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S u b P r e f e i t o
A L E X C O S T A              

KADU MOLITERNO VAI 
LANÇAR BANDA COM 
OS FILHOS....

..E SE DECLARA
APAIXONADO PELO 

RECREIO





Mais uma opção de lazer 
para a região chegou no 
mês passado. O empresário 
Alex Barreto inaugurou no 
Recreio uma réplica de um 
pub irlandês, o Brooks Pub, 
reforçando cada vez mais 
a vocação da região para 
a bohemia  e dando mais 
uma opção. Com muitas te-
levisões de LED espalhadas 
pelos dois andares da casa, 
uma mesa de sinuca  e dar-
dos eletrônicos são algumas 
atrações para o público. 
Muito aconchegante, a casa 
vai apostar nos shows de 
rock e blues acústicos qua-
se que diariamente, além de 
transmitir jogos de futebol 
ao vivo  e de luta de artes 
marciais.
 O cardápio é assi-
nado pelo  o chef Maurício 
Tocci que ficou famoso por 
ter rodado o mundo para 
procurar diferentes tipos 
de cachorro-quente. Visitou  
Islândia, países  do leste 
europeu, Estados Unidos, 
Noruega e muitos outros.  
Na Brooks, ele trouxe  fa-
tias de rosbife artesanal ao 
molho com brócolis no azei-
te, paixão dos britânicos: a 

panquequinha alta chamada 
“Yorkshire Pudding”, sai  R$ 
38.
 Para os amantes das 
‘brejas’ são mais de 90 rótu-
los de cervejas que podem 
harmonizar com diversas 
opções de porções e sandu-
íches criadas pelo Chef que 
ficou conhecido por aqui 
após estrelar comercial de 
salsicha ao lado da Fátima 
Bernardes.  
 No  primeiro  andar  
o Tower  Bar, um  espaço 
que oferece três televisores 
para transmissão de espor-
tes e bar com trés  chopeiras 
e mesas. No jogo de dardo 
eletrônico existe a possibili-
dade de se poder jogar com 
pessoas no mundo inteiro.   
Os drinks levam nome e as-
tros do rock, como Jimmy 
Hendrix , ou o B’52, ou até 
mesmo o ‘anárquicos’  Sex 
Pistols, só a bebida, claro. O   
valor é de R$ 17.90.
 Na parte musical 
a banda Echos, a cantora 
Perlla Cortazzo que costu-
ma tocar clássicos do rock,   
Banda Rock de Mesa, Gre-
gg Wilson do Blues Etílicos e 
Marcio Cursino Trio também 
se apresentam na casa.

     Um pedacinho da Irlanda agora no Recreio
Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br página 3

Serviço : BROOKS  PUB
Rua  -  Carlos  Garlhado   55 Recreio  dos  Bandeirantes - Capacidade -250 pessoa
De terça   domingo  de 18 hr  ate  o  Ultimo  cliente  Show  de  Rock| (21) 2442-9990



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Arroz  parbolizado

Muito interes-
sante saber...

Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuá-
ria, a Embrapa informa: 

O que é arroz parboilizado? 

A palavra parboilizado 
teve origem na adapta-
ção do termo inglês par-
boiled, proveniente da 
aglutinação de par-
tial + boiled, ou seja, 
“parcialmente fervido”.

 Não se trata de 
arroz parafinado, ou co-
lado, como muitos pen-
sam. O processo de 
parboilização baseia-se 
no tratamento hidrotér-
mico a que é submeti-
do o arroz em casca, pela 
ação tão somente da água 
e do calor, sem qual-
quer agente químico.
A parboilização é rea-
lizada através de três 
operações básicas:

1. Encharcamento: o 
arroz em casca é colo-

cado em tanques com 
água quente por algumas 
horas. Neste proces-
so, as vitaminas e sais 
minerais que se encon-
tram na película e germe, 
penetram no grão à medi-
da que este absorve a água.

2. Gelatinização: Pro-
cesso Autoclave - o ar-
roz úmido é submetido 
a uma temperatura mais 
elevada sob pressão de 
vapor, ocorrendo uma al-
teração na estrutura do 
amido. Nesta etapa, o 
grão fica mais compacto e 
as vitaminas e sais minerais 
são fixados em seu interior.

3. Secagem: O arroz é seca-
do para posterior descasca-
mento, polimento e seleção.

Suas vantagens são:

. Rico em vitaminas e sais 
minerais, devido ao pro-
cesso de parboilização;
. Quando cozido, fica 
sempre soltinho;

.     Rende mais na panela;

.     Requer menos óleo no 
cozimento;
.     Pode ser reaquecido 
diversas vezes, mantendo 
suas propriedades;
.     Alto grau de higiene no 
processo de industrializa-
ção;
.     Conserva-se por mais 
tempo.
.     Não usa produtos quí-
micos

Detalhe: O Brasil detém a 
tecnologia de parboilização 
mais avançada do mundo!
Em escala de valor nutricio-
nal do maior para o menor 
temos: o arroz preto, o ar-
roz vermelho, o arroz inte-
gral, o arroz parboilizado e 
o arroz branco. O selvagem 
tem muita fibra e o arbóreo 
tem muito amido, não 
tem muitos nutrientes 
importantes como vita-
minas e sais minerais.
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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 para
jornaldorecreio@
gmail.com 
sob o assunto: 
FALE COM O ALEX 
COSTA

Gostaria que a subprefei-
tura desse mais atenção 
a praia da Macumba na 
Rua AW altura do número 
700 até a esquina com rua 
8W. Este pedaço da praia é 
sujo, as calçadas estão com 
uma quantidade de areia 
absurda(não observo essa 
situação do outro lado da 
Pedra da Macumba). O as-
falto da ciclovia/rua está 
afundando, mais um pouco 
e os carros não poderão pas-
sar. O  murinho que separa 
a areia da calçada está todo 
destruido e existem pedaços 
em que não há mais calça-
da do lado da areia. Tubula-
ções de fio aparecendo por 
cima da areia. Realmente o 
abandono está absurdo. Já 
enviei varias reclamações 
para 1746 mais não houve 
resultado. Conto com a aju-
da da sua equipe da subpre-
feitura.
Sds, 
Cristina Barros

Resposta do Subprefeito -
Vamos mandar uma equi-
pe ao local e fazer um le-
vantamento. 

Solicito providências por fa-
vor!! Tem um terreno baldio 
totalmente cheio de entu-
lhos, lixo e até um carro no 
meio do mato que está cres-
cendo no local.
Está na Rua Jorge Emilio 
Fontenelle. (Tem fotos no 
site)
Ficarei no aguardo.
Susana Reyes Arias

Resposta do Alex Costa 

Vamos pedir uma avalia-
ção da equipe técnica da 
Comlurb e agendar o ser-
viço. Já dianto que o pro-
prietário do terreno foi 
notificado.

 
Está madrugada foi festiva 
em termos de corridas de 
carros envenenados na Ave-
nida das Américas, trecho 
em frente ao Condomínio 
Santa Mônica. Cadê a Polícia 
Militar?
 De que adianta a 
Lei Seca, que visa prevenir 
quanto aos possíveis riscos 
à segurança, se nada é feito 
contra quem todas as noites 
prática delitos de trânsito, 
no mesmo lugar (Américas), 
e afirmam que gostam de 
velocidade e vão continuar a 
delinquir? 

Francisco Dellamora

Resposta do Subprefeito 
Alex Costa – 

Sobre os pegas, vale res-
saltar que essa deve ser 
uma ação da Polícia Mi-
litar. O Comandante do 
Batalhão está ciente do 
assunto, porque o mesmo 

já foi conversado diver-
sas vezes nas reuniões do 
Conselho de Segurança.
 A Guarda Munici-
pal informa que este ano, 
na Avenida das Américas, 
foram registradas 3.080 
multas por excesso de ve-
locidade na via.
 Vou ver com a Po-
lícia Militar se é possível 
montar uma operação 
“surpresa” na madrugada 
para tentar identificar e 
prender os responsáveis 
por essas “corridas irre-
gulares” em via pública.

99104 - 2208
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EU VI E FOTOGRAFEI!

DIZEM QUE EU PAREÇO COM....Brian Dennehy
  Ele na verdade nem acha tão parecido, mas após uma tarde pes-

quisando sobre o mercado de venda de automóveis ficamos observando a 
semelhança do simpático comerciante Fabio Amarante com o ator america-
no de Connecticut e que ficou marcado em nossa memória após fazer os fil-
mes de Rambo, quando interpretava o policial mala que insiste em pertur-
bar a já perturbada cabecinha de John Rambo, com Silvester Stallone, ou 
mesmo  o alienígena-gente-boa de Coccon. Vocês acham? O Fabio é o da 
esquerda tá? Manda pro jornaldorecreio@gmail.com seu amigo famoso!

O personagem mais famoso do Recreio e protagonista 
de inúmeras matérias nos principais veículos de co-
municação do país parece que está sendo condiciona-
do pelos próprios moradores a se alimentarem no fim 

de tarde. Nossa equipe  flagrou uma dezena de jacarés-de-
-papo-amarelo se dirigirem até o canal que passa por baixo 
da Gilka Machado, próximo ao Terreirão, em busca de alimen-
to. Talvez ali por causa das eco-barreiras colocadas pela Pre-
feitura para evitar garrafas Pet e outros materiais seguirem 
para a Lagoa , haja uma pequena concentração de peixes, 
apesar da nítida poluição. O fato é que presenciamos alguns 
moradores atirarem biscoitos, amendoins e pedaços de pão. 
Outros para chamar a atenção dos bichanos atiram pedras e 
paus na água para que eles abram a bocarra cheia de dentes. 
Tadinhos.. . Acham que é alimento. Mas em entrevistas ante-
riores o Doutor em Ecologia e Evolução - UERJ e mestrado em 
Biologia e Comportamento Animal - UFJF, Professor Ricardo 
Freitas, do Instituto Jacaré, afirma que alimentar os animais 
só prejudicam a eles mesmos, porque são selvagens e preci-
sam caçar, além de se alimentarem com  os peixes e moluscos 
que já estão ali, mesmo no cocô. São heróis do ecossistema!    

99104- 
2208
ENVIE 
UM!

Julho de 2015 - página 6



Após quase 30 anos oficina muda de endereço
a farmácia, o banco, o bar 
Barraco, não aguentou com 
o aluguel alto, exorbitante, e 
decidiu largar o ponto e mu-
dar de endereço. 
 __Pagava R$ 3,5 
mil de aluguel e ele ia saltar 
para R$ 18 mil. Me anteci-
pei e mudei com meus filhos 
para o novo endereço. Vida 
que segue. Nas Américas 
conheci pessoas fantásticas, 
fiz grandes amigos. Mexi nos 
carros de famílias inteiras, 
ultrapassando gerações. O 
carro do avô, do pai e do pri-
meiro carro do filho. Isso é 
gratificante - completa Enzo 
Laino , o patriarca, com voz 
embargada.
 Os filhos Antônio 
Fernando e Emílio o acompa-
nham  nessa nova jornada. 
Agora atende numa loja bem 
maior e mais confortável  na 
Rua Joaquim José Couto 40 
quase em frente ao CEMA e 
do Santuário de Fátima nú-
mero 40. O    7844 5111. 
Fazem de tudo, menos lan-
ternagem . 2437 5420. 

Foram 27 anos funcionan-
do no mesmo endereço. O 
Sr Enzo Laino lembra que 
quando as coisas ficaram di-
fíceis em Vila Isabel aonde 
mantinha uma oficina e deci-
diu vir para a região foi taxa-
do como louco pelos amigos. 
Foi morar no Barra Sul numa 
época em que ao seu redor 
era tudo areal.  Frequentan-
do o Lions Clube  achou uma 
lojinha tímida  no numero 14 
205 e iniciou uma história no 
bairro, sendo a primeira ofi-
cina da região. O bairro cres-
ceu, milhares de moradores 
chegaram  e esse decenden-
te de italianos foi acompa-
nhando as modificações e 
crescimento do bairro. Lem-
bra até do tempo em que a 
boiada passava em frente ao 
Ruas em direção ao pasto , 
próximo a Benvindo de No-
vaes. Mas com a chegada  
do BRT , as Américas mudou 
o perfil. Antes, com enorme 
calçada na porta, os clientes 
diminuiam a velocidade e 
entravam na sua loja. Assim 
como o Barril, o Devassa, 





Trio da região faz sucesso com relógio grandão
É para quem quer apa-

recer, mesmo. Um 
olhar mais atento no 
pulso da pessoa ao 

seu lado num bar da moda 
da região já deve ter notado 
que um espírito” Faustão” 
baixou na moda de relógios 
por aqui. E esse trio de jo-
vens moradores da Barra e 
Recreio se reuniram há 3 
anos para mudar o foco de 
suas vidas e se dedicarem 
ao próprio negócio. No iní-
cio, as reuniões eram para 
se discutir o que não fazer e 
o aonde não se investir. En-
tre pesquisas e sondagens 
no mercado da moda, per-
ceberam um ‘nicho’ onde 
mesmo cientes de que as 
pessoas vinham perdendo 
o interesse em verificar as 
horas em relógios, e sim, 
nos smartphones, a venda 
de relógios continuava su-
bindo, mas como? Simples. 
Detectaram que a moda 
crescia porque as pessoas 
queriam combinar a roupa 
com o relógio.    
 Saía a necessida-
de de estar em dia com os 
horários dos compromissos 
e o relógio passava a ser 
mais um item da compo-
sição do look do dia-a-dia. 
Na contramão da econo-
mia, onde se lêem notícias 
de inflação, demissões, re-

tração de mercado, eles só 
crescem. A marca Oversized 
pretende chegar a 300 lojas 
físicas até o fim do ano, ba-
lizadas no sucesso das ven-
das pela internet através do 
e-commerce do site www.
relogiosoversized.com.br 
 Com máquina japo-
nesa Citizen, existem mo-
delos para todos os gostos, 
bem ao estilo ‘Grandão Faus-
tão’. Os nomes são curiosos: 
Hunter, Wall Street Alpha, 
Knock-out e Spartan que fi-
guram na lista dos mais pro-
curados.  E em tempos de 
crise na economia, a aposta 
no valor mais acessível foi 
uma estratégia:
 __ Hoje as pessoas 
gostam de colecionar reló-
gios, de várias marcas e co-
res. Não dá para ir no Barra 
Shopping e dar um rim para 
comprar um modelo de R$ 
3,5 mil - brinca um dos só-
cios Hugo  Dias, de 34 anos. 
 Com valores que gi-
ram em torno dos R$ 200 e 
a facilidade de pagar em até 
10 vezes, além da possibi-
lidade de devolução do di-
nheiro investido na compra 
caso não gostem do relógios 
são estratégicas agressivas 
de marketing que tem dado 
resultados positivos como 
lembra o advogada e sócia 
Flávia Callado:

 __Isso é bom pro 
bolso do brasileiro e para a 
moda. Eu mesma gosto de 
variar de relógio de acordo 
com a bolsa que vou usar 
ou a blusa. E mulher é as-
sim, preocupada com o vi-
sual - revela. 
 De acordo com 
uma pesquisa encomen-
dada pela própria em-
presa, 79% dos homens 
enxergam o relógio como 
acessório de moda e esti-
lo, enquanto apenas 11% 
o vêem como um simples 
equipamento para ver a 
hora. Levar um relógio no 
pulso também é sinônimo 
de vaidade: 89,6% dos ho-
mens já flagraram outras 
pessoas os observando 
quando estão usando um 
modelo bacana. E 69,2% 
dos entrevistados ainda 
afirmaram que, apesar da 
onda criada em torno dos 
novos relógios inteligentes, 
não abririam mão dos tradi-
cionais relógios analógicos. 
No máximo, teriam os dois. 
De fato , os i-phones ou os 
gadgeds que foram cria-
dos  não caíram no gosto 
mundial, tanto pelo eleva-
do preço, mas pelo design 
e desconforto na leitura de 
textos e fotos em telas pe-
quenas.



Auto News- 
Zero ou usado?

VIVENDO MELHOR

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

De 1 ano para cá o que 
mais se lê são demissões , 
lay offs (férias coletivas) de 
funcionários nas principais  
montadoras do país.  Que 
as vendas despencaram não 
é novidade para mais nin-
guém. Mas o assunto des-
se mês é: sempre vai ter 
alguém que está disposto 
a trocar de carro. Pode até 
não comprar aquele modelo 
dos sonhos , mas  vai trocar 
de carro, apenas com mais 
consciência e cuidado. 
 Já o  mercado de 
carros seminovos, que viu 
suas vendas despencarem 
nos últimos anos com a re-
dução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) e a facilidade de crédi-
to na compra de automóveis 
novos, começa a dar sinais 
de retomada. Enquanto os 
estoques de veículos novos 
lotam os pátios das mon-
tadoras, os usados voltam 
a seduzir os compradores.  
Fomos ao Shopping Car que 
fica em frente ao Barra Sho-
pping e conversamos com 
os Fábios Amarante e De 

Paoli sobre o assunto. Ali, 
segundo eles , a crise já se 
instalou , mas ressaltaram 
que os veículos que ficam 
na faixa entre R$ 100 e R$ 
250 mil continuam aqueci-
das porém  em oito anos de 
funcionamento a fidelização 
do cliente foi a estratégia 
empregada:
 __Consigo ven-
der 15 carros por mês sem 
anunciar muito  nos sites 
específicos, como a web 
motors, só quando surge um 
bom negócio, como um Ford 
Ka que apareceu por aqui. 
Estava novo , sem detalhes. 
Abaixei o preço em quase 
R$ 3 mil e vendi em poucos 
dias para clientes meus que 
conquistei ao longo desses 
anos - completa Amarante.
 Fábio lembra tam-
bém dos ‘mimos‘, como pe-
quenos consertos e serviços 
de despachante que oferece 
aos clientes que nem sem-
pre compram carro com ele:
__ Tem cliente que até abu-
sa vindo mais vezes, mas a 
fidelização fecha um elo de 
confiança entre nós e ele 

acaba voltando e comprando  
comigo - brinca.
 Já as principais con-
cessionários se debruçam em 
estratégias agressivas nas 
vendas de O km. A Peugeot 
oferece R$ 500 se o cliente 
após o test drive não decidir 
comprar o modelo 208. Já a 
Kia está dando até R$ 5 mil 
de descontos na compra de 
seus modelos. Nissan ofe-
rece 100 % da tabela Fipe 
na compra do usado e a GM 
pede ao consumidor para es-
colher o número de parcelas 
que pretende fazer e ainda 
pode assumir até 5 parcelas 
, caso o cliente seja demiti-
do.
 Segundo dados da 
Federação Nacional de Dis-
tribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), as 
vendas de carros usados 
aumentaram 2,27% no pri-
meiro trimestre desse ano 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Já as 
vendas de carros novos caí-
ram 17% no mesmo período. 
Portanto, barganhar  e pedir 
descontos são obrigação! 

TIAGO BINOTTI      
  Otorrinolaringolista

tiagobinoti@hotmail.com
(consultório Barra)

Álcool e o canto não se afinam

Quem nunca ouviu um 
cantor famoso ou não 
dizendo que uma be-

bidinha  quente -  conhaque 
ou whisky - aquece as cor-
das vocais antes de subir ao 
palco? E aquele vinhozinho 
que o Eddie Vedder gosta de 
colocar ao lado da estante do 
microfone? Bom, exagerar 
no álcool não é recomendado 
e assim  como o cigarro ele 
irrita os tecidos da laringe e 
ingerido em excesso diminui 
o controle da voz, além de 
aumentar as chances da pes-
soa colocar emoção nas cor-
das e falar de forma esgani-
çada e nervosa, o que resulta 
em dor e rouquidão depois.
 Gritar também é 
contra indicado. O grito é 
produzido a partir de um for-
te impacto entre as pregas 
vocais o que provoca muito 
atrito na região e pode ge-

rar um edema que interfere 
na vibração das cordas com 
rouquidão em graus variados 
e até lesões na mucosa local.
 O ato também pro-
move danos à laringe fazen-
do surgir os famosos calos 
ou nódulos nas cordas vocais 
que  são alterações benignas 
causadas justamente pelo 
emprego abusivo e intenso 
com tensão fonatória. Zezé 
de Camargo passou por algo 
parecido há uns anos atrás 
e precisou intervenção cirúr-
gica e tratamento fonoau-
diológico depois, lembram? 
 Tensão fonatória é 
um esforço muscular ex-
tra que gera atrito das cor-
das vocais  -elas se chocam 
umas contra as outras - acar-
retando problemas na voz.
Outro fator importante e que 
você deve considerar é que 
a voz envelhece. Isso mes-

mo, a voz envelhece!  
 Em função do decrés-
cimo das taxas hormonais e 
pelas modificações do orga-
nismo, próprias da idade, as 
vozes de homens e mulheres 
vão perdendo a qualidade.
No entanto, vozes treinadas 
como as de cantores líricos 
que passaram por um traba-
lho para melhorar as condi-
ções aerodinâmicas e mus-
culares de fonação tendem 
a manter o padrão mesmo 
com o decorrer dos anos. 
Hoje as cordas vocais são 
chamadas de pregas vocais

Isso porque achava-se que 
essa estrutura era solta no 
meio e presa nas pontas 
como uma corda de violão. 
São presas e vibram como 
pregas e não como cordas. 
O álcool disfarça e inibe a 
dor nas pregas vocais e faz 
com que a gente force mais 
ainda na hora de cantar. 
Resseca também o muco 
que reveste a estrutura 
vocal o que faz aumentar 
aquele som ríspido da voz.
O álcool faz mal à voz e 
deve ser evitado princi-
palmente antes de cantar. 

ANUNCIE 3082 1383
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Funcionário do Buteco tem dia de astro  
Julho de 2015 - Jornal do Recreio -13

Nem o morador mais 
atento e frequen-
tador de um dos 
bares mais tradi-

cionais do bairro, o Buteco, 
poderia perceber que no fi-
nal do novo filme da Brah-
ma está o senhor Gilson 
Soares Peixoto, o simpático 
‘Seu’ Gilson , uma espécie 
de faz -tudo do bar. O Bu-
teco Tradicional, que fica na 
Benvindo de Novaes 1800, 
serve sempre de cenário 
para gravações de novelas, 
filmes e seriados, além de 
comerciais de muitas cerve-
jas há muito tempo. Por ali, 
já passaram astros da bola, 
como Cafu; já foi da ‘dire-
toria’ do samba com Arlin-
do Cruz, Martinaglia e D2; 
do quintal do Zeca Pagodi-
nho; de comerciais da Tim; 
e até do cantinho do astro 
de hollywood, nada menos 
que John Travolta, que pas-
mem, esteve aqui em solos 
recreianos para gravar co-
mercial de cachaça. 
 Agora, foi o da 
Brahma. E num domingo 
com sol forte, eis que não 
bastou estarem ali atores 
e figurantes à disposição 
da diretora do filme “Viva o 
Bar”. Foi assim que ao avis-
tar aquele senhorzinho com 

__A Brahma acredita que 
quando um bar abre as por-
tas outras portas também 
se abrem...” E por aí vai. E 
quem abre?  O Sr Gilson! 
E segue a vida sorrindo e 

cara de vovô bonzinho que 
o sucesso bateu a porta, do 
seu Gilson. Instruções dadas 
e lá foi o ‘seu ‘ Gilson ficar 
atrás de onde nunca esteve, 
o bar. Aliás, nem na frente , 
já que não bebe. Mas os 15 
segundos de fama serviram 
para deixar  esse morador 
de Campo Grande , pelo 
menos , famoso em sua co-
munidade.  Na igreja onde 
frequenta, um ou outro se 
aproxima :
__”Seu Gilson, o senhor vi-
rou global? 
E ele:
__Que nada....foi só uma 
participaçãozinha.
 Quando abordamos 
para a entrevista ele tascou:
__Vai me pagar?
Como assim?Sr Gilson alega 
que não recebeu cachê ne-
nhum  e disse ter assinado 
um documento. Vai ver que 
abdicando de receber pelo 
direito de imagem, será? 
 O filme começa num 
tom para tocar o coração do 
bom apreciador da loiruda 
mais consumida no país, a 
cerveja. Aliás, o Brasil é o 
terceiro maior consumidor  
de cerveja no mundo. Nes-
se comercial, tenta mostrar 
a vida como ela é e come-
ça com locução em off: 

trabalhando no cotiano re-
alizando suas tarefas com 
dedicação e profissionalismo 
de sempre, mas já experien-
te, vai tomar cuidados se 
houver uma próxima.

E como toda hora tem gra-
vação por lá promete ficar 
mais esperto:
__Agora só gravo se me pa-
gar ou então fala com meu 
empresáio - brinca



De Olho no Recreio
fotos: Guilherme Pereira/Udo Kurt Ãg i9

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

A bela atriz Maria Flor gravou cenas da novela Sete Vidas 
no Quiosque  Cavalo Marinho mês passado.  Um pouco an-
tes quem esteve por lá foi Domingos Montagner. Apesar 
de cenas curtas o que mais chamou a atenção foi o apa-
rato montado pela Globo  para a gravação. Eram vários 
caminhões, ônibus -camarim , seguranças , produtores, 
maquiadores, iluminadores e duas dezenas de figuran-
tes. Ufa! Ao lado, Udo Kurt foi cobrir pela  Ag i9 novida-
des do Salão de Celso Kamura. Aí ao lado a atriz Giovan-
na Lancelotti que está batendo um bolão, não acham?
E fomos conferir também o lançamento da próxima quei-
ma de fotos do Reveillon na Barra, após coquetel do lin-
díssimo hotel Hilton da Abelardo Bueno.  Depois de 
ficarmos babando pela queima de fogos  de Copacaba-
na  vamos ter a nossa, uma na frente do Hilton e outra 
no Windsor da praia. O mago do entretenimento, Ro-
berto Medina , foi conferir com Alfredo Lopes, da ABIH.

Mestre China transcendeu e agora vai ser  Devendra Pompeu:
“

“Nunca desista de seus sonhos. Se por acaso acabarem, 
vá a uma outra padaria!”

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
mãos os colonos começaram a produzir as pri-
meiras pumpkin ales, sem pretensão de criar es-
tilo, mas sim,  para suprir a sede por cerveja. 
Veio o começo do século XX e acabou com tudo durante a Lei 
Seca americana. Por aqui,  o estilo não só é pouco difundido 
como inexistente praticamente, mesmo com o atual boom 
de criações de cervejas e cervejarias. A principal e uma das 
poucas disponíveis comercialmente, ainda sim, não facil-
mente encontrada, é a pumpkin ale da Sauber Beer (Mogi 
Mirim-SP). Mas, há notícias de edições de 2014 das cerve-
jarias Küd (Nova Lima-MG),  Sankt Gallen (Teresópolis-RJ), 
Bier Hoff (Curitiba-PR) e Klein (Campo Largo-PR). Ficamos 
na torcida pra que mais e mais cervejarias se empenhem no 
estilo e ainda deem um toque brasileiro em suas receitas..

Tim tim!Emails para
jornaldorecreio@gmail.com, sob assunto. 

DEGUSTANDO A VIDA

O gol de barriga do Renato 
Gaúcho completou 20 anos 
mês passado com direito a 
festa, camisa comemora-
tiva  e muito saudosismo. 
Foi apenas um campeona-
to carioca, mas em cima do 
Flamengo, após 9 anos sem 
ganhar títulos e amargan-
do rebaixamento, a data foi 
elevada ao cubo no coração 
tricolor. E foi mais ou menos 
nessa paixão que um torce-
dor do Fluminense decidiu 
criar uma trinca de cervejas 
em homenagem ao clube 
querido: ROCK FLU .
 Batizada por causa 
do programa que mantem 
na internet de 15 em 15 
dias pelo site www.rockflu.
com.br que Sergio Duarte, 
do Novo Leblon,  iniciou o 
projeto. A primeira receita 
veio das mãos do renoma-
do Botto, parceiro do gru-
po, mestre cervejeiro, e que 
gentilmente cedeu a receita 
para que fizessem a segun-
da,  com Maurício Fernandes 
Crocodilo e fizeram uma IPA, 
Red Ale, Saison com toque 
de laranja e uma Dark Ale.  
Já na terceira experiência, o 
grupo acredita que chegou 
no ponto e decidiu produzir 

na cervejaria de Friburgo, a 
Rock Valley. Lá , eles deci-
diram aumentar a produção 
com dois barris de 30 litros 
que saiu tudinho Beer Taste. 
Saiu uma IPA, Kolch e uma 
Pumpkin Ale, vocês  sabem 
o que quer dizer? De abóbo-
ra.. , isso mesmo! E foi a que 
mais gostei! 
 No mundo cervejeiro 
quem pensa que outubro é 
apenas o mês da Oktober-
fest está muito enganado. 
Nos EUA, outubro é época da 
colheita de abóboras e tam-
bém do Halloween. A ligação 
com os dois eventos é bem 
nítida e converge na abó-
bora, por conta da lenda de 
Jack O’Lantern. Aquela abó-
bora que é posta uma vela 
para ser usada como lanter-
na e possui rostos esculpi-
dos. E a  cerveja com abó-
bora? Quando os imigrantes 
ingleses e irlandeses come-
çaram a fabricar cerveja em 
solo americano encontraram 
dificuldades de transporte 
dos insumos da Grã-Breta-
nha para a colônia e com a 
própria escassez de produtos 
locais. Porém, um deles era 
abundante, a abóbora. As-
sim, com o que tinham em 



KADU MOLITERNO MONTA BANDA COM OS FILHOS 
Aos 63 anos re-

cém completa-
dos Carlos Au-
gusto Moliterno, 
o Kadu, está de 
bem com a vida. 

Há 18 anos morando no Re-
creio ele é a prova de que 
viver vale muito à pena e 
com saúde. Com corpo de 
dar inveja a qualquer jovem 
de 20 anos, Kadu Moliterno 
estuda proposta da Record 
para viver um personagem 
bíblico na próxima nove-
la  da emissora, Josué ,e 
segue em cartaz pelo país 
com a peça ‘Corra que Mi-
nha Ex-Mulher Vem aí com 
Os Divorciados’. Em mais 
de 30 novelas na bagagem, 
ele já emprestou seu cor-
po para  Jesse James, em 
Bang Bang;  Amarante , em  
;Como uma Onda, Rodrigo 
Medeiros, em Anjo Mau e 
muitos outros. Mas tanto 
para o ator quanto para o 
público, as personagens de 
Zé Eleutério nos longínquos 
anos 80, em Paraíso, e o 
aventureiro Juba, da dupla 
Juba & Lula, da série  Ar-
mação Ilimitada moram no 
coração de todos. A história  
desse paulista que foi ado-
tado pelo Rio se confunde 
com a da TV Globo. Junto 
com o ator, existe um atleta 
vivo em Kadu. Foi campeão 
no tênis, na natação  e só 
não seguiu a vida no espor-
te porque as artes cênicas 
entraram em seu caminho. 
Não parece,  mas já se vão 
45 anos de carreira. Em 
pleno inverno, Kadu nos re-
cebeu no quiosque do Rico 
com cor de verão e sorriso 
de quem tá feliz, afinal, de-
pois anos separado acredita 
que encontrou o amor jun-
to com a fotógrafa e  atle-
ta profissional  de Welness 
Master, Cristianne  Rodri-
guez, com quem engatou 
um relacionamento. Apai-
xonado pelo bairro, Kadu se 
mostra sempre ativo e pre-
ocupado com os problemas 
e o crescimento da região e 
conversou exclusivo com o 
JORNAL DO RECREIO. Sua 
paixão pelas ilhas havaia-
nas foi extendida aos filhos 
que foram batizados como 
Kauai(22 anos), Lanai(21) e 
Kenui(17) e assim que che-
garem dos EUA, o projeto 
“Família Moliterno”, a ban-
da, entrará em cartaz:
1) 18 anos de Recreio.... 
você acompanhou todas 
as transformações do 
bairro. Sente saudades 
de como era o Recreio 
antes?
R: Sim, acompanhei o de-
senvolvimento e crescimen-
to desordenado com erros 
básicos de planejamento, 
infelizmente. Canais do Rio 
Morto e das Taxas são al-
guns exemplos de deterio-
ração de nossas águas e a 
poluição de nossas praias.

2) Você disse em entre-
vista à Caras que pro-
jetou a sua atual casa, 
como foi isso?

R:  Durante 25 anos viajei 
ao Havaí pra surfar e adotei 
o estilo havaiano na planta 
de minha casa pra me sentir 
no clima das ilhas. Uma casa 
térrea de madeira que aca-
bou sendo modelo da em-
presa que contratei.

3)E como é que pode um 
rapaz do interior de São 
Paulo se transformar 
num amante das ondas e 
do surf?

R:  Na verdade sou da ca-
pital de SP e filho de um 
esportista,  Sr. Savério Moli-
terno, professor e técnico de 
tênis. Fui campeão  paulista 
de natação e pratiquei vá-
rios esportes no Tênis Clu-
be Paulista. Passava minhas 
férias no litoral e sempre fui 
amante do velho “jacaré”, o 
atual surf de peito que voltei 
a praticar.

4) Seu pai era tenista , daí 
o DNA pelos esportes?

R: Sim , meu pai foi um 
grande esportista, tenista,  
e  que me ensinou que o 
esporte é o melhor caminho 
no desenvolvimento do ca-
ráter do indivíduo, onde se 
aprende a vencer ou perder, 
respeitar seus adversários e 
seus  limites.

5) Sempre praticou ?

R:Sempre pratiquei natação, 
tênis, futebol, basquete, 
handebol e ginástica olím-
pica.

6) Se não fosse ator , se-
ria....?

R: Seria tenista, nadador, ou 
jogador de futebol.

7) Você atuou em mais 
de 20 novelas e diversas 
emissoras de TV, inclu-
sive a Record aonde re-
torna para gravar Josué. 
Algum personagem que 
tenha deixado saudades 
no coração do Kadu? Se-
ria o Zé Eleotério, o Bruno 
de Água Viva, o Jesse Ja-
mes, de Bang Bang?

R: Na verdade ainda não as-
sinei com a Record. Estamos 
conversando sobre a minha 
participação. O personagem 
que deixou saudades foi José 
Eleotério, o filho do Diabo da 
novela “Paraiso” e o Juba da 
Armação, claro.

8)  Você completou 63 
anos, dia 20/06 e traba-
lhando - em cartaz em 
São Roque - qual o se-
gredo para chegar a essa 
idade bem e feliz?

R: Uma vida regrada, de-
terminação de atleta, a 
energia do mar com surf 
diário,  alimentação sau-
dável e com muito amor 
aos filhos e a família. 

9) Seus filhos moram e 
estudam nos EUA, você 
que sempre foi liga-
do a família, como faz 
para matar a saudade?

R: Saudade dos filhos é um 
sentimento difícil de con-
viver, mas tento amenizar 
falando com eles via Skype.

10) Tem saudades da 
dupla Juba & Lula, 
ou é daqueles que 
não se apega a traba-
lhos e vida que segue?

R: Juba e Lula são perso-
nagens que entraram pra 
história da tv brasileira. 
São heróis verdadeiros, 
que tive a honra de jun-
to com o Andre Di Biase de 
ser um dos criadores des-
sa dupla que sempre fará 
parte da minha história.

11) Tem falado com 
o André Di Biase?

R:  Sim, temos um pro-
jeto de levar o “Juba 
& Lula “para o cinema.

12)  Se não me engano 
chegou a cogitar a ideia de 
criar um parque , desistiu?
R: Esse projeto aconteceu 
na cidade de Contagem, em 
Minas Gerais, Aventura Ilimi-
tada, mas ficou no passado.

13) E a banda com seus 
filhos, quando sai?

R: O lado musical em minha 
família é muito forte.  Pre-
tendemos em breve estar fa-
zendo shows pelo país. Todos 
eles cantam e tocam. É um 
sonho a ser realizado subir 
ao palco ao lado dos filhos no 
“Show da Familia Moliterno”.
14) Outros atores surfam 
por aqui como Paulinho 
Vilhena, Humberto Mar-
tins, trocam informações 
sobre prancha, picos? 

R: As vezes nos encon-
tramos dentro d’água.

15) Vi você na manifes-
tação em prol da des-
poluição do Canal das 
Taxas, sempre partici-
pa assim de atos civis?
 
R: Sim, estou envolvi-
do em ações beneficentes 
de solidariedade.   Deve-
mos sempre lutar por uma 
melhor qualidade de vida 
pra nossa comunidade.

 
16) E o coração depois 
de tantos anos volta a 
bater mais forte. Vi que 
sua atual mulher é muito 
bonita e um corpão, como 
faz para administrar o ci-
úme, se é que tem, né?

R: Estou feliz de ter encon-
trado a Cristianne Rodri-
guez, uma atleta campeã e 
que tem a mesma filosofia 
de vida que eu. Admiro sua 
determinação e dedicação 
na alimentação e  treinos di-
ários.

17) Completa para mim: 
O Recreio é.......
 ....É o bairro que amo, de 
praias belíssimas com altas 
ondas e que vou lutar por 
ele sempre!
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Kadu, em três momentos: no 
meio e ao centro no Rico; acima 
paar uma revista na década de 70 
e com Gloria Pires em Anjo Mau.
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