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

SANDRO 
ROCHA :
A vida além 
do Tropa de 
Elite

‘Quem 
quer rir...
tem que 
fazer rir..’





Visando acabar com os 
grandes congestionamentos 
em algumas regiões do Rio, 
com destaque para o meio 
da Barra, zona sul e centro 
da cidade que a prefeitura , 
através da Secretaria Muni-
cipal de Transportes anun-
ciou a extinção de várias 
linhas de ônibus. Por aqui 
na região, algumas farão 
muita falta, mas segundo o 
Secretário  Municipal, Rafa-
el Picciani, esta medida será  
para melhorar a mobilida-
de de todos e garantir o ir 
e vir sem  muitos ônibus de 
10 H às 16H, onde segun-
do estudos, os veículos tra-
fegam praticamente vazios 
nesse período. Em reunião 
‘acalorada’ em Agosto pas-
sado na AMOR(Associação 
dos Moradores do Recreio), 
sugestões foram ouvidas e 
anotadas pela sua equipe. 
No próximo dia 03 de ou-
tubro entrarão novas linhas 
integradas 1, 2 e 8 e outras 
22 antigas serão extintas. 
A linha troncal 1 tem início 
de operação prevista para 
24 de outubro. No dia 7 de 
novembro, 10 linhas antigas 
serão encurtadas e no dia 5 
de dezembro, mais seis se-
rão extintas e no dia 12 de 

dezembro, 10 serão encur-
tadas também. A intenção é 
de tirar 63% dos ônibus que 
circulam hoje nas ruas da 
Zona Sul e Centro. O obje-
tivo da prefeitura é resolver 
o problema de sobreposição 
de linhas e diminuir o nú-
mero de ônibus ociosos para 
que o trânsito flua melhor 
na região. 
 No caso da Barra da 
Tijuca, por exemplo, quem 
usa linhas que ligam o bair-
ro ao centro da cidade terão 
de fazer integração na Zona 
Sul, caso o destino final seja 
a região Central da cidade. 
É o caso da linha 318 que 
era uma reinvidicação dos 
moradores dos condomínios 
Pontões e Barra Sul  e quem 
quiser seguir para o centro, 
deverá fazer baldeação no 
Rio Sul. O mesmo vale para 
a 360.
 Moradores das Var-
gens lembraram na ocasião 
que na região já existiam 
poucas linhas e que as ali-
mentadoras já não aten-
diam bem aos usuários. Um 
estudante  lembrou exalta-
do que achava um absurdo 
pegar 3 condições para ir á 
faculdade na Gávea. Veja a 
relação no site do jornal.

        VÁRIAS LINHAS ACABAM MÊS QUE VEM
Veja  mais em www.jornaldorecreio.com.br página 3

Na foto acima, Rafael Picciani explica o que será feito em reunião na AMOR junto com o Sub Prefei-
to, Alex Costa, o deputado estadual Tiago Mohamed  e o admnistrador  regional Marcus Ballestieri



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

As crianças estão em 
fase de formação e 
crescimento, em todos 

os sentidos (físico, emocio-
nal e comportamental.  A 
alimentação desempenha 
um papel muito importan-
te para que isso ocorra de 
forma saudável e satisfató-
ria. Portanto, as refeições 
das crianças devem ser di-
vididas e elaboradas com 
a finalidade de oferecer os 
nutrientes que necessitam, 
de forma correta. O ideal é 
que todas as crianças façam 
refeições regulares diaria-
mente: desjejum ou café 
da manhã, colação, almo-
ço, lanche, jantar e até uma 
ceia.

* A 1ª refeição – desjejum 
ou café da manhã  é a 1ª 
oferta de alimentos após um 
longo período de jejum e 
para o início de nossas ativi-
dades do dia. Portanto deve 
ser composta de uma boa 
fonte de alimentos energé-
ticos, como pão, biscoito e 
cereais; alimentos regula-
dores como as frutas e ali-
mentos construtores como 
os derivados do leite.

Somos nós os respon-
sáveis pela oferta e in-
gestão de alimentos dos 
pequeninos! Logo, é
importante que demos 
a eles hábitos alimenta-
res saudáveis, ensinan-
do-os a importância de 
comer nos horários cer-
tos, não oferecendo gu-
loseimas ou alimen-
tos pouco nutritivos e 
evitando que comam en-
tre as refeições (pois as-
sim, não comerão os ali-
mentos importantes, 
a d e q u a d a m e n t e ) . 
 Devemos lembrar 
sempre que comer bem 
não é comer muito, é saber 
comer        cer-
to,   nas horas  certas!

* Até o horário de almoço é 
importante também um pe-
queno lanche chamado “co-
lação”. Sua função é repor 
líquidos, vitaminas e mine-
rais. Logo, sucos, refrescos 
e/ou água de coco são os 
ideais. Cuidado para não 
oferecer grandes quantida-
des (como muitos biscoitos, 
recheados ou sanduíches), 
pois poderá comprometer a 
refeição seguinte – o almoço 
– que é muito importante. 
 Fazendo um bom 
desjejum, a criança se sentir 
bem e satisfeita até o almo-
ço com apenas um suco com 
biscoito simples ou até uma 
fruta.

* O almoço e o jantar são as 
grandes refeições em que se 
oferecem proteínas (carnes, 
aves, peixes e ovos), cereais 
(arroz ou massas), legumi-
nosas (feijões, grão de bico, 
lentilha ou ervilha) e legu-
mes ou folhosos assim com 
as frutas de sobremesa.

* O lanche da tarde – é feito 
entre as duas grandes refei-
ções do dia e funciona como 

um complemento de calo-
rias, já que precisar oferecer 
de 7 a 9 porções de alimentos 
energéticos ao dia. Pode-
mos também compô-lo com 
sucos, refrescos, mate ou 
bebidas lácteas, mas preci-
samos ter cuidado com os 
exageros! Como a refeição 
seguinte é o jantar, nada de 
grandes quantidades, ali-
mentos muito gordurosos ou 
aqueles que apenas 
“enchem” a barrigui-
nha e podem até tra-
zer problemas de saúde 
futuros. Atualmente, nos-
sos alimentos estão se 
tornando cada vez mais 
industrializados, coloridos, 
apetitosos, mas com menos 
nutrientes, mais produtos 
químicos e, assim, mais pre-
judiciais à saúde! Devemos 
ter a responsabilidade de 
discernir o que é melhor 
para os nossos pequeninos!

* A ceia é uma complemen-
tação, assim como a colação, 
podendo se oferecer produtos 
à base de leite de ce-
reais ou oleaginosas /
frutas com cereais.
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Quais refeições  devemos fazer?



 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

Bom Dia, Alex. 
Sou moradora da Rua 
Natividade no Recreio 
cep22790725, e me sin-
to totalmente abandonada 
em relação às autoridades 
que eu ajudei a eleger. Essa 
rua é uma vergonha pra um 
bairro como o Recreio.Aqui 
temos o desprazer de ter 
que conviver com um valão 
a céu aberto o que ocasio-
na o aparecimento de bi-
chos como ratos e mosqui-
tos e moscas, além do que 
a rua é mal e porcamente 
asfaltada. E cada vez mais, 
alguns comerciantes que 
NÃO PAGAM impostos vão 
invadindo cada vez mais o 
que deveria ser a calçada 
da rua. É gato de água, gato 
de luz desde o princípio da 
rua perto da famosa Av. das 
Américas. É lava-a-jato, fei-
rinha, mas abaixo, peixaria 
sem higiene alguma entre 
outros, enfim, espero que a 
prefeitura tome uma atitude 
em relação a isso. Eu pago 
impostos e votei no Eduar-

do Paes. Espero agora que 
ele se lembre de nós. Grata 
pela atenção. Seguem fotos 
da Rua Natividade(no site)e 
vale lembrar que muito des-
sa sujeira também é culpa 
de moradores sem nenhu-
ma educação que invadiram 
essa rua e fizeram uma su-
cursal do Nordeste aqui.(co-
munidade Beira Rio)- A ver-
gonha do Recreio.

Resposta do Subprefeito 
-- 
 Vamos marcar 
uma vistoria com os ór-
gãos da Prefeitura para 
saber o que é possível fa-
zer para amenizar a situ-
ação., concorda?

Moro no Condominio Barra 
Lite, na Estrada Benvindo de 
Novaes e sou obrigado a pas-
sar em cima de lama e mato 
para ir trabalhar. Por que a 
Recreio Veículos, até hoje, 
não fez calçada ao lado do 
muro dela. Enderson Alencar 

Resposta do Subprefeito
Resposta - A respon-
sabilidade da calçada é 
do proprietário do imó-
vel. Vamos solicitar que 
a Recreio Veículos seja 
notificada para deixar a 
calçada em condições de 
acessibilidade de pedes-
tres. 

Caro Alex, hoje tive a opor-
tunidade de ler uma maté-
ria sobre você no Jornal do 
Recreio e achei interessante 
a maneira como tratou os 
problemas retratados pelos 
moradores aqui do Recreio 
e das Vargens. Se possível 
gostaria de também pedir 
ajuda sobre problemas de 
uma rua chamada Nativida-
de aqui no Recreio dos Ban-
deirantes, esquecida pelo 
poder público onde tudo é 
permitido. De manhã até à 
noite sofremos com estacio-
namento de carros parados 
em tudo que é lugar impe-
dindo a circulacao de pedes-

tres e veículos na altura do 
condomínio Portal do Recreio 
n 07. Agora existem quios-
ques e barracas de peixe no 
meio da rua dificultando ain-
da mais a circulacao. Peco 
sua ajuda para apreciar a 
falta de ordem existente por 
aqui. Um grande abraço em 
nome de todos os moradores 
da rua.

Resposta -  Estamos agen-
dando uma operação com 
a Seop para rua Nativida-
de, que já havia sito pe-
dida também através de 
reclamações da Central 
1746. Assim que foi rea-
lizada enviaremos fotos. 
Se tivermos o telefone 
do morador, avisaremos 
com antecedência para 
ele acompanhar a opera-
ção de controle urbano e 
ordem pública.

Solicito providencias por 
favor, a rua Athos Bulcão, 
situada no Recreio dos Ban-
deirantes, precisa de rede 
de esgoto e rede pluviais, 
asfalto e iluminações.
Paulo Cesar Rosa

Já encaminhamos  solici-
tação para a Cedae fazer 
uma vistoria nessa rua, 
uma vez que serviços de 
abastecimento de água e 
esgoto são competência 
do órgão estadual, a Ce-
dae.

99104 - 2208
JORNAL DO
RECREIO
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EU VI E FOTOGRAFEI!

DIZEM QUE EU PAREÇO COM....Sandro Rocha!

 Rodrigo mora em Campo Grande e trabalha no condomínio em 
Vargem Pequena e por obra do acaso e da feliz coincidência me encontrou. 
Afinal, a capa desse  mês é com o ator que segundo Rodrigo, cansam de 
confundi-lo. Chamam ele de ‘aspira’, ‘caveira’ e por aí vai. Vocês acham? O 
Sandro é o da esquerda, tá?  Você se acha parecido com alguém? Manda 
pro jornaldorecreio@gmail.com seu amigo famoso!

O morador Yago Belisanda 
Jhaba publicou no facebook 
do Recreio dos Bandeirantes  
esse flagrante de descaso de 
um cidadão com as leis e o 
respeito ao próximo. Pegou 
seu chevete caindo aos pe-
daços, sem placa  e foi pas-
sear lindo e faceiro na ciclo-
via da Praça Tim Maia para 
desespero de quem trafega 
na via a pé ou de bicicleta. 
Mesmo com os avisos  dos 
usuários seguiu em frente e 
nem tchum para o que acon-
tecia ao redor. E por mais 
que pareça estranha a cena 
ver um veículo na ciclovia 
não é algo tão comum assim 

por aqui. O próprio jornal já 
flagrou motocicletas (até na 
calçada) , quadriciclos e car-
ros passando pela via. Nos 
fins de semana até ficam al-
guns guardas municipais na 
altura do posto médico na na 
Praia da Macumba, mas não 
chegam a transitar na via.  
Uma pena ainda presenciar-
mos cenas como essa por 
aqui nos dias de hoje. 
 Parafraseando o co-
lega de O Globo, Ancelmo 
Gois, assim como o céu é 
do condor e as ruas são dos 
carros, calçada é para pe-
destre e ciclovia para bici-
cleta e ponto final.

99104- 2208
ENVIE UM!
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VIVENDO MELHOR

MORADOR DA BARRA CRIA CAMAS TEMÁTICAS

TIAGO BINOTTI      
  Otorrinolaringolista

tiagobinoti@hotmail.com
(consultório Barra)

A h h h t c h i m !
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O nariz possui um comple-
xo mecanismo de defesa.
Ao entrar em contato com 
alguma substância tóxica, 
desencadeia uma resposta 
para impedir que essa subs-
tância alcance os pulmões.
O surgimento da obstru-
ção nasal provoca o blo-
queio da passagem do 
agente agressor e, através 
dos espirros e coriza, a re-
moção dessa substância.  
É uma reação é normal.
Em gripes, por exemplo, o 
paciente apresenta obstru-
ção nasal, espirros e coriza. 

A criatividade  e a 
necessidade de 
atender aos pró-
prios anseios fize-
ram com que o de-

signer Jorge Billoria criasse 
uma série de camas que vem 
fazendo sucesso na região.
Morador da Barra e a frente 
da Mobill Design, começou 
com uma cama com luzes de 
LED, entradas  USB  e saídas 
de som, soluções  simples 
mas que o mercado  do setor  
ainda engatinha e parece 
não dar muita importância. 
Mas, Jorge, sim. Pensando 
nas filhas ainda pequenas e 
na dificuldade de se carregar 
gadgeds como Ipads, celula-
res e etc que a ideia surgiu.  
 A linha  de Jorge é 
ousada e o investimento é 
alto,  para poucos.  Inspi-
rado em hibiscos, guitarras 
elétricas, violões, jogos de 

É uma forma de proteção 
a fim  de evitar a entrada 
aos pulmões através do ar.
Ao contrario do que mui-
tos pensam, a alergia, na 
realidade, indica defesa 
contra agentes externos.
Há pessoas que convivem 
normalmente com  causa-
dores de alergia, como poei-
ra. No entanto, outras, em 
contato a poeira, podem de-
senvolver rinite e/ou asma.
A forma mais comum  é 
a rinite. Cerca de 10% a 
25% das pessoas apresen-
tam essa reação alérgica.

futebol e de basquete  fazem 
parte de sua coleção recém 
lançada. Existe um destaque 
especial para a cama com 
temas orientais. As entradas 
de tomadas são simples e de 
12 volts, portanto, fora de 
perigo de acidentes extre-
mos, como possíveis curtos.  
Em tempos de Rock In Rio, o 
tema das guitarras é bem su-
gestivo.  Funcionando atra-
vés apenas no site,  a  curio-
sidade  do público somado 
as encomendas fez com que 
procurasse um espaço físico.  
Mas todo os modelos dispo-
níveis podem ser pesquisa-
dos no site da empresa pelo 
www.mobilldesign.com.br
 No site do Jornal do 
Recreio tem os modelos ci-
tados aqui.  O investimen-
to é para poucos e pode ti-
rar o sono de muita gente. 
Variam de 6 a 12 mil reais.    

Acima, a cama  inspira-
da no modelo  de guitar-
ra Gibson les Paul e  ao 
lado  o modelo oriental. Na 
bola logo acima , o criador 
, designer Jorge Billoria.

Sintomas da rinite alérgica

* Obstrução nasal (entu-
pimento), coriza, espirros 
contínuos e coceira no nariz.

O que  causam ?

Poeira, pólen e alguns ali-
mentos, pelos de animais 
domésticos, perfumes, pro-
dutos de limpeza, fumaça de 
cigarro, poluição e mudança 
brusca de temperatura são 
as  causas mais comuns.

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 w Praça Mozart Firmeza
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





  Palco Sunset
Deftones

Lamb Of God
Halestorm

Project 46 + John Wayne

    Mês de rock, bebê , e de interdições das vias

QUEEN 18/09
  Palco Mundo
One Republic

The Script
Rock In Rio 30 anos

METALLICA 
19/09

 MOTLEY CRUE
Royal Blood

Gojira

ROD STEWART
20/09

ELTON JOHN
SEAL

PARALAMAS DO SUCESSO-

System of a Down
24/09

Queens Of Stone Age
Hollywood Vampires

CPM22

System of a Down
25/09

Slipknot
Faith No More

Mastodon 
De La Tierra

Rihanna
26/09

Sam Smith
Sheppard

Lulu Santos

Katy Perry
27/09

A-HA
Robyn

Cidade Negra

Palco Sunset
Homenagem - Cassia Eller
Lenine -Projeto Carbono

IRA-Rappin Hood -Tony Tornado
Dônica Arthur Verocai

  Palco Sunset
KORN

Ministry +Burton C.Bell
Angra + Dee Snider

Noturnall + Michel Kiske

  Palco Sunset
John Legend

Magic
Baby do Brasil e Pepeu Gomes

Alice Caymmi e Eumir Deodato

  Palco Sunset
Steve Vai

Night Wish +Tony Kako
MoonSpell +Derrick Green

Clássicos do Ter 
  Palco Sunset

Sergio Mendes e Carlinhos Brown
Erasmo Carlos
Angelique Kijo

Brothers Of Brazil

  Palco Sunset 27
450 Anos Rio de Janeiro

Al Jarreau
Aurea _ Boss Ac

Suricato +Raul Midon

Esse mês, o maior evento 
de música da América La-
tina voltará ao Parque dos 
Atletas para mais uma edi-
ção, dessa vez , pelos 30 
anos desde sua primeira 
edição no pantanesco ter-
reno que hoje abriga a Ilha 
Pura que receberá ano que 
vem os atletas que dispu-
tarão as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro. Para a região o 
impacto é grande.  Mexe no 
nosso dia-a-dia, na econo-
mia, no simples programa 
de lazer  e até a mobilida-
de.  
 Na economia, os 
bares próximos ao evento 
ficam lotados, principal-
mente, por causa do ‘es-
quenta ‘ para o ‘antes’ do 
evento. Porém, os bares do 
Recreio tem uma queda de 
20 %. Quem está no Ca-
morim, Jacarepaguá e Rio 
2 não segue para o Recreio 
para compras em super-
mercados ou lazer, já que 
a Salvador Allende e parte 
da Abelardo Bueno ficam 
interditadas e o tráfego nas 
Américas em determinados 
horários fica muito intenso 
com inúmeras retenções. 
Muitos com quartos e apar-
tamentos vazios alugam 
por temporada. Mas o prin-
cipal, no quesito mobilidade 

deverá receber uma grande 
atenção pro conta dos mora-
dores.  
 O evento acontece 
nos dias 18, 19 e 20 (sexta, 
sábado e domingo) e 24, 25, 
26 e 27 (quinta, sexta, sába-
do e domingo) e os bloqueios 
serão às 10h de sexta-feira, 
com reabertura às 5h da 
manhã de segunda-feira. Na 
sexta,(25) haverá abertu-
ra das vias das 5h às 10h. 
Moradores terão direito de 
ir e vir e receberão adesivos 
para colarem nos veículos 
e passarem pelas barreiras 
conforme mapa anexo. Cada 
área terá uma cor que dará 
acesso a um caminho prede-
terminado para entrar e sair 
de casa. O esquema de trân-
sito será o mesmo adotado 
nas edições de 2011 e 2013.
Como nas demais edições, 
somente a pé e de ônibus o 
acesso, que dessa vez, será 
dividido também com as 
obras de expansão do BRT.
Os bloqueios serão na Ave-
nida Abelardo Bueno, na al-
tura do Shopping Metropo-
litano, na Avenida Salvador 
Allende, após o retorno que 
atende aos condomínios, do 
lado do Recreio, próximo ao 
Batalhão e na Estrada dos 
Bandeirantes – na entrada 
da Rua Olof Palme.

Haverá serviço primeira 
classe (ônibus executivos) 
com desembarque no Rio 
Centro e BRT:
*BRT Rock in Rio que fará o 
percurso Alvorada-Rock in 
Rio, sem paradas, nas es-
tações com percurso de 15 
km. Embarque em plata-
forma provisória na Cidade 
das Artes e desembarque 
em frente ao Parque Olím-
pico; (caminhada de aproxi-
madamente 2 km) e o BRT 
Transcarioca, com embarque 
e desembarque na estação 
Rio 2, fazendo o percurso 
até a Cidade do Rock a pé. 

Como aconteceu nos anos 
anteriores os moradores 
do Rio 2, Aroazes, Vila Au-
tódromo, Olof Palme, Rio 
Centro receberão adesivos 
para poder chegar em casa. 
Nenhum morador da Sal-
vador Allende precisará de 
adesivo, porque o trecho 
interditado não tem mora-
dores. Os adesivos serão 
entregues aos síndicos que 
farão a entrega aos mora-
dores. O subprefeito Alex 
Costa visitará todos os con-
domínios que serão impac-
tados pelos bloqueios para 
explicar o esquema de trân-
sito.
 A prefeitura por 
meio de nota recomenda 
aos moradores a colarem o 
adesivo no carro e respei-
tar a sinalização e não será 
possível cruzar a Av. Salva-
dor Allende, em frente ao 
Parque dos Atletas, onde 
acontece o Rock in Rio, em 
hipótese nenhuma e é re-
comendável andar com um 
comprovante de residência 
caso o morador precise se 
deslocar de táxi.
 Para quem vai ao 
evento – só de ônibus ou 
BRT, portanto, nem os taxis 
circulam assim como foi o 
último evento há dois anos.  

(caminhada a pé 3,5 km)

- Detalhe – Não haverá 
venda de bilhetes na vol-
ta, portanto, é obrigatório 
comprar o bilhete específico 
Rock in Rio  de ida e volta 
(R$ 6,80 + R$ 1 de cau-
ção do cartão), sendo que 
a volta no serviço BRT Rock 
in Rio só será possível para 
quem estiver com a pulsei-
ra própria. Haverá uma cor 
para cada dia. A pulseira 
será adquirida no Terminal 
Alvorada, ao embarcar.
(Preço da passagem R$ 
3,40 cada viagem)
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Auto News- 
CAMARO E SENTRA

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

Que atire a primeira pedra 
quem não torceu o pescoço 
com uma pitada de inveja 
quando passa um Camaro 
roncando pelas ruas do Re-
creio? Bom, tudo bem que 
quem está dirigindo em al-
gumas ocasiões tem perfil 
suspeito, mas os bólidos são 
lindos! E como não mudaram 
muito nos últimos anos tem 
gente andando com 2009 
com pose de zero km. Mas, 
agora, foi anunciada a sexta 
geração que oferece mudan-
ças que chamam atenção 
investindo em plataformas 
bem mais leves e bem rígi-
das, o que ajudou muito no 
seu aprimoramento das cur-
vas mais acentuadas, além 
disso, o novo modelo tem 
um design repaginado ofe-
recendo mais modernidade 
e continua proporcionando o 
mesmo destaque para quem 
o dirige.
 Ano que vem, exis-
tirão 4 versões:  Camaro LT, 
RS, SS e conversível e os 
motores são dois: com di-
reito a turbo de 275 cavalos 

e V8, 6,2 de 455 cavalos. O 
ar condicionado é digital, o 
câmbio automático, painel 
digital com sistema de GPS 
integrado, câmera de ré e 
rodas com aro 20. Um au-
têntico muscle car!
 Seu motor com qua-
tro cilindros pesa menos e 
proporciona um arranque 
de 0 a 100 Km por hora em 
segundos e todas as versões 
de acordo com o fabricante 
são mais esportivas. A área 
interna recebeu modifica-
ções nítidas e o único ele-
mento redesenhado foi a 
moldura da saída do ar con-
dicionado. Que tal?
 Bom, num patamar 
mais acessível a todos os 
pobres mortais e aos res-
pectivos bolsos em tempos 
de crise, no mercado de se-
dans vai andando bem, prin-
cipalmente para os asiáticos 
que abocanham 60 %. O lí-
der do semento é o Corolla 
(34%), seguido por Hon-
da Civic(18.7%) e o Sentra 
(7,8%). Lembra quando foi 
lançado por aqui em 2005 

com o slogan “Não tem cara 
de tiozão/mas você levou 
meu coração’, lembra?
 A Nissan deu uma 
repaginada e criou uma 
versão especial - UNIQUE-, 
mais nova top de linha, com 
controles eletrônicos de tra-
ção e de estabilidade e cen-
tral multimídia que permite 
conexão com redes sociais 
através do celular. Bem atual 
, não?O medo é seu filho ficar 
mexendo no equipamento 
quando você estiver dirigin-
do. O carro sai a R$ 87.490 
e vem com direção elétrica, 
botão de partida sem chave, 
câmera de ré, airbags late-
rais e de cortina, ar digital 
de duas zonas e rodas de aro 
esportivo  17, características 
dos carros do segmento. 
 O volante possue 
quase todas as funções ne-
cessárias  e o painel tem luz 
branca de fácil visualização.  
Outro ponto forte é excelen-
te tratamento acústico, um 
erro nas versões anteriores. 
O Sentra seria o mais ele-
gante dos 3 para fechar.

ANUNCIE 3082 1383
Jornal do Recreio jornaldorecreio@gmail.com
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      POPULAÇÃO QUER ANDAR MENOS
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 Trabalhadores que moram na comunidade Beira-Rio no fim da rua Natividade prendem as bicicletas 

A extinção das linhas de 
ônibus no Recreio e Var-
gens  chamou a atenção 
para um problema crôni-
co na região,  em recente  
reunião na AMOR que en-
volveu o secretário munici-
pal de transportes, Rafael 
Picciani, e moradores. Em 
pauta  a mobilidade. A re-
pórter Silvana Ramiro, RJ 
-TV, em recente matéria so-
bre a pauta informa que 53 
% dos cariocas moram a 1 
km de distância dos princi-
pais transportes de massa, 
que no nosso caso, é o BRT. 
E que chegam a caminhar 
cerca de 10 minutos até a 
estação, números do Insti-
tuto de Pesquisas  Politicas 
de Transporte e Desenvol-
vimento do Rio de Janeiro.  
Em 2010, esse número era 
46 % que moravam a 1km 
mas com os BRTs passou a 
47 %.  E o órgão cita essa 
melhora significativa. O que 
falta aqui são os transpor-
tes complementares. Na 
reunião se falou em linhas 
circulares em micro-ônibus 
que trafegariam entre as 
Avenidas Lúcio Costa, Pon-
tal, Américas, Glaucio Gil e 
Genaro de Carvalho, o que 
atenderia muito bem a po-
pulação, fazendo um trajeto 
pelas principais vias e aten-

 É o caso de José Ri-
bamar de Oliveira, 38 anos. 
__Quando tenho dinheiro, 
pego a VAn, quando não vou 
a pé ou de bicicleta mesmo 
-lembra o garçom.Não é à 
toa que existe um elevado 
número de atropelamentos 
na via. 
 Como esperança, 

dendo aos hoje cerca de 120 
mil habitantes numa área 
com cerca de 60 mil domi-
cílios. 
 E cada um faz o que 
pode. Na Estação do BRT, 
Salvador Allende, bem na 
esquina da Rua Nativida-
de, que vai dar na comuni-
dade Beira Rio, existe um 
bom exemplo disso. Muitos 
moradores cansados de an-
dar a pé, chegam a fazer o 
trajeto em bicicletas e as 
prendem do jeito que pode 
na cerca de arame . Outros  
com mais pressa chegam a 
fazer o mesmo trajeto de 
moto-táxi, desembolsando 
esse valor do próprio bolso 
(R$5). Na mesma matéria, 
existe uma comparação com 
a população de Nova York 
que tem números bem abai-
xo dessa pesquisa, com 20 
% da população distante 1 
km do meio de transporte 
de massa mais perto. Um 
sinal disso é quem trafega 
pela Benvindo de Novaes. 
Além da escassez de linhas 
que passam no local é co-
mum ver pedestres na via, 
que vale lembrar, não tem 
calçamento e andam à beira 
da estrada para não pagar 
passagem ou cansados de 
esperar uma condução. 

fica a intenção do secretário 
que ouviu atentamente, já 
que anotou as sugestões e 
levou para a equipe técnica.  
 Enquanto isso, vá-
rias linhas serão extintas e o 
pobre do usuário , mais uma 
vez fica a pé na esperança 
de ter a mobilidade facilita-
da . 

Com a chegada do terminal 
em frente ao Barra Bali, e a 
criação do BRT Transolímpi-
co , esse cenário vai mudar 
mais ainda para o lado posi-
tivo e a esticada do sistema 
BRT até o METRO que está 
previsto para o segundo se-
mestre do ano que vem vai 
desafogar ainda mais as vias 



De Olho no Recreio fotos: Divulgação/ Instagram/facebookTheBrooks

Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

Agosto,  apesar de ter fama de triste, 
esse ano foi bastante movimenta-
do e ensolarado. A nossa   bicam-

peã de capas  do JORNAL DO RECREIO 
, Kelly Key, foi tomar banho de sol na 
Praia da Reserva, escondida  de todos  e  
bronzeou seu corpo esculpido  em ho-
ras e horas de dedicação a malhação.
Está mais linda do que nunca! What a body!
Abaixo, o assessor Alex Bakalla rece-
beu Juliana Alves  no The Brooks Pub 
, no Recreio, nafesta  de comemora-
ção de  mais uma primavera de seu 
ex-marido Guilherme Duarte numa 
festa  em comemoração de mais uma 
primavera de seu ex-e-quem-sabe-
-atual namorado, Guilherme Duar-
te. O The Brooks é mais uma bela op

ção da região reforçando  a voca-
ção  do bairro pela boemia carioca. 
Abaixo, a  cantora Anitta fazendo caras e po-
ses  para a  divulgação de mais uma parce-
ria comercial, dessa vez,  suas fotos estam-
padas nas embalagens da rede Domino’s.
Chegou a fazer  uma entrega  
pessoalmente!!!Abaixo, o empresário Fa-
bio Amante recebeu em sua loja, Lupcar, 
no Shopping Car a nossa  querida e ilus-
tre moradora  Alcione ‘Marrom’ . Ela foi 
dar uma olhadinha num ’bólido’ novo 
para sua garagem.  Quer saber  qual? 
Não conto, não conto!!! E Gabriel  
Pensador foi num dia de semana com 
amigos ao Cevadas SA. O gerente 
da casa  não se conteve e  pediu  
uma foto com o cantor.  Diga ‘x”!!!  

Mestre China transcendeu e agora vai ser Devendra Pompeu:
““Se não der para ajudar, atrapalhe. O importante é participar”

“Marido é igual a menstruação , quando chega incomoda, quando atrasa, 
preocupa!

MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e graduado no Paraguai
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  Degustando a Vida

           MENDOZA

do ou javali, e mesa na ade-
ga com mantas para o frio. 
Há pratos como o risotto 
de açafrão, cogumelos e 
flores de abobrinha reche-
adas com queijo de cabra.
Nesse link , tem o resto 

da brilhante matéria
http://www.bocanomun-
do.com/viagem/escapa-

da-para-mendoza

No site do jornal tem o ser-
viço compelto , como pre-
ços e fotos da região. vai lá! 

Tim tim!  Emails para
jornaldorecreio@gmail.

com
sob assunto. 
DEGUSTANDO A VIDA

Sempre acompanho o blog 
Boca no Mundo de um cole-
ga jornalista, Pedro Landim. 
Além de consultas semanais 
e de dicas de vinho e gas-
tronomia, o blog dele dá óti-
mas sugestões  de onde e o 
que comer mundo afora. Na 
última semana de Agosto, 
ele falou sobre a região de 
Mendoza, na Argentina. Pe-
dro lembra que a paisagem 
desértica, que muda de cor 
a cada estação sob os An-
des nevados, emoldura go-
les e garfadas inesquecíveis. 
E  uma boa notícia para os 
amantes de um bom vinho é 
que  Gol Linhas Aéreas lan-
çou dois voos diretos sema-
nais para Mendoza, partindo 
do aeroporto de Guarulhos 
(SP), às quartas e sábados. 
Ele diz que em 3 dias você  
resume a magia da região e 
sugere a hospedagem na ca-
pital. lembrando que o ser-
viço de remis te dá mais li-
berdade como viajante, com 
motorista à disposição.
 Bom, ele fala da tri-
ca imprescindível para se 
conhecer. São Maipú e os 

vinhedos centenários, o ber-
ço do Malbec, em Luján de 
Cuyo, e as bodegas impo-
nentes do Valle de Uco. Ele 
inicia falando  da premiada 
bodega – Achaval Ferrer. Lá, 
você pode provar os ‘Fincas’ 
Mirador, Bella Vista e Altami-
ra, varietais de plantas com 
mais de 85 anos de idade! 
Menciona o raro, que segun-
do o blog, um Malbec Dolce, 
maravilha de colheita tardia.
Depois fala do Vinha Cobos 
que num cenário meio fu-
turista  tem uma sala toda 
espelhada para degustação 
e lá, provar o linha Bramare 
Vineyard Designation.
O almoço, segundo Landim,-
na Bogega Ruca Malen é um 
desbunde. Como se estives-
se dentro de um quadro já 
que a janela retangular gi-
gante mostram os vinhedos 
ao fundo e os Andes logo 
acima. A impressão é de es-
tar olhando para um quadro 
mesmo.
A noite ele lembra do arma-
zém Restaurante – Azafrán
A casa tem queijos e embu-
tidos locais, como os de cer-
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SANDRO FALA DO TROPA DE ELITE E DOS TEMPOS DE PALHAÇO
Essa entrevista surgiu de 
uma forma inusitada no sub 
solo do Américas Shopping.  
Após deixar meu carro para 
uma lavagem a seco  e me 
dirigir ao cinema para as-
sistir a mais uma ‘Missão 
Impossível’ com minha fi-
lha, que para variar , saltou 
do carro cantarolando. Eis 
que  um homem se apro-
xima vestido de Flamengo 
dos pés a cabeça, mas ao 
estilo rapper americano, 
com camiseta e calção lar-
gos: __Nossa, como você 
gosta de dançar! Conhece 
o Matt Steffanina? Carolina, 
de 10 anos, diz que não e 
ele mostra no celular. Quan-
do me deparei, era o ator 
SANDRO ROCHA, o Major 
Rocha, de Tropa de Elite 2, 
ou o Abirão de ‘Os Dez Man-
damentos’, novela da TV Re-
cord. Simpático e atencioso 
falou rapidamente da sua 
agenda lotada e marcamos 
na semana seguinte. E é lo-
tada mesmo. Ele não para. 
Além da novela,   cuida da 
casa, dos três filhos, filme e 
um projeto que guarda com 
todo carinho e segue a pro-
cura de um investidor para 
produzir um reality voltado 
para o mundo do futebol 
que envolve jogadores jo-
vens, CFZ, ex-campeões 
mundiais e o maior sonho 
americano, Disney. Bem ao 
estilo Tropa de Elite: prossi-
ga aspira!
1) Você veio do Lins, 
quando começou essa 
relação com o Recreio?
R: Sempre quando vínha-
mos para a praia, era para 
cá. E falava para minha es-
posa: um dia vamos morar 
aqui. E era uma realidade 
muito distante, já que não 
tinha nem apartamento 
próprio no Lins. E as coisas 
foram se encaminhando e 
hoje estou aqui. Sou apai-
xonado pelo Recreio.

2) Algum cantinho espe-
cial?
R: Gosto de correr na orla, 
de almoçar aqui no Lokau; 
tomar um açaí no Balada 
Mix; do rodizio de sopas 
do Alpha Belle...Sou muito 
simples no meu lazer. Sou 
um cara sem muitas exi-
gências..

3) ..como seus persona-
gens... 
R: Por aí. 
4) Mas esse olhar firme 
é que acaba chamando 
atenção dos diretores 
que te convidam para 
personagens maus, vi-
lões?

R: Sou muito confundido 
pelas minhas personagens, 
mas poucas pessoas co-
nhecem o SANDRO ROCHA  
na realidade. Sou bem di-
ferente do que vivi nas te-
las. Causa até uma estigma 
com a minha personalidade, 
porém em todo os lugares 
que passo e trabalho tenho 
a oportunidade de reverter 
o quadro. O ser humano é 
preconceituoso. A imagem 
do vilão é muito forte e fica 
por mais que seja um traba-
lho.
5) Você acha que é o quê, 
ninguém te disse que tem 
cara de mau?
R: Não. Dizem que tenho 
imagem pesada. Só isso.  Eu 
olho no olho. As pessoas não 
estão acostumadas a se en-
cararem. Isso é meu. 

6)Você adora Orlando, na 
Flórida, vê semelhanças 
com o Recreio?
R: Nenhuma. Cara, uma 
vez minha esposa me disse 
quando estávamos no fim 
das férias já retornando ao 
Brasil, já no avião, eu meio 
triste, e ela mandou: sabe 
porque  você gosta tanto de 
Orlando?  Por que você é um 
cara muito justo. E acho que 
é isso mesmo. Tem proble-
mas como em qualquer país. 
Só que se você fizer algo er-
rado, você paga. Lá, as pes-
soas se respeitam, se dão 
bom dia, tem seu espaço de-
terminado e gostam de tra-
balhar, produzem. E isso faz 
diferença. Eu sou workaholic 
e me identifico com essa his-
tórias de meritocracia. E se 
a gente colocasse essa en-
grenagem aqui a gente se-
ria imbatível. E toda vez que 
vou ao Magic Kingdom, vou 
no museu do Disney e meio 
que faço uma oração, muito 
doido isso.
7) Por que a gente não 
muda isso?
R: Está enraizado. Tudo cor-
rompido desde a base. Teria 
que ter um TOLERÂNCIA 
ZERO assim como foi em 
Nova York, lembra? Mas não 
vai acontecer.
8)Vi que gosta de dar di-
cas de viagem a Orlando 
na internet, como surgiu 
isso?
R: Eh, eh .. Cara, eu postava 
fotos minhas lá fora na rede 
social e perguntavam como 
era lá. Aí, eu ia passar  30 
e poucos dias e adoro fil-
magens rápidas, simples. 
Comecei a fazer  sem com-
promisso de qualidade, meio 
visceral. Decidi fazer um ca-
nal na internet (vempradis-
neycomigo.com.br) e tem lá 

as dicas de compras; do 
leite; do achocolatado; de 
comprar os ingressos dos 
parques, enfim, comecei a 
fazer e já são 48 vídeos.  - 
no site tem um desses 
dando dicas de compras 
no Walmart. - 
9) Consegue ir 50 vezes a 
Disney?
R: Consigo 60!(risos).Lem-
bra do programa do Silvio 
Santos, o ‘Domingo no Par-
que’? Então, tinha aquela 
abertura da Disney, aquelas 
coisas do parque e para mim 
era um sonho muito distan-
te. Amigos meus iam e tudo 
mais, e para mim, isso era 
lúdico, longe da minha rea-
lidade. 

10)Te encontrei todo fan-
tasiado de Flamengo no 
Américas Shopping, você 
é de ir ao estádio, ficar 
em torcida, ou depois da 
fama, vai de camarote?

R: Olha, também vou a ca-
marote. Também gosto do 
que é bom, mas sou do povo, 
de frequentar arquibancada 
, de ficar na Raça. Quem vai 
ao Maraca, já me viu lá, mas 
gosto de um 0800 também. 
Quem não gosta de uma 
molezinha..?

11) Depois de viver o Ma-
jor Rocha, em Tropa de 
Elite 2, veio o Abirão, em 
’Os Dez Mandamentos’ 
vê algumas semelhan-
ças, claro, respeitando as 
épocas?
R: Nada. nenhuma. Mas fa-
lar de caráter, no caso do 
Abirão, numa época em que 
viviam a guerra da carne é 
uma maldade com a perso-
nagem. Era uma luta para 
conseguir sobreviver. Tinha 
que ser sagaz, é mais por aí. 

12)Você tem 3 filhos , 
gosta do universo infan-
til, já fez teatro infantil?

R: Fiz só uma peça que foi 
lamantável..o figurino era 
horrível, a barba caía -era 
uma peça que falava de Pa-
pai Noel - , barriga caía...

13) E foi aí que você foi 
RONALD McDONALD?
R: Olha,  foi umas melhores 
experiências da minha vida 
e guardo com muito carinho.

14) É como ser ‘Bozo’?
R: É muito mais. O Ronald 
tem um trabalho nos hos-
pitais de câncer e nos hos-
pitais públicos, sem cachê. 
Ele não arrecada dinheiro. 
Minha área era o Nordeste.

Foram coisas muito impac-
tantes. Levar esperança e 
alegria em momentos de 
dor, não tem preço. Teve um 
caso em Minas -fora da mi-
nha área de atuação- Che-
guei na Casa Ronald e fiz 
amizade com uma menina, 
‘ carequinha ‘, já fazendo 
quimioterapia e ia fazer dois 
shows lá e no dia seguinte  
ela havia morrido. Você dá 
outro sentido a vida. Qual 
empresa que se preocupa 
com os doentes hoje?

15)Mas nem tudo foi tris-
teza, né? Você já saiu gri-
tando gol vestido de pa-
lhaço..
R: Como você sabe disso? 
Viu na internet, né...Meu 
produtor era botafoguense e 
era aquela final com o Vasco 
em 2001....2 a 2 e eu per-
guntando o resultado toda 
hora e ele vai fala: gol do 
PET!(risos) Saí gritando gol 
vestido de Ronad McDonald 
(gargalha). Foi a experiên-
cia  mais bizarra que passei 
na minha vida. Gritar mengo 
vestido de palhaço em Ara-
caju...

16) Passou alguma saia 
justa vestido de palhaço?

R: Principalmente o de ar-
riar a meia e puxar o sapa-
to. Quer arrebentar o palha-
ço , é só arriar a meia. Era 
muito engraçado. Criança é 
criança, né?

17) O lado ruim e o lado 
bom da fama?
R: O bom é você ser reco-
nhecido pelo seu trabalho. 
Eu não tenho outras preten-
sões e o lado ruim....eu não 
lembro. 

18) E os paparazzis?

R: Eu não sofro isso. Não 
tenho perfil Cauã Raymond. 
Minha vida não tem nenhum 
atrativo que desperte curio-
sidades nas pessoas. Tal-
vez quando meu contrato 
terminar na Record e se eu 
for para Globo, talvez isso 
mude porque o bolo publici-
tário  90 % tá lá. 

19) O Rocha de ‘Tropa de 
Elite’ foi seu divisor de 
águas?
R: Com certeza. O Rocha 
foi a  resposta de 17 anos 
de carreira. Igual ao futebol 
onde só 5 % conseguem .

20) Já foi ovacionado 
numa comunidade quan-
do chegou?

R: Já, já sim. No Lins, por 
exemplo, as pessoas vinham. 
Muitos amigos morreram, mui-
tos da época da minha infância 
entraram para esse mundo da 
bandidagem. Eu fiz uma esco-
lha lá trás. Estudei no Pedro II,  
fui para as artes... 

21) Saudades do colégio? 
R: As minhas amizades são 
dessa época. O que  vivi em 
90/93, aquilo foi a maior expe-
riência! Pena que não é mais o 
mesmo. Muita greve, 3 meses 
sem aula. Cheguei até tirar mi-
nha filha por causa disso. Ainda 
mais porque nos mudamos pra 
cá e ficou inviável.

22) As frases do Rocha eram 
suas mesmo?
R: A maioria, mesmo porque o 
processo ali era de improviso, 
sem roteiro estipulado. Mergu-
lhando ali na personagem, as 
frases surgem e o fato de eu ter 
vivido essa sagacidade no Lins, 
facilitou bastante e as gírias são 
normais. Você tem na sua veia.

23) Qual a que mais gosta?
R:Quem quer rir tem que fazer 
rir!!Pegou no Brasil inteiro!E é 
do Tropa 1, hein?
24) Bom, permissão para 
terminar?
R: Permissão concedida....
(risos)
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