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Quem trafega pela 
Benvindo de Nova-
es, no trecho que 
segue em dire-

ção       à         Estrada dos          
Bandeirantes, percebe que 
aos poucos a paisagem vai 
mudando. Ainda engatinha, 
mas tá mudando. E com 
ela, um cenário que está se 
transformando em cotidiano 
para os motoristas que tra-
fegam por ali, o congestio-
namento. 
 Além de dividir es-
paço com os inúmeros ca-
minhões cheios de cimento, 
areia e muita sujeira, agora 
esses motoristas perdem 
tempo no anda-pára que 
não tem mais dia ou horá-
rio para se formar. Não é 
raro verificar filas, já que a 
via é de mão única, chegar 
próximo ao Américas Sho-
pping, distante cerca de 2 
quilômetros do sinal. Basta 
um pequeno problema para 
tudo ficar parado. Uma hora 
é a saída da praia, outra 
uma manifestação. No dia 
em que nossa equipe per-
correu a via foram  as obras 
da CEDAE que prejudicaram 
o trânsito. E foram meses.

Para piorar a situação,  a 
falta de sincronismo dos 
sinais de trânsito pioram o 
tráfego já carregado da via.  
Quem vem do Recreio sen-
tido Bandeirantes, o sinal 
permanece verde por 35 
segundos contra 40 segun-
dos fechado. E para piorar, 
quando ele abre, o outro 
logo em seguida fecha no 
retorno logo em seguida, 
deixando apenas cerca de 8 
veículos avançarem, e aí a 
fila se forma. 
 Através de nota de 
sua assessoria, a Sub Pre-
feitura vai solicitar à CET 
Rio para verificar a situação 
do sinal e melhorar o fluxo, 
mas avisa que por enquanto 
não há previsão para me-
lhorias estruturais. 
 Os motoristas recla-
mam:
 __”Olha, isso ficou 
teste de paciência para a 
gente que mora nas Var-
gens. O sinal não ajuda e 
a quantidade de caminhão 
ainda suja tudo por aqui”, 
reclama Carlos Augusto dos 
Santos, de 54 anos que lem-
bra que merecia um Guarda 
Municipal.
 

AGORA ENGARRAFA A QUALQUER HORA NA BENVINDO
Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br página 3

Os engarrafamentos são frequentes na Benvindo de Novaes e chegam até o Américas Shopping



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

NOSSA COMIDA SOB SUSPEITA

Não tem jeito.  
Entra ano, sai 
ano e sempre 
aparece al-
guma notícia 
de alimento 

impróprio para consumo.  
Verduras têm agrotóxi-
cos, carnes podem conter 
substâncias cancerígenas, 
comer ovo é um risco por 
causa da salmonela. Fechar 
a boca não vai resolver o 
problema.  O melhor é es-
tar informado sobre os 
diferentes tipos de conta-
minação e entender por 
que no mundo atual esse 
problema passou a fazer 
parte da nossa rotina. A dis-
persão no ambiente ocorre 
pela água, terra e ar.  O ho-
mem é afetado pelo conta-
to direto, pela pele, ou por 
ingestão de alimen-
tos contaminados.

O caminho da dioxina 

A dioxina, substância quí-
mica cancerígena é um sub-
produto industrial.  Ela é 
produzida por incineração 
ou na fabricação de produ-
tos químicos.  Veja como ela 

pode chegar até o homem.

* Os animais alimen-
tam-se da ração e, jun-
to, ingerem a dioxina;

* No boi de corte, a dio-
xina estará presente 
na carne.  No caso da 
vaca leiteira, a dio-
xina vai para o leite;

* Ao ingerir carnes, lei-
te e produtos deriva-
dos desses animais 
contaminados, a dio-
xina chega ao or-
ganismo humano.

 Mas o que é essa tal 
de dioxina?  É um nome gené-
rico que abrange mais de 200 
compostos químicos.  Des-
tes, 17 são tóxicos e podem 
provocar câncer, além de 
afetar o sistema reprodutivo 
e as defesas do organismo.  
Estudos concluíram que 
pessoas expostas à dioxina 
registram casos de câncer 
60% superiores à média da 
 Existem alguns po-
tes plásticos que também 
contem a dioxina na sua 
confecção, por isso não é 

aconselhável esquentar pre-
parações no micro-ondas. Os 
potes sem a dioxina devem 
ter a informação na base.

Química nociva

 Diversas substân-
cias químicas presentes em 
alimentos podem causar 
problemas ao organismo 
das pessoas.  O agrotóxico 
é um dos mais conhecidos.  
Não é de hoje que a agricul-
tura emprega agrotóxicos 
para proteger a plantação.  O 
problema é que eles são ab-
sorvidos pelas frutas e vege-
tais e chegam ao ser humano. 
 Lavar esses ali-
mentos em água corrente 
antes de comê-los é uma 
prática que ajuda a reti-
rar o excesso de agrotó-
xico, mas é sabido que 
não elimina totalmente. 
 Outra forma de evi-
tar a contaminação é fisca-
lizar as zonas produtoras.  

Essa tarefa cabe aos órgãos 
do governo.  O Brasil, por 
exemplo, regulamenta a 
utilização desses produtos 
tóxicos na agropecuária, im-
pondo limites de quantidade 
e fornecendo informações 
sobre a utilização.  Existem 
regras de como usar mais 
de 280 pesticidas diferen-
tes. No papel, funciona.  Mas 
na prática, nem sempre.

Produtos orgânicos
Hoje em dia estão cada 
vez mais comuns as feiras 
orgânicas, com produtos 
isentos de agrotóxicos, 
com procedência ga-
rantida e reconhecida. 
O objetivo é conscientizar 
a população para aumentar 
o consumo desses produtos 
diminuindo o custo, para que 
todos possam ter acesso.
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 FALA COM O ALEX!
Whats 
App

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá
Escreva para a Sub Prefeitura COM SUA SUGESTÃO,  RECLAMAÇÃO OU CRÍTICA 
jornaldorecreio@gmail.com sob o assunto: FALE COM O ALEX COSTA

Prezado Alex, o meu conta-
to é a respeito da ilumina-
ção da via lateral ao Parque 
Marapendi da Av. Alfredo 
Baltazar da Silveira(antiga 
Via 9),é um perigo para os 
moradores que querem ca-
minhar a noite,pois é total-
mente escuro e já aconte-
ceu de atacarem moças do 
condomínio,não tenho auto-
rização para identificar pois 
os seus pais tem medo de 
represálias.
A Av Alfredo Baltazar só 
foi feita a iluminação pú-
blica do lado de sentido 
para a praia,do outro lado 
os dutos de passagem dos 
cabos lá estão,mas nenhu-
ma autoridade dignou-se 
a fazer o que deveria ser 
obrigação,pois pagamos um 
IPTU altissímo pelo que lá se 
tem feito e também taxa de 
iluminação pública por algo 
que não temos.

IVAN CLEBER DA SILVA mo-
rador do Condomínio Barra 
Bali

Resposta do subprefeito  
– Ivan, você tem razão. 
Esse é um trecho que me-
rece uma atenção melhor 
por parte da Prefeitura. 
Solicitei à Rioluz um pro-
jeto de iluminação para a 
Avenida Alfredo Baltazar 
da Silveira, e fui infor-
mado que  a avenida em 
questão já está contem-
plada no plano Olimpico 
da Cidade do Rio de Janei-
ro que fará a implantação 
e reformulação de vários 
logradouros. No entanto, 
ainda não há previsão de 
prazo para execução. 

Sr, Subprefeito Alex Costa,

O abuso dos condutores de 
veículos que insistem em es-
tacionar nas vagas destina-
das a Deficientes Físicos na 
Barra e Recreio são feitas de 
forma alarmante. Esse tipo 
de motorista sem educação, 
não tem ideia e nem imagi-
na o que é ter que tirar um 
Deficiente físico de dentro de 
um automóvel... Contudo, 
também é flagrante a vis-
ta grossa que as autorida-
des fazem, nunca multando 
dentro dos estabelecimentos 
particulares tipo Super mer-
cados e Shoppings. Alegam 
que não podem fazê-lo. O 
que não é verdade !

Resposta do subprefei-
to Alex Costa – José, re-
centemente fizemos uma 
operação em todos os 
shoppings e supermer-
cados da Barra da Tijuca 
para multar os motoristas 
que estavam estaciona-
dos nas vagas de idosos 
e deficientes. Realmente, 
a ação precisa ser mais 
constante. Vou solicitar 
à Guarda Municipal que 
faça uma fiscalização 
mais constante e rigorosa 
para disciplinar esses es-
tacionamentos.

Caríssimo Alex!
Primeiramente parabéns 
pelo belo trabalho que vem 
desenvolvendo!
 Alex, sou morador da 
rua Cel Paulo Malta Resende. 
Esta rua fica ao lado da tor-
res redondas; Athaideville. 
Nossa região vive atormen-
tada no final da tarde por 
pivetes (praticamente adul-
tos) que perambulam muitas 
vezes usando entorpecentes 
(cola ou benzina) e eventu-
almente roubando transeun-
tes. Existe possibilidade de 
termos alguém da guarda 
municipal nos horários de 
pico? Antecipadamente, fico 
grato por qualquer iniciativa. 
Abraços!

Resposta do subprefei-
to Alex Costa – A Guarda 
Municipal não tem o papel 
de polícia. Vou direcionar 
seu pedido para as auto-
ridades policiais. Aconse-
lho o senhor a participar 
do próximo Conselho Co-
munitário de Segurança, 
grupo que se reúne todo o 
mês, para discutir e ava-
liar ações de segurança, 
mapeando os locais mais 
críticos.

Senhores,
Ficamos chocados com a ati-
tude de ver a Prefeitura  re-
bocar  alguns  carros no final 
da Rua Mario Faustino, ponto 
próximo à praia, neste sá-
bado, dia 03/01, no Recreio 
dos Bandeirantes.
Não havia sequer nenhuma 
indicação de estacionamento 
proibido, pelo menos apa-
rente, nem   funcionário ou 
guarda de trânsito orientan-
do as pessoas. Aliás, o que 
menos  se vê nessa área  é 
policiamento.
Ainda que não estivessem 
bem estacionados, não pre-
judicavam o trânsito e nem 
as entradas de garagem.  Al-
guns carros tinham  placas 
de outros estados. É dessa 
maneira que a Prefeitura 
quer estimular o turismo?

... Uma placa da prefeitura 
pede para não jogarem sa-
cos ou lixo, de uma maneira 
geral, na área. Pelo visto,  a 
prefeitura permite despejar 
somente esgoto. Que vergo-
nha! Trata-se de uma passa-
gem bonita, onde transitam 
diariamente  centenas de 
pessoas, inclusive turistas e 
uma ausência total do poder  
público. Por que não tomam 
uma providência?
Atenciosamente
Resposta do Alex – Es-
tamos trabalhando para 
que todas as ruas este-
jam devidamente sinali-
zadas, para evitar trans-
tornos como os que têm 
acontecido em função da 
ação dos reboques. Em 
muitas ruas do Recreio 
não havia regras para 
estacionar e as pessoas 
estavam acostumadas a 
parar em ambos os lados, 
no entanto, com o cres-
cimento do bairro, esse 
estacionamento dificulta 
o fluxo de veículos,>>>> 
(no site)

99104 - 
2208
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EU VI E FOTOGRAFEI!

EU VI! 
Envie
sua 
foto!

DIZEM QUE EU PAREÇO COM....Roberto Avallone

Marcelo Conti Baltazar é aquele típico rubro-negro, 
alegre, festivo e amante do samba. Frequentador do 
quiosque do ex-zagueiro Zé Carlos II pode até não se 
achar parecido com o comentarista recém contratado 
do Sport TV, Roberto Alallone, ‘Exclamação!’ mas que 
parece , ah..parece....Avallone é o da esquerda tá?   
 Se parece com um famoso?  Mande para 
jornaldorecreio@gmail.com Participe!

Parece até mais-do-mesmo aqui ficar falando das constantes invasões de qual-
quer veículo na pista dos BRTs sem serem os ônibus articulados. Esse flagra tem 
até vídeo no site. Na ocasião o leitor Jorge Roberto dos Santos mostra esse veículo 
com direito a giroscópio e tudo. Segundo a SMTR a via é monitorada com câmeras 
e aqueles que trafegarem recebem uma multa grave no valor de cerca de R$ 127. 
Abaixo,  ese cavalo tem atormentado a vida dos motoristas que trafegam na Ben-
vindo de Novaes. O Código de Trânsito Brasileiro não prevê multa para quem deixa 
animais soltos nas rodovias, mas o dono pode ser responsabilizado judicialmente 
pelos danos, mas uma hora acontece um acidente. Ao lado, na Balthazar da Silvei-
ra nossa equipe pegou 3 em cima de uma moto sem placa. Detalhe, estavam de 
chinelos e sem capacete. Um perigo!!!!!

99104 2208 ENVIE UM!
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AMÉRICAS SHOPPING  COMEMORA UM ANO
O morador agradece. Um 
ano se passou e o bairro 
entra no clima das festivi-
dades em comemoração de 
aniversário de mais um cen-
tro de lazer , entretenimen-
to e serviços para o Recreio. 
No fim do mês passado, o 
grupo ECIA festejou 1 ano 
de funcionamento do Amé-
ricas Shopping, que preten-
de levantar a bandeira de 
um dos maiores centros de 
lazer da região. Planejado 
para receber em média 40 
mil pessoas/dia e contando 
com uma infraestrutura que 
reúne um complexo com 12 
salas de cinema, das quais 
quatro já estão em opera-
ção, grandes âncoras e me-
galojas como C&A, Renner, 
Riachuelo, C&C – Casa & 
Construção, Lojas Ameri-
canas, Ponto Frio, Kalunga, 
entre outras, o shopping 
continua a atrair grandes 
investimentos. 
 Gerente Geral do 
Américas, Juliana Vascon-
cellos frisa por meio de nota 
a posição do empreendi-
mento:
_” Estamos satisfeitos com 
o desempenho do Américas 
Shopping no ano inaugu-
ral. Conseguimos completar 
nosso mix de lojas de ma-
neira a atender a demanda 
da região com excelência e 

isso refletiu diretamente no 
fluxo de clientes”, analisa. 
A  praça de alimentação que 
já contava os restaurantes, 
Gallo Carioca, Pizza Hut e 
Stadium Steakhouse vai ga-
nhar em breve uma filial da 
churrascaria Baby Beef com 
cerca de 840m², e uma loja 
da Collegge Beer. 
 Para os moradores, 
um ponto alto foi a inaugu-
ração do Posto do Detran. 
Localizada no Piso G1 do 
Américas Shopping. A nova 
unidade é uma parceria pú-
blico-privada entre o depar-
tamento e o shopping, com 
oferta de 690 atendimentos 
diários para os serviços de 
identificação civil, habilita-
ção e de registro de veícu-
los. Com a inauguração, os 
moradores do Recreio e ad-
jacências que antes se des-
locavam até o Citta Américas 
, economizam tempo e di-
nheiro com esse novo ponto. 
 O shopping avisa 
que esse ano vem aí uma 
Livraria e uma agência do 
Itaú. Para os amantes do 
mundo da cama, mesa e ba-
nho um dos ícones do setor 
a CAMICADO  tem previsão 
para aportar no bairro, tradi-
cional rede especializada em 
casa e decoração que atua 
há 25 anos no mercado. 
O gerente geral da marca, 

André Oliveira, fala sobre a 
nova loja:
 __“A escolha do 
Américas Shopping se deu, 
principalmente, pela loca-
lização e proposta do em-
preendimento de oferecer 
um ponto de referência em 
compras no Recreio, região 
privilegiada e com grande 
potencial de demanda, por 
isso é com muito orgulho 
que inauguramos, em bre-
ve, a sexta loja no Rio de 
Janeiro, cidade próspera 
que tem evoluído grada-
tivamente no número de 
empresas e na qualidade 
de vida à população”, ava-
lia. Para coroar o ex- The 
Voice Sam Alves cantou na 
praça no último dia 29 ao 
vivo.
LOJAS: 

De segunda-feira a sá-
bado, das 10h às 22; do-
mingos e feriados, das 
13h às 21h;

PRAÇA DE ALIMENTA-
ÇÃO E LAZER: De segun-
da-feira a sábado, das 
10h às 23h; domingos 
e feriados, das 11h às 
23h;
RESTAURANTES: diaria-
mente, das 12h às 23h;
CINEMAS: de acordo 
com a programação.



Auto News- T6 
JAC - Já viu ??

VIVENDO MELHOR

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

Para você que fica namo-
rando as SUVs passando 
pela Avenida das Américas, 
ou aquele carro bonitão do 
vizinho e fica doido para 
ter um, pode ser que isso 
mude, caso você não faça 
tantas exig   ências  e queira 
ter algo parecido sem inves-
tir muito em conforto e tec-
nologia.  Estou falando da 
nova aposta da chinesa JAC 
que chegou como um fura-
cão no mercado há uns 4 
anos atrás, tendo Fausto Sil-
va como garoto propaganda. 
 É o T6, que aca-
ba de chegar ao Brasil, em 
três versões, partindo de R$ 
69.990. Chega para compe-
tir no mercado do Ecosport, 
Renegade  e HR-V. Não che-
ga a ser uma SUV mas tira 
onda de. E como estamos 
num semestre com lança-
mentos da JEEP e da Honda 
(HR-V), podemos lembrar 
que os dois são muito mais 
modernos, porém menores. 
Quem busca tecnologia, es-

quece. O computador de 
bordo é simples e não vem 
com câmbio automático, 
item mais do que exigido 
na categoria. Por dentro, 
os chineses  parecem que 
se inspiraram no ix-35 e a 
sensação é de que copiaram 
quase tudo . Ah, os bancos 
são de tecido, ponto fraco.  
 A JAC tem detalhes 
curiosos. Sua fábrica em 
Camaçari, na Bahia , ainda 
não foi inaugurada e isso 
vem causando embaraços 
por aqui. A estatal chinesa 
apostou no mago do setor 
Sergio Habib, que possui 
cerca de 50 lojas da marca  
em todos o país.  O design 
dos carros é desenvolvido 
em Turim, na Itália, e o in-
terior, em Tóquio, no Japão.
A versão básica do T6 re-
presentará apenas 5% das 
vendas, na projeção da 
montadora chinesa e que 
pretendem chegar na marca 
de 400 vendidos por mês, 
ou ou 3.600 unidades em 

Ele chega com ar-condicio-
nado, direção elétrica, vi-
dros, travas e retrovisores 
elétricos, computador de 
bordo, sensor de ré, faróis 
com ajuste elétrico de altu-
ra, faróis de neblina, rodas 
de 17 polegadas e alarme.
 Na versão interme-
diária, somam-se barras lon-
gitudinais no teto, maçane-
tas cromadas e retrovisores 
rebatíveis eletricamente. Ela 
sai por R$ 71.990, e será res-
ponsável por outros 5% nas 
vendas, diz a Jac. A configu-
ração que deverá liderar as 
vendas do T6, portanto, será 
a completa, de R$ 75.690. 
O motor é o 2.0 JetFlex que 
equipa a minivan J6, de até 
160 cv e um bom torque de 
20,6 kgfm disponível logo 
aos 3.000 giros. A ressalva 
fica com o câmbio manual de 
cinco marchas, cujos enga-
tes continuam enroscando.  
 Somente em 2016 
chega a transmissão auto-
mática.  

TIAGO BINOTTI      
  Otorrinolaringolista

t iagobinoti@hotmail .
com

EU TENHO MESMO SINUSITE?

Resfriado, gripe e sinusi-
te são motivos muito co-
muns de consulta médica.

Os sintomas do resfriado 
não se curam em apenas 
dois dias. Além de coriza 
(nariz escorrendo) e tosse, 
é normal que um resfriado 
tenha febre e dor de gargan-
ta. Além disso, os sintomas 
ficam piores por volta do 
2º, 3º ou 4º dia de doença, 
e isso não significa uma si-
nusite (ou uma dor de gar-
ganta bacteriana, daquelas 
que precisa de antibiótico).

A suspeita de sinusite come-
ça a partir da piora  dos sinto-
mas de um resfriado, entre 5 
e 10 dias. Nesses casos vale 

a pena procurar um médico, 
porque se houver mesmo si-
nusite, existem tratamentos 
capazes de acelerar a cura. 

Os antibióticos, como a 
amoxicilina e a azitromici-
na, são muito usados,  caso 
haja infecção bactariana.

As radiografias ajudam mui-
to pouco no diagnóstico de 
sinusite: 10% a 27% dos 
casos têm radiografias nor-
mais, e 10% a 80% das pes-
soas sem sinusite têm radio-
grafia sugestiva de sinusite. 

O importante é que o pacien-
te jamais tome medicamen-
tos por conta própria. Pro-
cure, SEMPRE, um médico.



  ALUNOS RECLAMAM DE TRANSPORTE 
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Mês passado, uma mani-
festação causou muitos 
transtornos aos motoristas 
que seguiam pela Estrada 
dos Bandeirantes logo pela 
manhã. Estudantes da Es-
cola Municipal Embaixador 
Ítalo Zapa, na comunidade 
do Cesar Maia, em Vargem 
Pequena, fecharam por 4 
horas as duas pistas, cau-
sando enormes congestio-
namentos na região. Na 
ocasião, os alunos reclama-
vam da falta de transporte 
na área e alegam ter perdi-
do provas importantes.
 Estivemos na comu-
nidade em seguida  e verifi-
camos a carência no setor.  
Permanecemos meia hora 
no ponto de ônibus e ape-
nas um veículo da linha 810 
havia passado. A estudan-
te Raíssa, de 13 anos , que 
nem estuda ali e precisa de 
duas conduções para che-
gar a sua escola no condo-
mínio Alfa Barra, diz que já 
ficou 40 minutos no ponto a 
espera da condução.
 Por email a asses-
soria de imprensa da Sub 
Prefeitura explica:
__” Durante a manifesta-
ção um dos pedidos dos es-
tudantes é que as escolas 
marcassem nova data das 
provas, porque muitos per-

torista com mais de R$ 1 mil 
em multas :
__”Tem colega meu que 
está com 18 multas acumu-
ladas e a maioria tá rodan-
do no peito mesmo”, lembra 
um motorista que não quis 
se identificar e estava uni-
formizado com uma logo da 
Prefeitura na camisa.
 Vera Lúcia P. Da Sil-
va , proprietária do quiosque 

__”Eu levava 20 minutos 
para ir ao Recreio e para ir à 
praia na Macumba e já levo 
mais do que o dobro agora 
e preciso pegar duas condu-
ções. Estamos abandonadas 
aqui”, frisa .
 A prefeitura prome-
teu avaliar a situação e dar 
uma solução em breve. 

deram pela falta de trans-
porte. Um representante da 
Secretaria de Educação es-
teve no local e informou que 
todos os estudantes teriam 
oportunidade de fazer a se-
gunda chamada da prova, 
sem problemas.
 Quanto à questão do 
transporte, as revindicações 
foram levadas à Secretaria 
de Transportes que determi-
nou o reforço das linhas de 
ônibus para o Conjunto Ban-
deirantes, mais precisamen-
te as linhas 809-A e 810-A, 
que fazem o trajeto Curicica 
x Recreio e Pontal x Curicica, 
respectivamente. Também 
foram criados serviços ex-
tras na linha 368, no horário 
das 6h20, 6h40 e 7h. E as 
vans voltam a circular das 
6h às 7h15, com saídas do 
Recreio e da Taquara, com 
intervalos de 5 minutos. As-
sim, as revindicações dos 
moradores foram atendidas. 
O subprefeito Alex Costa 
informa que vai monitorar 
para saber se as empresas 
de ônibus realmente vão 
cumprir a resolução”, com-
pleta.
 No ponto de vans 
que fica na praça em frente  
motoristas da cooperativa 
disseram que as fiscaliza-
ções são desleais e tem mo-

, de 54 anos, diz que  não 
tem van para Rio Centro e 
Taquara , uma revindicação 
da região, que com a che-
gada do sistema dos BRTs , 
as vans ficaram limitadas a 
trajetos curtos e pouco ren-
táveis para os motoristas. 
 A moradora Roberta 
Novaes aproveitou e lem-
brou que até para ir à praia 
ficou mais difícil :



De Olho no Recreio fotos: Guilherme Pereira/Ricardo Oliveira

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

Mês  passado nossa ilustre vizinha e uma das maiores cantoras do 
país(se não for a melhor),  Alcione, cantou e encantou no palco da 
Cidade das Artes no projeto ‘Inusitado’, sob curadoria da  André 
Midanni.  Nesse  projeto, a “Marrom’, cantou clássicos  franceses, 
com destaque para “Non, Je Ne Regrette Rien”, que pescamos do 
site da cantora e pode ser visto no site do jornal do Recreio. Abaixo 
na foto, Agnaldo Timóteo(nossa capa de  maio em 2013)  e Marti-
nho da Vila foram após o show cumprimentar a ‘diva’ no camarim.
Já no Américas Shopping, Abril foi o mês de inaugurações. 
Chegaram  por lá os restaurantes Apreciatti,  Frontera, posto 
do Detran e mais uma franquia  da rede de tabacarias  Candi-
ce & Co, que veio para salvar os fumantes de plantão. O am-
biente tem  espaço climatizado e aberto  para aqueles que 
desejarem a dar suas baforadas  sem incomodar . Ao lado 
e abaixo, as sócias da rede Sylvia Regina e Candice Maroc-
co (de azul e loira ) entre os sócios   Sérgio Bereicoa e Fred 
Câmara. Logo acima,  Solange Leite de Paiva (loira de óculos),
Rita de Cassia Melo dos Santos Câmara (ao centro))
Magda Bereicoa (blusa estampada).   

Mestre China transcendeu e agora vai ser 
Devendra Pompeu:

“FALAM QUE O ÁLCOOL CAUSA A MORTE DE MUITOS, MAS NÃO 
FALAM QUANTOS NASCERAM POR CAUSA DELE!”

MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e graduado no Paraguai

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
11) Posto Shell - Nova Barra- Av das Américas 
12) Condomínio Barra Bali - Ponto de ônibus- ao lado do chaveiro
13) Supermercados SUPERMARKET - Av. Américas 14.041





  Degustando a Vida
aqui em casa e me restringir ao sabor da da bebida mes-
mo.   A garrafa  está com preço sugerido a R$ 100. Portan-
to, não é para qualquer um , certo?  Para ser ter uma ideia,  
o  Bueno-Cipresso Brunello Di Montalcino Riserva 2004, do 
locutor Galvão Bueno e que  também vem dessa região cus-
tava no ano passado, R$ 89, no Empório Santa Therezinha. 
Bom,  vamos brindar então? Ou me-
lhor, “Ei BEE, vamos bater  um Bee”?
Tim tim!
Emails para jornaldorecreio@gmail.
com, sob assunto. DEGUSTANDO A VIDA

O mundo gay faz o maior su-
cesso nos dias de hoje, ou 
pelos menos, está mais em 
evidência. Só nas novelas da 
Globo, já foi tarde ter beijo 
gay, agora tem até casal oc-
togenário. Os 67 mil casais 
que se declararam gays no 
último senso do IBGE movi-
mentaram mais de 7 bilhões 
de reais no ano passado. E 
esse mercado acaba de ga-
nhar mais um produto: o 
primeiro espumante LGBT  
do país. A empresa gaúcha 
VINETAGE já lança brincan-
do com o povo ao chamar 
o seu espumante de BEE. E 
você  acha que é por causa 
de ‘bee’ de abelha em in-
glês ? Que nada...santa, é 
trocadilho com BEESHA(sic) 
!Alisson Casagrande , res-
ponsável pelo produto, in-
forma que a intenção era 
ser irreverente mesmo . O 
rótulo tem as cores do arco 
íris, mas que ao estar dentro 
do balde gelo , parece uma 
garrafa comum , já que o ró-
tulo fica na parte de baixo. 
Mas vale tomar o drink com 
o dedinho mindinho estica-
do, que tal? A uva utilizada 
é a Chardonnay que segun-
do sua assessoriaacredita 

que a uva Chardonnay além 
de ser a rainha das uvas é 
uma uva cheia de glamour, 
que faz espumantes de al-
tíssima qualidade e grande 
estrutura. Completa ainda 
que o público merece o que 
há de melhor tratando-se de 
espumantes, revelou. E faz 
sentido. Não provamos , mas 
o pessoal prometeu enviar e 
assim que pudermos vamos 
dar nosso parecer. 
 O Bee é produzido 
pela Vinícola Garibaldi, uma 
das vinícolas mais antigas e 
de maior prestígio do Brasil, 
com supervisão do enólogo 
Gabriel Carissimi. A curiosi-
dade fica por conta das uvas 
usadas nesse espumante 
são todas colhidas à mão, na 
região de Garibaldi, a capital 
nacional do espumante! 
Agora depois de guaravita, 
mate, agora, tem espuman-
te. 
 Alisson destaca tam-
bém que a bebida deve har-
monizar com sushi , prato, 
que segundo ele, é adorado 
pelo público gay. mas ressal-
ta que combina com festa , 
piscina , ambientes comuns 
aos simpatizantes. Imagino. 
Mas prometo tomar sozinho 



REGINA, UM NOVO FENÔMENO, DÁ AULAS DE BALÉ
Quando ela aparecia na Tv, 
toda rebolativa, com cara 
de santa e em um minús-
culo biquini, a audiência su-
bia. Aliás, muita coisa subia 
naquela época, inclusive os 
hormônios masculinos. Nos 
poucos anos em que esteve  
junto com Fausto Fawcett 
no show Básico Instinto 
na década de 90, o poeta 
tascava: “Regininha é uma 
deusa. Seu corpo é hóstia 
loura do amém gostoso”. 
E bota gostoso nisso.  O 
tempo passou, Regina que 
já foi o fenômeno POLTER-
GEIST, agora leva junto o 
Parola, sobrenome do atual 
marido. Aos 44 anos, sorri 
para a vida e enche o peito 
de esperança dentro de um 
colã apertado e decidiu vol-
tar a sua essecência, o balé.  
Aliás, traduzindo seu nome, 
REGINA PAROLA descobri-
mos que significa ‘Rainha 
da Palavra’, concordo. Com 
voz doce e bem articulada 
recebeu JORNAL DO RE-
CREIO no quiosque Escri-
tório Bar entre os postos 
10 e 11 para falar sobre a 
sua tentativa de retomar a 
carreira artística. Em 2008, 
decidiu largar tudo, se con-
verteu ao mundo evangé-
lico, mas assume não ter 
sido assídua. Ter estrelado 
três filmes eróticos a inco-
moda, mas garante que foi 
necessário para se susten-
tar durante um tempo, mas 
se arrepende. Mãe de um 
menino de 10 anos, casada 
com um personal trainner, 
pretende voltar a cantar 
e dançar, mas antes quer 
tonificar os músculos das 
mulheres da região com o 
cenário da Pedra do Pontal 
ao fundo junto com os pliès 
e elevès da dança. 
1) Me conta melhor 
como é essa aula BALÉ 
FITNESS?
R: Essa modalidade foi cria-
da por uma bailarina , Be-
tina Dantas(tem vídeo no 
site do jornal), uma moda-
lidade que veio da adapta-
ção do clássico com foco no 
tônus muscular. Durante a 
aula são feitos exercícios na 
barra, fora dela e no foco. 
Sustentação, isometria, ab-
dominais e agachamentos 
são as palavras-chaves que 
vão te fazer suar e esculpir 
seu corpo. 

2)Você é formada, né?
R: ...pela Escola Estadu-
al Maria Olenewa e pelo 
Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro em....(risos) 
Deixa para lá, né? (risos) 

3) Dá para perder quan-
tas calorias?
R:  Umas 350 calorias em 1 
H de aula. 
4) É ao ar livre, com chu-
va tem?
R: Depende do lugar. Aqui 
na praia, para os alunos fica 
desconfortável também. Mas 
no meu condomínio, Portal 
do Atlântico, dá para fazer 
sem problemas na academia 
de lá.
5)Qual a sua relação com 
o Recreio?
R: Minha vida, apesar de 
morar mais perto do Rio 2, 
é toda aqui. Vivo mais no 
Recreio do que lá. Meu filho 
estuda no bairro (Pontinho), 
dou aula na praia, sou amiga 
dos donos do quiosque, mi-
nha praia aqui, enfim, até o 
lazer é na área. 
6) Porque aula de balé 
na praia, quando teve a 
ideia?
R: Foi numa conversa com 
uma das donas, a  Carol, 
que surgiu a ideia. Eu falan-
do das minhas ideias, dos 
meus projetos, surgiu essa 
opção. Trabalho desde os 17 
anos e preciso produzir. A 
praia sempre foi minha se-
gunda casa. Lembro como 
se fosse hoje, eu caminhan-
do pela Praia da Barra e fui 
chamada para subir num 
palco em 1986 e participar 
de um concurso de Rainha 
do Morey Booggie.
7)Qual a diferença para a 
Regininha do Méier para 
a Regina Parola da Barra?
R:  Uma menina que queria 
viver a vida e cheia de so-
nhos. Hoje, sou mãe,  em 
paz com  minha alma e o 
coração.  Esse título em re-
ferência ao Méier recebi da 
revista Trip quando fui capa 
numa  associação ao show 
do Fausto Fawcett. E hoje, 
a da Barra, é uma Parola, 
casada com um Parola, so-
brenome do meu marido. 
8) O Fausto disse uma 
vez  e fizemos menção 
no início da matéria:
‘Regininha é uma deu-
sa. Seu corpo é hóstia 
loura do amém gosto-
so’. E Se você refazer a 
frase como seria hoje?
R: Eu tiraria a hóstia (ri-
sos), o restante pode ficar.
No lugar da hóstia pode fi-
car ....seu  corpo é do es-
pírito santo...do amém.... 
e da palavra. Nem pen-
sei muito não, hein?
9) Você mantém conta-
to com a  turma da ban-
da, com as dançarinas?
R:   Não, ninguém. A única 
que eu falo de vez em quan-
do é a Marinara, por causa do 

Bola de Neve , quando fre-
quentava. Isso tem 4 anos.  
Mas  não a vejo muito.  Hoje, 
frequento a Nova Igreja da 
Barra, no MAP(Américas 
10.200). Comecei a ir  tem 
pouco tempo. Vou as quar-
tas e domingos à noi-
te.  Me sinto bem lá. Meu 
marido que apresentou e 
tenho  ido desde então. 
10) Fez amizades 
no mundo artístico?
R: Amigo, amigo , não. 
Namorei alguns...(risos)
11) Quem, quem?
R: Ah...O Eri Johnson...
quase casei inclusive; o 
Rubinho Barrichello, o Va-
nucci, apresentador...
12) O Rubinho...
quem diria...?
R: Ah, pára. Ele nem era da 
Fórmula 1. Era patrocinado 
pela Arisco...um menino e 
eu também novinha. Eu tava 
trabalhando para a ABRAS 
(feira de supermercados)
13)E como está essa 
retomada artística??
R: Olha em 2001, gravei um 
single pela gravadora Spo-
tlight, “Periosas” das Frené-
ticas, e rendeu bem. E fica 
todo mundo falando para eu 
fazer algo por essa linha. 
14) Você ficou super 
exposta, capa de re-
vista masculina, TV , 
shows, o que  tem de 
bom  e de ruim nisso?
R: Quando mais novinha, 
a exposição abre as por-
tas tanto pelo lado bom 
quanto pelo ruim. Sempre 
fui ingênua e isso atrapa-
lha um pouco.  As pesso-
as interpretam mal isso. 
15) Você fazia show de bi-
quini.  Nenhum contratan-
te misturava as estações 
e queriam  você também?
R: Nesses  3 anos de Básico 
Instinto não,  agora, porque 
acabou? Sei lá...vai ver por-
que eu saí, né?(risos) Fica-
vam todos gritando ‘Cadê 
a Regininha?’ Eu era a loira 
arrepiante do amor(risos)
16) Você fez 3 fil-
mes adultos.  Pen-
sa em fazer de novo? 
R: Me arrependo, mas foi um 
mal necessário na época.
O  dinheiro era muito bom, 
400 mil reais e tinha aca-
bado de me divorciar, 
Tava passando por  pro-
blemas financeiros  gra-
ves e aceitei. Rezei muito 
...e Deus foi muito bom.
17) E como sur-
giu o convite?
R: Ah, eles são antena-
dos e me viram numa en-
trevista  e me convida-
ram.  Foi tudo muito rápido. 
18) Nos shows você ti-

nha o poder de curar 
as pessoas por cau-
sa do sexo e hoje?
R: Hoje, tenho po-
der é do Espírito Santo
19) Você trabalhou numa 
loja de eletrodomésti-
cos....
R: (risos) Isso, uns 6 meses 
nas Casas Bahia do Shop-
ping Rio Sul.
20) As pessoas te reco-
nheciam?
R: Algumas, poucas na ver-
dade. Quem reconhecia 
achava que era pegadinha e 
ficava olhando ao redor. Mas 
teve colega de loja que nem 
acreditava. Achava que eu 
tava mentindo, vê se pode?
21) Foi no período que 
você entrou para a Igreja 
não foi?
R: Foi.  A intenção era essa 
esquecer a velha criatura. 
(risos)
22) Algum artista com-
prou com você?
R: O diretor de Teatro Gugu 
Olimechea...um fofo. Me 
apresentou para o Sher-
mann  do Zorra Total, escre-
veu peça para mim....muita 
coisa boa.
VEJA NO SITE DO JORNAL  
um vídeo da Regininha 
contando um pouco 
sobre sua aula de balé fi-
tness  em 
www.jornaldorecreio.
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