades, e assim, fazendo com
que a vida do espetáculo
seja cada vez mais longa”,
frisa o também morador do
Recreio.
No palco, Alessandro contracena com Daniele
Niño que segue temporada e
é a quarta atriz a participar
da peça. Nesse tempo em
cartaz, Alessandro conta que
adaptou o texto para não ficar tão defasado:
“Estou sempre mexendo, atualizando, adaptando piadas ou fatos do
cotidiano. Isso faz com que
a pessoas se interessem
em voltar, e para nós atores
também seja prazeroso por
estar sempre criando e exercitando coisas novas, além
do Eri Johnson (diretor) nos
deixar muito à vontade parar
criar e improvisar em cena”,
frisa.
O autor planeja estrear uma outra peça no segundo semestre com o títu-

lo “O Amor Não é Cego” e
finaliza projeto de transformar a peça em série de
Tv para canal a cabo.
Assistida por cerca de 800 mil pessoas e
depois de rodar o país ,
Alessandro diz que é sempre bom voltar ao palco de
onde tudo tomou forma.
O ator quase foi jogador
de futebol profissional e
depois de transitar entre
outras áreas, como trabalhar num cartório, é que foi
parar no Teatro. Foi num
esquete criado por ele e
mostrado a sua professora
na época que o ator entrou
de vez na dramaturgia e
não largou mais.
Temporada Abril
(até 26/04) Sextas e Sábados 21h;
Domingos 20h.
Ingresso: R$ 70 (Sex e
dom)
R$ 80 (Sab).
Telefone: 3325-1645
Gênero: comédia romântica
Duração: 70 minutos
Classificação: 14 anos
Bilheteria de terça a
domingo das 15h às 20h

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

Auto NewsJEEP RENEGADE
O sucesso do Ecosport no
segmento dos fora-de-estrada de mentirinha reinou
durante pouco mais de uma
década por aqui. As montadoras concorrentes se mexeram e aos poucos a concorrência anda lançando suas
cartas na mesa. Na edição
passada, falamos do HR-V da
Honda que chegou causando
impacto. Agora, depois de
meses de testes e suspense chega o JEEP RENEGADE
montado em Goiana , interior
de Pernambuco.
Nessa briga saudável, a JEEP
chega mostrando todos os
ases. Vale lembrar que diante
de todos a montadora americana leva a vantagem de ter
a experiência em off roads e
ainda apresenta uma versão
a diesel. Com comando duplo variável e injeção direta , produz honestos 170 cv
que deixa o “garoto” nervoso nas arrancadas. Em testes realizados pelo Globo em
seu caderno automotivo o
jipinho chega fácil aos 80km

Em junho de 2014, a Inglaterra lançou a campanha
“Não Perca a Música”, buscando estimular os jovens
a ouvir música em volumes
mais baixos. Isto se dá pela
constatação de que os jovens
que usam abusivamente de
fones de ouvido vêem apresentando uma perda significativa da audição. O problema foi diagnosticado em um
estudo conduzido por Josef
Shargorodsky, do Hospital
para Mulheres de Boston.
Segundo o médico, o uso
de iPods e outros tocadores
de mp3 é um dos principais
responsáveis pelo aumento
de 30% na perda de sensibilidade auditiva por jovens
na faixa entre 12 e 19 anos.
Ouvir música com

sem sustos. O câmbio , algo
importante nesses carros é o
mesmo dos Cherokee e Range Rover, com nove marchas,
isso leva a trocas rápidas e
suaves, o que não acontece
com muito jipe por aí e que
os mais puristas adoram:
o tranco -com-barulho-de-encaixe -das-marchas. Mas
viva a modernidade, não?
Nos testes , passar a marcha precisa de um cursinho
intensivo já que a primeira é
uma reduzida, uma pequena
exigência da legislação para
se ter o carro na versão diesel. Explico: A capacidade de
carga dos motores a diesel
precisa ser de uma tonelada. No RENEGADE não chega nem a metade disso. O
porta-malas leva 260 litros e
um consumo de 12,2 km/litro
na cidade e 15,9 km/l na estrada , dados fornecidos pelo
fabricante, mas nada mal,
né? Para os mais atentos ,o
carrinho é cheio de curiosidades, vamos lá:
Na versão top existem deta-

TIAGO BINOTTI
Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com
(consultório Barra)

em grená perolizado e por
todo o carro algumas referências ao nome dele. A parte
superior do farol foi inspirado
nos capacetes americanos da
segunda guerra e na frente
da manopla do câmbio automático há um mapa e a
moldura do sistema de multimídia vem escrito “SINCE
1941” (desde 1941) , ano de
fundação da marca que coincide com a guerra .
Na versão TOP sai a
R$ 116.900 e vem com tudo
, como câmara de ré , suspensão elevada de 22 cm,
pneus de uso misto e rodas
exclusivas de 17 polegadas
e pontos de fixação de ganchos que constam na lista de
itens. A direção é elétrica,
então, não tão levinha assim
, para alegrias dos adoradores de lama. Uma curiosidade
é que parte da arquitetura
desse carrinho servirá para a
futura pick up da FIAT que
sairá em setembro. Ah,,,não
sabia que é FIAT era dona da
JEEP? Tolinho..

VOLUME ALTO PODE CAUSAR PERDA DE AUDIÇÃO

VIVENDO MELHOR
um fone de ouvido e volume elevado está entre as
principais causas de perda
parcial de audição entre os
adolescentes no mundo. As
taxas aumentam significativamente para 77%, quando
se analisa apenas o grupo
com perdas leves da audição. “A pesquisa chama a
atenção para os riscos, já
conhecidos, que esses aparelhos representam para
a audição, principalmente
quando usados em volumes
muito elevados”, comenta
Emma Harrison, diretora do
Instituto Nacional para Pessoas Surdas da Inglaterra.
Estima-se que cerca de dois
terços dos usuários que
ouvem música com fones
de ouvido mantenham o
acima
dos
85
decibeis
recomendados

pela Organização Mundial
de Saúde e, segundo Peter
Rabinowitz, professor da
Escola de Medicina da Universidade de Yale, esses
dispositivos
ultrapassam
o limite dos 120 decibéis,
cujo ruído tem a mesma
intensidade de um motor a
jato e pode ser comparado
ao barulho produzido por
um martelo pneumático.
As preocupações acerca da
perda da audição entre jovens surgiu após a divulgação de um relatório da
Comissão Europeia, cuja
previsão é alarmante: 10%
das pessoas de 30 anos
terão de usar aparelho auditivo na próxima década
por causa do uso constante de fones de ouvido, aliados ao hábito de escutar
música em alto volume.
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MORADOR DA REGIÃO BRILHA NOS EUA
Um brasileiro e ex- morador da região tem feito
muito sucesso no futebol
na Flórida, Estados Unidos. Se você acha que é o
Léo Moura que se transferiu para o Fort Lauderdale, time de Ronaldo,
errou. Gustavo Brasil que
passou um bom tempo
treinando atletas no CFZ
(clube do Zico), levou
seu conhecimento para o
clube Florida Rush aonde
está há cerca de 2 anos.
Especializado em jovens
atletas das categorias
feminina e masculina de
base, Gustavo ressalta que muito em breve
os Estados Unidos serão
uma potência no futebol
mundial, assim como já
são no mundo das meninas, que já detem campeonatos mundial de seleções e medalha olímpica.
Através de sua empresa,
a Golden Gol Sports leva
ainda atletas brasileiros
para fazerem intercâmbio e uma pequena clínica no clube americano, e
entender como funciona
a estrutura e a importância que os americanos
dão ao soccer. No site
dele(goldengoalsports.

com) dá para se ver o
trabalho realizado.
Imaginar
como
estará o nível do soccer
americano daqui a dez
anos não precisa ter super poderes , basta ver
no site do próprio FLORIDA RUSH a estrutura
montada, isso para um
time que nem disputa a
MLS , principal liga americana, e é de assustar.
Aos 38 anos, Gustavo já acumula experiência suficiente para debater sobre a matéria.
A cada semestre leva
jovens brasileiros para
passarem cerca de 1 mês
no centro de treinamento
americano. O pacote custa 900 dólares, cerca de
R$ 3mil. Através de email
Gustavo nos respondeu:
1) Como você vê o futebol americano hoje?
Esse movimento é diferente do boom em
1970 com a
ida do
PELÉ para a liga?
R: Na minha opinião não
temos como comparar as
duas épocas. Diferentemente do tempo do Pelé,
hoje o futebol (soccer)
aqui nos Estados Unidos está cada vez mais

Gustavo Brasil numa pausa de treinamentos ainda na época em que trabalhava no CFZ - ZICO
em evidência e popular.
O maior exemplo disso
são os investimentos no
esporte e a vinda de vários craques como Kaká e
Beckham para a MLS (primeira divisão americana).
Eu tenho certeza que em
bem pouco tempo, os EUA
serão uma referência para
o futebol mundial.

2) Não tem mais bobo
no futebol, isso serve
para o americano?
R: Claro. Na última Copa
nós pudemos ver seleções sem tradição no
futebol como Argélia e
Gana fazerem jogos difíceis contra Alemanha e
França, tradicionalmente
reconhecidas.

3) O que falta para o
futebol masculino ser
campeão como é o feminino deles?
R:Precisam acreditar no
próprio potencial e serem
mais ousados.Aqui temos
uma estrutura invejável
e jogadores muito talentosos e disciplinados.

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

De Olho no Recreio
O Quiosque Escritório Praia Bar no Recreio ali pelo posto 10 já é conhecido pela cerveja gelada e pelos shows intimistas. A ex-bailarina Regininha Poltergeist até passa por lá para tomar um suco e
ministrar suas aulas de fitness. Mas foi numa bela tarde que o ator
Jonatas Faro causou um furor nas meninas do quiosque e gentilmente posou para fotos. Abaixo, Murillo Tinoco gentilmente nos
cedeu esses cliques sensacionais da gravação do novo trabalho
do mestre ZECA PAGODINHO, que recebeu bambas do samba
e do humorista Pedro Bismark, ou melhor ‘Nerso da Capitinga’.
Isso mesmo, além dele, Marcos Valle e Pepeu Gomes gravaram
faixas. Valle tocou “Asas da Paixão “, dele e de Luiz Carlos da Vila
e “Nerson” manda um dedo de prosa no samba “Mané Rala Peito”, de Marcos Diniz, Barbeirinho e Luiz Grande. Já Pepeu colocou
sua guitarra na música “Minha Monalisa”, de Zé Roberto e Adilson
Bispo. O CD tem lançamento previsto para o final desse mês.
E no canto ao lado, a linda-de-morrer Kelly Key esteve na
FNAC lançando seu CD “No Controle” para delírio das fãs. Nossa colaboradora Aline Martins esteve lá e clicou. Veja no site.

fotos: Arquivo Pessoal/ AG I9/ Aline Martins

VAVÁ TORRES LEVA O EGITO PARA VARGEM PEQUENA
A novela OS DEZ MANDAMENTOS da TV Record
estreou mês passado
embalada por uma forte
produção cinematográfica e alto investimento,
tendo filmagens no Chile
e Argentina para reproduzir os cenários do Egito
antigo. Por trás dos trabalhos dos atores existe muito suor e talento
para que esses atores do
século 21 fiquem parecidos com os personagens
daquela época. E é aí que
entra o trabalho de caracterização de Vavá Torres, morador de Vargem
Pequena.
Vavá e sua equipe são especializados na
área de transformar careca em cabeludo, monstros e fazer com que
uma pessoa saudável
pareça com um zumbi ou
com cara de quem acabou de sofrer um acidente. E esse talento pode
ser visto na novela que
acabou de estrear:
__”A fase mais
difícil para mim vai ser
quando terei que trans-

formar o personagem
Moisés(Guilherme
Winter) num senhor de 90
anos sem parecer caricato”, explica Vavá.
O
maquiador
lembra de quando fez
sua
primeira
caracterização
na
década
de 70, aos 25 anos.
__”Fiz um morto-vivo
num baile dos horrores e
fiz maior sucesso. Depois
fui estudar nos Estados
Unidos e me aprimorar “,
lembra o maquiador.
Ao lado, as atrizes
Vera Zimmerman e Maria
Ceiça no meio dos trabalhos de maquiagem para
as cenas fortes de HENUTMIRE e NAYLA. Agora, para entender todo
esse processo não precisa
mais ter visto americano
e ir à Hollywood já que
Vavá abriu um estúdio
onde ensina essas técnicas, em Jacarepaguá. Na
Makevator há cursos de
maquiagem Social, Design de sobrancelhas e
produção personalizada
de noivas . No site do jornal tem a programação. Vá va ao lado das atrizes Vera Zimmerman e Maria Ceiça se transformando para as cenas da novela

Degustando a Vida
O filme 50 Tons de Cinza é
febre entre o público feminino, ok. Mas no filme , tem
uma cena que me chamou a
atenção e me fez pesquisar.
O vinho preferido do Mr.Grey,
o personagem sedutor da
história e com gosto refinado, é da região do Sancerre,
vilarejo localizado no extremo leste do Loire e vizinha
a Poully-Fummé, muito perto de Chablis, e Borgonha é
terra da famosa Sauvignon
Blanc. Esta casta, ao contrário da sua vizinha Pinot Noir
se dá bem em quase todas
as regiões do mundo que lhe
oferecem verões amenos e
invernos frios. Da Nova Zelândia ao Uruguai, passando pelos vinhos de altura da
serra catarinense, esta casta
produz excelentes exemplares. A Sauvignon Blanc uns
dizem ser originária de Bordeaux onde compõe com a
Semillon o famoso vinho de
sobremesa Sauternes. Outros dizem ser originária do
Loire, em Sancerre.
Por aqui temos uma
ótima opção da região de São
Joaquim, serra catarinense,
cidadezinha simpática que
sempre aparece no noticiá-

rio em nosso inverno por ser
a única cidade no Braisl que
neva, lá achamos o Núbio
Sauvignon Blanc que a sai
R$ 59 na sommeliervinhos.
com.br e ele é de coloração
amarela claro inoxidável,
com aroma de frutas tropicais frescas como, maracujá,
manga e goiaba, mesclado
com intensa expressão aromática de figos. 		
O clima continental,
afastado do Atlântico é o
ideal para o desenvolvimento desta casta. As regiões de
Sancerre, Pouilly-Fumé são
as melhores. O de Sancerre
mais mineral e do de Pouilly-Fumé mais aromático e
frutado. a Sauvignon Blanc,
linda, deliciosa, saborosa e
majestosa. Nascida em Bordeaux, onde com a Semillon
produz um dos néctares dos
Deuses, o Sauternes. Junto
com
a Chardonnay compõe a dupla de uvas brancas
francesas hoje tidas como
internacionais. E assim o é
pela sua versatilidade, produtividade e adaptabilidade.
O jornalista e crítico de O
Globo, Bruno Agostini, em
sua coluna de 2013 escreveu:

_” Uma boa pedida entre
os Sancerre tintos disponíveis por aqui é o Beauregard 2009 (R$ 88), importado pelo Club du Taste Vin
(2633-8866). São apenas
seis hectares de Pinot Noir
deste produtor que dão origem a este vinho fino e elegante, fresco, com alguma
mineralidade e muita fruta
(cereja madura), apresentando notas levemente tostadas e taninos macios. Uma
beleza para codornas assa-

das , coelho ao molho de vinho com cogumelos, galinha
d’angola e pernil de javali”.
finaliza. No Empório Santa Therezinha(2498-8799)
tem opções de Sauvignon
Blanc da serra catarinense
a preços ótimos, o mesmo vale para a Mondovinoweb (2497 4211) que
fica na Rua Nelson Tarquino, atrás do supermercados Zona Sul. Tim tim!.

