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Rio Centro recebe food trucks no gramadão
Se São Pedro ajudar o Rio
Centro está prestes a ser
cenário de comercial de
margarina.
Isso
porque
esse mês vai receber o Festival Food Truck no gramado
do complexo em baixo das
Palmeiras e em frente ao
grande lago; um verdadeiro cenário para piquenique.
Durante todos os finais de
semana com exceção para o
dia 16, serão 20 Food Trucks com cardápios variados,
13 food bikes , DJs , banda de forró, slackline e até
área zen para quem quiser
se empolgar e entrar em
alfa nesse lugar paradisíaco.
Para se diferenciar
dos demais eventos do gênero, a diretora geral do
complexo, Milena Palumbo, destaca que a intenção
principal do grupo que administra o complexo, a GL
Eventos, é tornar as áreas
externas um ambiente familiar e de convivência, já que
antes, o espaço era restrito:
__Queremos
transformar
essa área de 400 mil m2
numa área de todos. Geralmente as festas de food trucks não tem programação

para as crianças e são realizados em ambientes pequenos. Já aqui vai ter tudo
para elas se divertirem em
segurança enquanto os pais
andam pelos caminhões degustando seus produtos e
em segurança - conta entusiasmada.
Um contador de
histórias e oficina de artes
também constam no cronograma do evento. Além
disso, a abertura tem um
sabor especial . Os 42 integrantes da Orquestra e
Coro Nova Sintonia tocam
temas da música clássica.
Este é um projeto patrocinado pelo grupo francês em
que apóia cerca de 600 jovens da Cidade de Deus e
esses 42 que se apresentam
no evento são selecionados
e convidados a ensaiar nas
dependências do Rio Centro
semanalmente.
Outro entusiasta do projeto, o gerente Comercial do
complexo, Eduardo Rodrigues disse que é a primeira
vez que as portas são abertas assim:
__Torço para que tudo dê
certo e firmemos uma relação com a vizinhança comemora.

Datas: O festival será realizado em todos os finais de semana de agosto exceto domingo 16 (01 e
02; 08 e 09; 15; 22 e 23; 29 e 30) - Horário: 10h às 22h - Entrada: Franca Estacionamento: R$ 15
(preço fixo) - Página no Facebook: facebook.com.br/riocentro.oficial
Evento: https://www.facebook.com/events/1642642432643401
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Vai um pudim de azeite?
O azeite extra-virgem é considerado um alimento funcional, ajuda a baixar os índices do colesterol ruim, por
ser um gordura de origem
vegetal. Já falamos aqui:
toda gordura de
origem
animal é o colesterol ruim;
toda gordura de origem vegetal é o colesterol bom.
Atenção
para
a
classificação
dos
azeites:
- São considerados azeites
extra virgens aqueles cuja
acidez é menor do que 0,8%
e que apresentaram atributos positivos suficientes
em testes sensoriais. São
produtos de alta qualidade
gastronômica e no dia-a-dia
são utilizados para finalização de pratos ou saladas.
Industrialmente
podem
ser misturados com outros
tipos
de
azeite.
- Os azeites de oliva com
acidez entre 0,8% e 2%
são conhecidos como azeite de oliva virgem. Na sua
comercialização podem receber o epíteto fino. Seu
principal uso é o culinário

e quando usados industrialmente, são mesclados
com outros tipos de azeite.
- Os azeites com acidez
maior do que 2% denominam-se azeite de oliva virgem lampante.
Destinam
exclusivamente para uso
industrial na mistura com
outros azeites de oliva.
- Azeites que superam o grau
de acidez de 2%, ou que por
problemas climáticos ou de
processo apresentam defeitos sensoriais, são destinados ao refino. O refino não
modifica a estrutura química
do azeite de oliva e elimina
os seus defeitos resultando
em um produto com acidez não superior a 0,3%. O
azeite refinado não é vendido aos consumidores e
destina-se exclusivamente à
utilização industrial, ou seja,
são misturados com outros
azeites
de
oliva.
A mistura de azeite refinado
com azeites de oliva virgens
(extra, fino ou lampante) recebe a denominação genérica azeite de oliva. O grau de

acidez final não pode superar
1%. Essa limitação modula a utilização dos azeites
virgens
na
produção do azeite de oliva.
Ou seja, para atendê-la, os
fabricantes se obrigam a
utilizar mais azeites de oliva extra virgem (ou fino)
do que o lampante na elaboração do azeite de oliva. A principal utilização do
azeite de oliva é culinária.
Um lembrete para as
mulheres no seu mês:
Azeite virgem para o cabelo
e pele. É muito fácil! Distribuímos o azeite pelo cabelo e envolvemos com uma
toalha úmida. Esperamos
20 minutos e… pronto! Você
terá um cabelo muito sedoso e brilhoso. Você também
pode usar o azeite como
esfoliante para a pele misturando-o com sal grosso.
Mais um presente para
as
mulheres
uma
receita
bem
diferente:

PUDIM DE AZEITE E MEL
I n g r e d i e n t e s
- 1/4 de xícara (chá)
de
azeite
para
untar
500
g
de
açúcar
8
ovos
grandes
- 1/4 de xícara (chá) de azeite
4
colheres
(sopa
rasas)
de
mel
- raspas da casca de 1 limão
Modo
de
Preparo
* Unte uma fôrma para
pudim (20 cm de diâmetro
X 6 cm de altura) com 1/4
de xícara (chá) de azeite
e coloque no congelador.
* R e s e r v e p o r
uns
10
minutos.
Numa tigela coloque o
açúcar, os ovos, 1/4 de
xícara de azeite, o mel
e as raspas de limão.
* Com o auxílio de um
batedor de arame ou colher de pau, bata bem
até o
açúcar dissolver.
* Retire a fôrma untada do congelador e despeje a mistura da tigela.
* Leve ao forno
pré-aquecido
a
200º
C
por
+/45
minutos.

* Verifique o cozimento furando o pudim com
um palito. Estará pronto quando ele sair limpo.
* Deixe o pudim descansar
durante 10 minutos antes de
desenformá-lo para servir.
Sirva-o
morno
com
sorvete
de
creme.

FALA COM O ALEX!
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Escreva para a Sub Prefeitura
com sua sugestão, reclamação ou
Crítica para
jornaldorecreio@gmail.com
sob o assunto: FALE COM O ALEX COSTA
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Gostaríamos que fosse colocadas placas para se recolher “cocô” de animais na
Praça Miguel Osório, no Recreio.
Neide dos Santos - Via
Whats app

Solicito a instalação de semáforo em frente ao Condomínio Sublime: Estrada
Benvindo de Novaes, 2800
Recreio dos Bandeirantes.
Obrigada.

Resposta do Subprefeito
-Neide, essas placas não são colocadas
pela Prefeitura. Algumas
ONGs fazem campanhas
de conscientização para
que os donos dos cachorros recolham as fezes
dos seus animais e nós,
da Prefeitura, autorizamos a colocação dessas
placas em vias públicas.
Mas, isso é uma questão
de educação. Nem deveria ser preciso pedir,
muito menos precisar ser
afixado em áreas públi-

Resposta do Alex Costa

Janira Ferreira de Carvalho.

Já recebemos um pedido de moradores desse
mesmo condomínio “Sublime” pedindo a colocação de quebra-molas para
facilitar a entrada e saída
do edifício. A Cet-Rio está
estudando qual a melhor
solução.

Bom dia!
Gostaria de indagar ao subprefeito a razão do porquê
parte da rua Aliomar Baleeiro, que fica entre a Av. Gilka
Manchado e a rua Sen. Rui
Carneiro tem mão única, já
cas, concorda?
que no restante dela a mão é
				dupla? Sr. Odaílio - Via Ipad
Outra coisa é que há um

trabalho ostensivo dos reboques nessa parte da rua.
O que acho correto. Mas o
interessante é que quando
ocorre eventos no colégio
Ressurreição bem como no
Ciep, os agentes permitem
todo tipo de bandalha, como
carro na calçada, contra mão
, etc....
Qual a verdadeira razão?
Não poderiam permitir que
pudéssemos estacionar nos
dois lados como era permitido até bem pouco tempo?
Obrigado e aguardo.
Resposta do subprefeito Alex
Costa - Sr. Odalilo, Cláudio, o trecho da Rua Ministro Aliomar Baleeiro que tem
sentido único é entre as Avenidas Gilka Machado e Guiomar de Novaes, no sentido
da primeiro para a segunda.
Esse projeto foi implantado
em 2011.
Neste projeto, as placas de
proibição de estacionamento
foram giradas para atender a
novo sentido do fluxo.

Assim que estiver concluído e regulamentado,
o novo projeto será implantado e os moradores
do Recreio serão informados. Esperamos assim
atender o pedido dos moradores por mais vagas e
mais informações sobre
onde é permitido estacionar.
Olha o estado das calçadas
da Rua Senador Rui Carneiro
no Recreio dos Bandeirantes.
É
impossível
acessá-la.
Providências urgentes.
Resposta - Dona Sônia,
a senhora tem toda a razão. Vamos pedir que o
proprietário dessa calçada faça a poda necessária
nesses arbustos para que
as pessoas possam passar e faremos uma vistoria na rua nos próximos
dias. Também está marcada uma operação na
Rua 2W, justamente para
ver essa questão de obstrução de calçadas.

trução de calçadas.
Solicito providencias por
favor, a rua Athos Bulcão,
situada no Recreio dos Bandeirantes, precisa de rede
de esgoto e rede pluviais,
asfalto e iluminações.
Paulo Cesar Rosa
Já encaminhamos solicitação para a Cedae fazer
uma vistoria nessa rua,
uma vez que serviços de
abastecimento de água e
esgoto são competência
do órgão estadual, a Cedae.
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EU VI E FOTOGRAFEI!

D

99104- 2208
ENVIE UM!

O amigo da coluna nem acreditou quando ouviu aquele barulho esquisito, uma
espécie de miado triste. Na
verdade , se deparou com 4
pavões. Isso mesmo. Passeando entre os carros, no
seu condomínio. Os pavões
exibem um complicado ritual
de acasalamento, do qual a
cauda extravagante do macho teria um papel principal.
As características da cauda
colorida, que chega a ter
dois metros de comprimento
e pode ser aberta como um
leque e não têm qualquer
utilidade quotidiana para o
animal e seriam

um exemplo de seleção sexual. Quando o processo
é bem sucedido, a pavoa
põe entre 4 a 7 ovos, que
chocam ao fim de 28 dias.
Bom, já são tão conhecidos
na região ninguém mexe
com os bichanos que ficam
na varanda de uma casa,
que serve como puleiro. Assim como o jacaré é atração
no Recreio são a atração do
Condomínio Benvindo de
Novaes. Pela manhã, eles
pupilam ou ‘gritam’ para os
leigos. Que nenhum carnavalesco descubra o quarteto.
“Pavão Misterioso/ pássaro
formoso....

IZEM QUE EU PAREÇO COM....Leonel Messi

Ele já perdeu as contas de quantas vezes já parou para tirar fotos e dar
autógrafos. Numa noite animada no Candice Cigar, no MAP das Américas,
o português Helder Silva, 34 anos, em visita ao Brasil disse que sua semelhança com o craque do Barcelona só traz felicidade. Vocês acham
parecido? O Helder é o da esquerdam tá? Manda pro jornaldorecreio@
gmail.com seu amigo famoso!
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Descongestionantes Nasais

A

lguns “remedinhos”
parecem
inofensivos à saúde, mas o
uso
indiscriminado
de descongestionantes nasais traz riscos que comprometem diversas estruturas do organismo. Utilizar
o bom senso e procurar a
orientação de um especialista são as melhores armas
para garantir segurança.
Os descongestionantes nasais aliviam imediatamente a sensação de nariz
entupido porque atuam como
vasoconstritores(a
contra-

ção dos vasos sanguíneos).
Quando há algum processo infeccioso ou alergia, os
vasos localizados no órgão
aumentam de calibre para
melhorar as defesas, o que
dificulta a passagem do ar.
O medicamento, então, diminui o inchaço dos vasos,
mas como não trata a causa do problema, precisa ser
reaplicado com frequência.
A vasoconstrição aumenta
temporariamente a pressão
no vaso sanguíneo. O uso
contínuo desses descongestionantes nasais faz a droga

VIVENDO MELHOR
ser absorvida em nível sistêmico, e o mesmo efeito observado nos vasos
do nariz passa a acontecer nas artérias do corpo.
Esse
uso
pode
causar dependência e gerar um quadro de rinite medicamentosa, além
de favorecer o desenvolvimento de hipertensão,
trombose e taquicardia.
Utilizar
o
bom
senso e procurar a orientação de um especialista
são as melhores armas
para garantir segurança.

Vale tudo nos sinais da Estrada dos Bandeirantes
Quem mora na região já conhece o perigo que é atravessar na Bandeirantes. E
quando faz tem muito cuidado. Afinal, os sinais de
trânsito na Estrada dos
Bandeirantes no trecho entre as Vargens é um mero
coadjuvante. A equipe do
JORNAL DO RECREIO esteve
em dois: no entroncamento
com a Benvindo de Novaes
e na Rua Américo de Souza Braga, onde centenas de
caminhões atravessam todo
minuto vindos de uma usina de concreto e um centro de triagem da Comlurb.
Alguns metros a frente,
no número 13.841, a exmedalhista olímpica Sarah Correa foi atropelada e
morta em junho passado.
E a perda de uma vida e
as próximas que poderão
vir parecem que não fazem

diferença para o motoristas. Avançar o sinal é uma
questão de oportunidade.
Verificamos que em geral,
nesse cruzamento, os veículos só respeitam quando um caminhão está na
cabeceira do sinal que sai
da Américo. Do contrário, a
maioria faz uma meia parada e segue em frente. E
avança qualquer um, carros
de passeio, ônibus, caminhões da Comlurb e motos,
que na maioria não pára.
Já no cruzamento da Benvindo, o festival de infrações
é geral. Tanto para quem
vem do retorno, quanto para
quem vai para Benvindo ou
até mesmo para quem está
vindo de Curicica. Ninguém
respeita. A região tem um
fluxo muito elevado de caminhões e sua maioria com
carga que , pesados, não te-

riam tempo de parar e evitar um atropelamento ou
colisão. Além do mais, as
faixas de pedestre estão
apagadas, dificultando a visualização. O JR já fez matérias sobre o assunto e a
Guarda Municipal, através
da Sub Prefeitura, estaria
presente. Não aconteceu.
O
marceneiro,
José Roberto da Silva, 42
anos, disse que já viu pequenos acidentes e até
um atropelamento na via:
__ Aqui é um perigo e ninguém arrisca mais
atravessar nesse sinal enquanto os carros não param. E além disso, quem
vem do retorno, avança o
sinal para fugir do trânsito, fazendo a bandalha, seguindo em direção a Curicica. Um perigo. Um pardal
aqui é urgente - reclama.

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- Estrada dos Bandeirantes - próximo ao Supermercados Sachinho
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

No site do jornal tem alguns
vídeos que mostram várias
situações de veículos avançando os sinais. Decidimos
fazer essa matéria já no final dessa edição e a Prefei-

tura não teve tempo hábil
para resposta mas colocaremos no site do jornal a posição do órgão assim que recebermos . Estamos de olho!
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Rodrigo De Paoli : um campeão sem pista

E

le tem mais de 20
títulos no currículo e cerca de 180
troféus guardados,
a
maioria , em
caixas por causa da falta de
espaço no seu apartamento
na Barra da Tijuca. Rodrigo
De Paoli, 41 anos, casado,
duas filhas, não esconde
sua decepção e acompanha de perto a construção
do Parque Olímpico na Abelardo Bueno. Mas, lamenta
não ter mais aonde correr
depois que o autódromo
Nelson Piquet perdeu suas
curvas e aquibancadas para
os tratores e escavadeiras.
Ali, no movimento de entra-e-sai dos caminhões e
operários ultrapassava carros e colecionava títulos.
Sócio numa agência de carros de luxo, Paoli gostaria mesmo era de
estar queimando borracha
ao invés de vender o último modelo da BMW ou o
mostrar como é charmoso a
nova linha do Mini Couper.
Rodrigo é o retrato do automobilismo no país. Mesmo
com muito talento e sempre figurando nos primeiros
lugares por onde disputou
não ganhou um tostão nas
inúmeras corridas em que

venceu. Uma prova do campeonato nacional que hoje
se chama ‘..de marcas” teria que desembolsar R$ 10
mil por prova ou até R$ 20
mil se fosse fora do estado.
Mesmo assim, nunca desistiu e até tentou carreira nos
Estados Unidos onde morou
por alguns anos e correu
pela Ginetta USA na categoria Endurance. Lá , fez amizades e até tinha patrocinador, mas sempre pagava as
passagens e alimentação do
próprio bolso. A paixão pelo
volante é tão grande que
recebeu convite para correr
em novembro desse ano os
500 Km de Miami.
Por aqui, guarda com
carinho o ano em que segundo ele foi o que mais lhe
trouxe orgulho, em 2008:
__Foram 10 poles,
10 corridas e 7 vitórias .
Corria num golzinho amarelo
1.6 e não dava para ninguém
naquela época. Costumo dizer que cada troféu custou
R$ 20 mil - brinca Rodrigo.
Naquele mesmo ano, um
cara alto e esguio entrou nos
boxes e saiu perguntando:
__Quer correr no brasileiro?
E Rodrigo:
__Não. (já pensando nos
custos).

__Mas você não vai pagar
nada.É só sentar e correr.
Só um detalhe: é nesse fim
de semana - finalizou
Desafio aceito e o
Rodrigo chegando em Interlagos descobriu que só
tinha 15 minutos de treino livre no protótipo que
correria os 500 km de Interlagos. Nesse tempo, fez
0,5’ mais rápido que seu
companheiro de prova que
estava com pneu novo e
tanque de treino. Rodrigo
foi um dos últimos a correr no autódromo Nelson
Piquet quando se tornou
Vice-Campeão.
O projeto de construção do autódromo de
Deodoro está suspenso
temporariamente. A decisão do Ministério do Esporte, que financiaria a obra,
foi tomada a partir de uma
decisão judicial do Ministério Público do Rio de Janeiro, que exigiu a realização
de um Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) na área de
Mata Atlântica aonde seria
o circuito. Existem rumores entre os boxes que poderá ser construído um em
Itaguaí ou Guaratiba.

Paoli acima com esposa e filha e alguns troféus no topo

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

Auto NewsHarley-Low Rider
Esse mês nossa capa é o
cantor Diogo Nogueira que
possui uma das 3 CVOs Breakout que foram lançadas
no Rio. Isso também nos
motivou a escrever sobre o
mais novo lançamento (nem
tão novo assim, já que foi
anunciada no fim do ano
passado), a LOW RIDER.
Esse modelo que surgiu em
1977 se tornou um clássico. Montada também em
Manaus, a moto é tabelada
a R$ 46.600 e, como faz
parte da família Dyna, traz
motor de dois cilindros em
V e 1.585 cm3 que gera 12
mkgf. O câmbio é de seis
marchas, comum nessas
motos. Entre os destaques
está a possibilidade de regulagem do guidom em até 6,1
centímetros, o que facilita a
missão de encontrar a melhor posição de pilotagem.
Quem tem braços curtos,
por exemplo, também consegue guiá-la com conforto.
É fácil colocar os pés no
chão, pois a Low Rider é

mais baixa que as demais
Harleys e as pernas ficam
posicionadas em ângulo de
até 90 graus graças à posição das pedaleiras. Elas, porém, ficam muito próximas
do chão, o que reduz a capacidade de deitar em curvas. As Fats e Irons também
são assim.
Sem balanceiros –
contrapesos cuja função é
reduzir a vibração – o motor
em V oscila excessivamente
em marcha lenta e também
nas acelerações. Nada espantoso já que é da família das Dynas. Mesmo com
coxins na fixação do bloco,
essa sensação é transferida
para o chassi e incomoda
quem está sobre a moto.
Mas já falei com vários parceiros que tem Dyna e é
uma questão de costume,
porque o entre-eixos curto com motor possante faz
dela um canhãozinho na estrada. As trocas de marcha
são pouco sutis e o câmbio
exige força nos engates.

E como quem compra uma
harley quer customizá-la e
modificá-la, essa LOW RIDER é um prato feito, ficando na segunda posição
das modificações depois das
883. Como ela vem peladinha de fábrica(uma tendência) dá para colocar guidão
seca-suvaco(ape
hanger),
pedaleiras avançadas, sissy-bar, além de tampas de primária, filtros e de tanque.
As rodas são raiadas (uns
gostam outros não por causa
da dificuldade de limpeza) e
suspensão
é bi-schock,
ou seja, dependendo do peso
do carona, bate um pouco. O
escapamento é o two-in-one
e os freios com discos duplos na dianteira, e simples
na traseira. Têm ABS e são
eficientes quando exigidos.
O visual é clássico, com profusão de cromados no motor,
garfos da suspensão, rodas
e escapamento. Você vai se
sentir literalmente nos anos
70 numa máquina com coração do segundo milênio.

Jornal do Recreio - pág.12

ANUNCIE 3082 1383
Jornal do Recreio jornaldorecreio@gmail.com

Agosto de 2015 - Jornal do Recreio -13

COMEÇA A CICLOVIA NO RIO MORTO
O pedido é antigo e os moradores nem acreditavam
mais no projeto. Em Março
desse ano um ‘bicicletaço’
reuniu centenas de moradores que saíram da praça na
Estrada do Pacuí e seguiram
pela Estrada dos Bandeirantes e entraram na Estrada
do Rio Morto em direção à
praia. A prefeitura iniciou as
obras no primeiro trecho no
mês passado para a construção da ciclovia no canal
do Rio Morto(Estrada Vereador Alceu de Carvalho).
O Sub Prefeito, Alex Costa,
mostrou o projeto aos moradores do condomínio Barra
Bonita e na última semana
de julho aos moradores na
sede da AMOR(Associação
dos Moradores do Recreio).
O projeto tem verba obtida
com medidas compensatórias da Secretaria de Meio
Ambiente e na ocasião, Alex
Costa explicou:
- A ciclovia, junto à calçada, que em muitos trechos
é inexistente, terá aproximadamente cinco quilômetros e será executada em
partes, com previsão de
conclusão em 10 meses. A
primeira fase da obra, com
um trecho de 1 km, durará
quatro meses, no trecho en-

tre a Praia do Pontal até a
Avenida das Américas – explicou Alex.
O subprefeito falou
ainda dos inúmeros projetos da Secretaria de Meio
Ambiente que estão sendo
realizados como o Corredor
Verde que interliga os Parques Naturais, da Prainha,
Chico Mendes e Marapendi.
Falou também do projeto de
revitalização da alameda até
o Parque Chico Mendes e a
criação do Parque Nelson
Mandela.
- São projetos maravilhosos e que privilegiam essa
região que já é bonita por
si só, mas pode ficar muito
melhor se tivermos os cuidados necessários de preservar e recuperar. Quanto
ao pedido de uma ciclovia, é
bastante antigo, com ofícios
dos moradores de Vargens
datados de 99, quando foi
criado o Parque das Águas.
No site do jornal tem um
vídeo onde mostra o ‘bicletaço’ e até uma comunidade
no facebook que foi criada
com um nome bem peculiar:
‘Quero ir à praia de bicicleta sem ser atropelado’. Até
o momento ainda não foram
divulgados os pontos onde
serão instalados os bicicle-

tários.
Maria Fernanda Gomes, de
22 anos, comemora:
__Eu me arriscava muito
em andar de bicicleta aqui
para ir à praia, mas graças a Deus isso vai mudar
e vamos ter mais seguran-

ça- comemora a estudante
de arquitetura. Já Edilson
Ribamar dos Santos, 55, vai
mais longe:
__ Eu percorro todos os dias
esse trajeto para ir ao trabalho no Barra Bonita. Aqui
o transporte é precário e só

temos duas linhas de ônibus. Prefiro ir de bicicleta,
mas é perigoso e os carros
não respeitam. Para piorar,
aumentou muito o movimento de caminhões pesados por aqui - completou o
pedreiro.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

fotos: Divulgação/ Ag News Dilson Silva/Cristina Granato

A

nitta passou como um furacão pela Cidade das Artes
mês passado com o projeto ‘Inusitado’ , do ex-diretor
artístico de gravadora, André Midani. A cantora vem
mostrando que deseja não se vincular exclusivamente ao mundo do funk , mostrando ser uma cantora versátil.
Na sua apresentação, cantou músicas de Chico Buarque, Nelson Cavaquinho, Jorge Aragão, Sade e Tribalistas (Velha Infância, escolhida a dedo pelo próprio Arnaldo). Um luxo só.
Logo abaixo das ‘pernocas’ de Anitta, tem o boa-praça Ricardo
Mussauer, do Buteco Tradicional, botando o papo em dia com
Serjão Loroza que contou histórias pra- lá- de- engraçadas.
Abaixo, Alexandre Nero já com o visual que vai apresentar na próxima novela da Globo, ‘Regras do Jogo’ momentos antes de ir para
sua festa que celebrou sua união com Karen Brusttolin, em Vargem
Pequena. Em dezembro está previsto a chegada de seu filho Noá.

MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Para-

Mestre China transcendeu e agora vai ser Devendra Pompeu:
““Hoje é o melhor dia para você deixar para amanhã o que nunca vai fazer”
“E esse mês tô que nem merda em manilha.
Sei lá aonde vou parar!”
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Degustando a Vida

O

s juros continuam
subindo, a inflação assusta e a
economia encolhe.
Mesmo aqui não sendo um
espaço econômico, falamos
dos prazeres da vida e, como
continuar saboreando bebidas que nos fazem felizes em
tempos de crise? Que atire a
primeira pedra quem não
ache que nossos ‘prazeres’
são taxados de supérfluos, e
são! Mas e a graça de viver
não passa pelo prazer? Claro, que sim! Numa excelente
matéria na Revista O Globo,
no penúltimo domingo de julho, aponta o Rio de Janeiro
como o segundo consumidor de vinhos per capita do
país, com uma média de 3,4
litros ao ano. Nós perdemos
- não a média per capita mas no consumo geral , para
os maiores produtores , os
gaúchos. Só que lá, bebe-se muito o vinho de mesa,
o nosso famoso ’sangue de
bois’(risos).
Um dos maiores fornecedores de vinhos aqui do
Rio, a CADEG, anda preo-

cupada com o aumento dos
preços dos importados em
geral. Apesar das constantes
promoções,
principalmente no atacado, vi numa reportagem na TV Record que
os gerentes alertam para o
aumento de cerca de 20 %
nos preços para daqui a dois
meses, já que os fornecedores/importadores já sinalizaram com o aumento. E vai
ser justamente na hora que
a gente compra os nossos
espumantes para brindar a
virada de ano. E você, como
foge desse aumento: muda
de uva, de marca, de qualidade?
Para o crítico Luiz
Horta, é possível, sim, e
enumerou vários, como o
Red Cabertnet /Merlot/ Darricarrère (Brasil)
que sai
em média R$ 45 ou Martino
Syrah reserva 347,(Chile)
R$ 62. O consultor em gastronomia e um dos sócios do
Empório Santa Therezinha,
Júlio Geller, acrescenta que
os consumidores em sua loja
costumam procurar vinhos
que giram na faixa de entre

R$ 50 e R$ 90 e se concentram
entre
os
argentinos e os chilenos.
Julio destacou do Chile
o Ventisqueiro
Carmenere, que sai a R$57,90.
Já da terra de los hermanos
o Alamos Malbec, R$68,90.
Lembrou
também
que
mês passado chegou um

lote da Espanha: Toro loco
Tempranillo,
R$46,90.
O
Empório , sempre falo, vale
uma visita demorada .(Av.
das Américas
13.280)
Tim tim! Emails para
jornaldorecreio@gmail.
com

sob
assunto.
DEGUSTANDO A VIDA

Diogo Nogueira lança CD e grava clipe no Recreio
Você canta para os brasileiros que estão lá ou
para os gringos mesmo?
R: Canto para todo mundo,
para quem estiver reunido
afim de ouvir a música brasileira. O samba é um ritmo
apreciado
mundialmente,
desta vez, participarei de
festivais e shows em 10 países, em 16 cidades européias ao lado de Hamilton
de Holanda com o repertório
de Bossa Negra que inclusive será lançado na Europa.
Não faço distinção de quem
ouve minha música e todos
são bem vindos.
3) Você está com CD
novinho “Porta Voz da
Alegria” e começando a
divulgá-lo. Quando você
canta se acha um porta
voz da alegria e das almas das pessoas ?
R: Esse do título não sou eu
em absoluto. Me refiro a todos que levam alegria aos
outros e de certa maneira
o samba é um porta voz da
alegria; um gol no Maraca;
as crianças e uma infinidade
de artistas, músicos, compositores e etc..
4) É a primeira parceria
com o produtor Lelê que é
criador de vários hits radiofônicos, com destaque
para as canções do Sorriso Maroto. É uma ideia
de deixa-lo ainda mais
na boca do povo, torna-lo ainda mais popular do
que já é?
R: O samba é popular desde que nasceu. Ser ou não
radiofônico não é exatamente a questão. A música tem
que ser boa, me dizer algo.
Trabalhar com Lelê e com o
Bruno foi ótimo. Me senti a
vontade. Fizemos juntos e
o resultado é personalizado.
Penso na música e não onde
ela irá tocar.
5) Desse trabalho, das 17
canções , 11 são inéditas,
sendo duas composições
suas. Alguma autobiográfica que você tenha um
carinho especial? Falo
isso, porque o Roberto
Carlos por exemplo é um
autor que vive as próprias emoções e as canta
depois, você é desse tipo
de compositor?
R: Uma composição é uma
tela em branco. Você pode
pintar com as cores que quiser e não necessariamente
falar de si. Em “Porta-Voz da
alegria” as poucas composições que assino falam de
beijo, de paixão mas acho
que são coisas ligadas a
todo mundo.

6) Na canção ‘Tenta a
Sorte’ você gravou o clipe aqui no Recreio, seu ‘
quintal’ digamos assim.
Como foi gravar aqui aonde mora ?
R: Foi legal, surfei, andei de
moto na região, coisas que
faço sempre. Decidimos registrar apesar de no dia não
termos muitas ondas. Moramos em uma região belíssima. Sempre quis registrar
um dia e a oportunidade
acabou pintando.
7) Nesse clipe, você anda
de moto e ao que me parece uma Breakout. É a
sua ?
R: Sim, é uma edição limitada da Breakout e só tem
3 no Rio. Eu tinha Fatboy,
vendi e comprei essa.
8) Você participa dos encontros de motos , se reúne com os amigos para
falar desse mundo das
duas rodas ou não tem
tempo para isso?
R: Já fui em um café da manhã na loja da Harley mas
não tenho muito tempo para
acompanhar devido a minha
agenda de shows.
9) O André Marques é um
profundo conhecedor de
carros e motos, você tem
esse interesse também
ou é só uma admirador?
R: Gosto de máquinas apesar de não ter muito tempo para me dedicar e ir em
eventos. Minha agenda não
me permite muito mais do
que passear com minha
moto e quando dá.
10)Espetáculo, CD novo,
programa de TV, excursão, como arranja tempo par se divertir e estar
com a família?
R: Pois é, dias de semana
isso é mais possível e o tempo que tenho de sobra dedico a ficar em casa e ao lazer.
11 ) Algum cantinho especial aqui no Recreio
para chamar de seu? Seria a o quiosque da Tia
Salete? Ainda vai lá?
R: A região inteira é legal
mas sempre quando quero
dar uma espairecida vou pra
água, surfo e também gosto
de jogar bola, além de pegar a estrada para o Grumari, passar pela Prainha.. Só
de passar por ali, já limpo a
mente.
12)Você tentou a vida
como jogador e um lesão
no joelho interrompeu
esse sonho, pelo menos
de ser profissional. Fala
a verdade, era bom de
bola mesmo? (risos)

R: Faço meus gols, jogo
sempre bola que é uma paixão mas acho que a música
se deu melhor. (risos)
13) Tem acompanhado
os jogos do Flamengo? O
que achou dessas novas
contratações?
R: Observo de longe...
14) É de ir a estádio? Se
transforma na arquibancada? Falo isso, porque
estivemos uma vez com
o Tiago Lacerda- ator - e
ele vira literalmente um
‘arquibaldo’.!
R: Sou igual a todo mundo e
quando o bicho pega, explodo como todo mundo, para
celebrar ou para reclamar.
Tenho um coração no peito!
15) Voltando ao CD, você
e André Renato são filhos de grandes bambas
do samba, e nessa faixa-título vocês homenageiam as famosas rodas
de samba do Cacique de
Ramos... (André Renato é
filho de Sereno - Fundo de
Quintal

R: Sim, preservamos as tradições. O samba tem essa
coisa de passar de pai pra
filho. Meu filho tá tocando
tamborim na contra capa e
o que posso divido com ele.
Aprendi muito com meu pai
e as rodas de samba. O Cacique é homenageado em
Sambra em um dos momentos mais empolgantes
para o elenco e para o público.
16) E o seu sucesso junto ao público feminino,
como você lida com isso?
Não deve ser fácil. Alguma fã já passou dos limites e você passou uma
saia justa?
R: Rapaz, lido naturalmente
e dou atenção aos fãs com
o devido protocolo, sempre
tem alguma mais atiradinha
mas elas sabem que sou um
cara família e no final fazemos uma “selfie” e está
tudo certo.
17)sua esposa tem ciúmes disso?
R: Ela sabe que é parte do
trabalho de um cantor, lidar
com o público e sabe que
minha relação com o público
é profissional.

R: Alô, cuidem desse pedaço do
paraíso. Não deixem que sujem,
que estraguem nosso patrimônio; cuidem da natureza pois ela
está acabando e se ainda temos
19) Se fôssemos uma secre- a chance de conviver neste espaço temos a obrigação de cuitária digital:
dar do que é nosso e que ficará
- Oi, aqui é do JORNAL DO para os nossos filhos.
RECREIO após o sinal deixe Bip........
seu recado - :
18)Morar aqui na região é...
R:....É maravilhoso ! Cresci
aqui e não me vejo muito longe, é um lugar especial.
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Olhando a carreira , parece
um veterano, mas são apenas 8 anos. Apaixonado por
futebol, o esporte lhe rendeu uma contusão que o tirou dos gramados profissionais. Sorte para a música,
azar do futebol. Ganhamos
um dos maiores intérpretes
de samba dos últimos anos.
O filho de João Nogueira só
colhe sucessos e glórias.
Grammy, excursão no exterior, cerca de 120 shows por
ano e recentemente encarou com coragem um palco
de teatro junto com mais 26
atores em SamBRA. Disco
novo, o quarto de estúdio,
DIOGO NOGUEIRA gravou
clipe da música aqui no Recreio com cenas fantásticas
com direito a surfe na Macumba e rolé de moto nas
curvas da Prainha. Morador da região fala de seu
novo trabalho, ‘Porta-Voz
da Alegria’, que marca os
15 anos da morte de seu
pai que pretende viver um
dia , quem sabe, no cinema. “Ele tem uma história
de vida muito bacana, tem
coisas fantásticas, comédia,
emoção, aventura, drama,
tem tudo. As pessoas vão
se identificar muito com a
história dele, vão se ver”,
acredita. Diogo gostaria de
ter Belisário França na direção e Patricia Andrade no
roteiro. Esse mês faz show
por dez países e volta para
uma penca em solo nacional. Em setembro, deve dar
início à turnê de ‘Porta-Voz
da Alegria’, com 17 faixas,
sendo 11 inéditas, com produção de Bruno Cardoso e
Lelê Almeida. “A alegria tem
tudo a ver com a alma do
brasileiro - revela. Abaixo, o
pai Davi Nogueira falou com
JORNAL DO RECREIO:
1) Você encerrou a turnê
SamBra agora para poder fazer outra pela Europa mês passado, como
foi participar de um espetáculo teatral que exige muitos ensaios e dividir o palco com mais 26
pessoas?
R: Foi uma grande experiência. Foram muitos dias
ensaiando quase 8 horas
por 3 meses. Muito bom
ser parte de um coletivo de
grandes artistas e músicos.
Sem dúvida foi diferente
mas posso dizer que foi um
grande aprendizado e que
levarei comigo para sempre.
2) Não é primeira excursão sua para o exterior.
Como as pessoas recebem o samba lá fora?

