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Linhas:umas saem, outras entram e tudo muda
Não adiantou muito a Dona
Neide, professora de francês,
se mobilizar junto aos moradores, criar abaixo-assinado
e movimentar os principais
veículos de comunicação pedindo, suplicando a não extinção da linha 318 que tinha
até o fim dessa matéria ponto
final no condomínio Pontões
da Barra. Aliás, esse mesmo
ponto já foi durante anos baseado na entrada do Mandala e passou para o Pontões
justamente por reivindicação
dos próprios moradores há
alguns anos. Nada adiantou
e vai acabar mesmo.
A Secretaria Municipal de Transportes anunciou
na última semana de setembro que realmente as linhas 305(Rodoviária-Barra),
314(Central-Barra), 322(Alvorada-Castelo), 360(Carioca -Recreio), 382(Carioca-Piabas), 501 (Barra-Gávea),
502 (Recreio-Gávea), 504
(Piabas - Barra), 505 (Recreio-Gávea, 535 (Alvorada-Leme) e o próprio 318 acabam esse mês.
A medida que já foi
anunciada
anteriormente
é para melhorar o fluxo de
trânsito, principalmente no
centro da cidade e principais

vias da zona sul. Agora com o
novo modelo a meta da prefeitura é retirar 700 ônibus das
ruas:
__As mudanças não
afetam só os moradores aqui,
mas 124 linhas que passam
pela zona sul e desembocam
no centro. Linhas que fazem o
mesmo caminho - disse o secretário Rafael Picciani em reunião na AMOR.
Agora os usuários devem usar as linhas Integradas
que farão a conexão Terminal
Alvorada e o Rio Sul. Isso inclui as Vargens e Recreio, as
chamadas troncais, medida
que não agrada a ninguém,
pelo menos aos que ouvimos
nos pontos.
__As linhas troncais
além de não serem regulares
fazem com que troquemos de
ônibus várias vezes - explica
Neiva.
Picciani também informou que criará o itinerário
alternativo- da linha integrada
Recreio-Rio Sul:
__Vamos tomar essa
medida porque os moradores
disseram que existe uma demanda de 4 mil passageiros e
vamos passar de 20 para 36
os ônibus que vão seguir para
o centro via Linha Amarela.

A população pediu mas não adiantou. O ponto final do 318 vai acabar no condomínio

Em reunião na Amavag, em
Vargem Grande, o Sub Prefeito e o secretário Picciani
deram boas notícias:
__ Será criada a Linha Integrada 9, que fará o percurso
Piabas-Rio Sul elá trocar de
ônibus, caso o centro seja o
destino final- garantiu o secretário.
A pedido dos moradores

a linha 613 que hoje faz
Riocentro-Del Castilho será
estendida até Vargem Grande e a Estação Bandolins
passará a ser uma estação
com linhas expressas do
BRT Transcarioca, que hoje
param no Rio 2 e Santa Efigênia, ambas distantes para
quem vem nas linhas alimentadores de Vargens pela

nas linhas alimentadores
das Vargens. O 810 - Pontal-Praça do Bandolim irá até
a Taquara e deixa de ser
alimentadora , mas terá intervalos maiores. Já a linha
809
(Recreio-Curicica-via
Vargens) passa a ser alimentadora, e circulará com
mais ônibus, diminuindo o
intervalo entre os carros.
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LEITE DE VACA: ALIMENTO DO BEM OU DO MAL?

O sal e o açúcar refinados,
nós já falamos em outras
matérias
anteriormente.
Agora vamos falar de mais
um veneno branco: o leite
de vaca. Quando as crianças tomam uma enorme
quantidade de leite (na inocência dos pais em pensar
que aquilo será maravilhoso
para os ossos), eles estão
sendo inundados por estrogênio, levando a uma epidemia de puberdade precoce.
Fora isso, junto com este
estrogênio, vem uma quantidade enorme de antibióticos em cada copo de leite,
ai você me pergunta: Como
assim, antibióticos? Como
as pobres vacas são forçadas a produzirem milhares
de litros de leite, as tetas
ficam tão pesadas que arrastam pelo chão, que nem
sempre é limpinho, provocando assim infecções
(mastite) e por isto, os antibióticos são administrados.
Outra fator muito
perigoso é o de crescimento, semelhante à insulina 1
(IGF-1). Quando os seres
humanos consomem este
hormônio, os níveis de IGF-

1 no corpo, também aumentam. Infelizmente, se as células de câncer de mama ou
de próstata estão expostas
ao IGF-1, elas se proliferam
como ervas daninha, que
acabam levando a doença a
um ritmo alarmante. Curiosamente, esta informação
importantíssima nunca é
incluída na embalagem de
produtos lácteos. Felizmente, muitos pais estão acordando para a verdade sobre
estes produtos e buscando
alternativas mais saudáveis.
Leite de arroz, amêndoas
e de coco são boas opções
para muitas crianças e adultos. Estes podem ser facilmente utilizados com cereais
integrais, aveia, e sopas cremosas. Um ótimo método
de ganhar nutrientes tanto
para adultos, quanto para
crianças, é a utilização de
leite de arroz em smoothies,
acrescentando frutas, couve, espinafre e outras folhas
verdes, criando uma bebida
maravilhosa e nutritiva. As
folhas verdes são melhores
fontes de minerais do que
os produtos lácteos. Muitos
verdes não contêm apenas
quantidades generosas de
cálcio, mas outros nutrientes
essenciais para a construção

da saúde óssea, como
magnésio
e
a
vitamina C. Cuidar para que as
crianças evitem os produtos lácteos é uma das
coisas
mais
amorosas,
carinhosas
e
responsáveis que um responsável pode fazer por seus
filhos, por eles mesmos,
e para a construção de
um mundo mais saudável.
Alguns motivos para
vocês pensar no assunto:
 A maior parte das vacas é alimentada de forma inapropriada. As rações
para
as
vacas
contêm toda a espécie de
ingredientes tais como milho e soja geneticamente
modificadas,
restos
de animais, sementes algodão, pesticidas e antibióticos.

Estudos
demonstram que em países onde
as
pessoas
consomem
mais
produtos
lácteos,
existe
maior
incidência
de
osteoporose.
 A maior parte das vacas leiteiras vive em espaços
confinados,
em
condições
desumanas,
nunca
vendo
os
pastos verdes que suposta-

mente deveriam comer.
 A maior parte dos lacticínios
é
pasteurizada a fim de matar bactérias
potencialmente
nocivas. Durante o processo
de
pasteurização as proteínas e enzimas são destruídas. As
enzimas ajudam o processo
digestivo.
Quando são destruídas durante a pasteurização, o leite
torna-se difícil de digerir,
provocando um bloqueio no
nosso sistema de enzimas.
 O leite provoca secreção (muco), contribuindo
para problemas respiratórios e alergias de todo tipo.

Investigações
ligam
os lacticínios à formação de artrite. Num estudo com coelhos o cientista
Richard
Panush
conseguiu “produzir” articulações inflamadas em animais apenas substituindo
água por leite. Noutro estudo, cientistas observaram mais de 50% redução de dores de artrite
quando
os
participantes eliminaram leite e
lacticínios da sua dieta.
 A maior parte do leite é homogeneizada o
que desnatura as proteí-

nas, tornando-o difícil de
digerir.
Muitas
pessoas
reagem a estas proteínas como se fossem corpos estranhos, provocando
uma reação excessiva no
sistema
imunitário.
Estudos ligam também o
leite
homogeneizado
a
doenças
do
coração.

Os
Pesticidas
que
se encontram nas rações das vacas conseguem chegar ao leite e
lacticínios que consumimos.
 Significa que temos
de desistir dos lacticínios de uma só vez? Não.
Tome consciência que os
lacticínios
não
são
os
alimentos
saudáveis
que a publicidade nos
quer
fazer
acreditar.
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Olá Boa tarde, Gostaria de
saber se é possível o subprefeito trocar a pintura de
sinalização na esquina da
Rua Genaro de Carvalho
com Raul da Cunha Ribeiro.

Resposta Alex Costa A Cet-Rio informa que pintou recentemente algumas
sinalizações nas ruas do Recreio e serão recolocados os
tachões na Av. Avenida Genaro de Carvalho, para sinalizar melhor aquele trecho
e orientar o movimento de
veículos.
Prezado Sub Prefeito Alex,

Sou morador do Recreio há
mais de 10 anos, a Estrada Benvindo de Novaes que
compreende o trecho entre a
Av Jarbas de Carvalho e Av
das Américas foi projetada
e construída com duas faixas de rolamentos em cada
sentido e estacionamento
em FILA INDIANA ao longo
da mesma. Acontece que em
frente ao número 1500, Bar/
Restaurante Ö BUTECO” recentemente a CET-RIO demarcou as vagas para estacionamento de veículos tipo
ESPINHA DE PEIXE, ou seja
45 graus inclinadas em relação pista,obstruindo com
isto uma pista de rolamento,
dando passagem para um só
veículo de cada vez.Dado ao
grande movimento nos horários de “rush”provoca um
enorme congestionamento
sem necessidade, podendo
provocar até acidentes. Não
entendi essa atitude da CET-RIO, será para beneficiar os
frequentadores e proprietários dos bares adjacentes? A

meu ver, essa minoria não
pode prejudicar uma coletividade. Contando com a colaboração de V Sa, espero que
tome as providências junto
a CET-RIO a fim de corrigir
esse privilégio, para poucos,
em detrimento aos motoristas que alí transitam, bem
como, evitar possíveis acidentes. Os moradores do
Recreio agradecem.
Resposta Alex Costa – Fizemos várias reuniões com
moradores do Recreio e eles
nos pedem rotineiramente
que sejam criadas vagas de
estacionamento. A Cet-Rio
chegou a sinalizar as vagas
ao longo da via, como o senhor sugeriu, mas os moradores pediram que voltássemos atrás e permitíssemos o
estacionamento em espinha
de peixe, como sempre foi.
Novamente os técnicos estiveram no local e avaliaram
que era possível manter o
estacionamento daquela maneira, o que cria maior número de vagas. E no trecho

citado é possível sim a circulação de dois carros nas duas
faixas da Avenida Benvindo
de Novais. Naquele trecho, a
pedido dos moradores, está
sendo estudada a possibilidade de fechar a rotatória
que cruza a Av. Benvindo
e as ruas Malba Tahn e Alberto Cavalcanti. Assim o
giro de veículos terá que ser
realizado na agulha que foi
construída no início do ano,
próximo à Avenida das Américas, ou próximo à Rua Murilo Araújo, próximo à praça.
Prezado, Olha o estado desse poste na Guinard?

Resposta Alex Costa Solicitamos à Rioluz que
faça uma avaliação dos
postes no Recreio, tendo
em vista que o Jornal do
Recreio, há muito tem nos
demandado esse assunto.
A questão dos postes é responsabilidade da Light e a
concessionária é notificada
regularmente sobre a situação de alguns de seus equipamentos. Vamos acompanhar para verificar se vão
fazer a substituição desse
poste citado na foto.
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EU VI E FOTOGRAFEI!

A leitora Rosângela
Andrade divulgou nas redes sociais esse flagrante
de pura harmonia no mundo
animal. Ali, numa tarde ensolarada de setembro, dona
capivara e seu amigo, o jacaré-de-papo-amarelo desfrutavam do mesmo espaço
sem nenhum problema. Primeiro, isso mostra que devemos respeitar as diferenças e nós , seres humanos
deveríamos copiar os bichos.
Segundo, prova que jacaré
não come gente, não come
animal, não ataca ninguém.
Isso já falamos em matérias

D

junto com especialistas no
assunto.
Na foto acima, o
flagrante de descaso do
motorista que não liga para
as regras de estacionamento em frente as rampas
para deficientes físicos tão
escassas em nosso bairro.
Choveram críticas ao dono
do bólido, umas agressivas,
outras beirando a linguagem chula, mas mereceu.
E o pior é que ficou por ali
toda a tarde . Deveria ter
ganhado um bilhetinho de
aviso para quem sabe num
futuro não repetir o fato.

IZEM QUE EU PAREÇO COM....Kadu Moliterno.

Jorge Duarte, de 70 anos , mora na Barra e tem uma história bem legal para contar.
Uma vez botando a saúde em dia na academia Bodytech, uma senhora o abordou e perguntou
se ele era irmão do Kadu. Ele perguntou :__Que Kadu, o Moliterno? - respondeu prontamente.
Ela agradeceu a resposta mas foi embora não muito convincente. Como o próprio ator também
malhava na mesma academia, uma vez foi até ao original e contou a história. Kadu Moliterno
disse que não era possível e em tom de brincadeira tascou: __Velho, você nem tem meus
lindos olhos azuis... Jorge devolveu na hora.: _-Não tenho mesmo não. Eu queria era ter
a cor do seu saldo bancário. E quando Jorge chegou em casa todo ‘pimpão’ para contar o
episódio para sua esposa ela emendou: Jorge, você não é nem o Kadu-molha-o-terno!. Vocês acham parecido? O Kadu é o da direita, tá? Você se acha parecido com alguém? Manda pro
jornaldorecreio@gmail.com a foto do seu amigo famoso!

99104- 2208
ENVIE UM!
MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Paraguai

Mestre China transcendeu e agora vai ser Devendra Pompeu:
‘Se a cerveja e a mulher não são as respostas,
você não fez a pergunta certa”
Meu casamento é um pouco de beleza e paciência: quando tá bom,
beleza; quando não tá, paciência’.
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TIAGO BINOTTI
Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com
(consultório Barra)

Ah, Jack Sparrow...
O famoso ator Johnny Depp
em sua visita ao Brasil para
tocar no Rock in Rio, de
forma caridosa, doou 211
aparelhos auditivos a população carente zerando a
fila de espera que historicamente é longa na nossa cidade. Mas você sabe o
que esses aparelhos fazem?
O aparelho auditivo
é um dispositivo eletrônico
que aumenta e altera os sons
de forma a permitir uma melhor comunicação. O som é
captado pelo microfone, que
converte as ondas sonoras
em sinais elétricos e um am-

plificador aumenta a intensidade dos sinais, transmitindo
o som para o canal auditivo.
Seus componentes internos
são minúsculos e constituem
um circuito que armazena
dados, processa sons e é
extremamente sensível.
Desenvolvido
para
proporcionar audição àqueles que sofrem com algum
grau de surdez, ainda não
é igual ao ouvido humano,
naturalmente perfeito. Mas
a tecnologia extremamente
avançada se aproxima bastante, garantindo segurança e confiança no cotidiano

VIVENDO MELHOR
Antigamente
os
aparelhos eram grandes e
desconfortaveis. Precisavam
comportar grandes circuitos e pilhas maiores, como
no caso dos aparelhos de
caixa. Mas são grandes os
investimentos em estudos
e pesquisas. Engenheiros,
Audiologistas e Técnicos
especializados não medem
esforços para atingir altos
níveis de evolução. Quanto
mais avanços acontecem,
menores e mais eficientes
ficam esses dispositivos,
chegando hoje a tamanhos
muito pequenos e discretos.

Jovens se encontram mês que vem pela fé
Uma atração internacional e duas bandas nacionais prometem alegrar o
encontro anual de jovens
na Igreja Batista Atitude
Central da Barra (IBA)mês
que vem. Com expectativa
de públcio de 3 mil jovens
em 3 dias de evento, o local vai receber uma espécie de ‘U2’ no meio gospel, a nova iorquina Hillsong
NYC, além das nacionais B
one(B1), Paulo César Baruk,
Laura Souguellis e Livres
para Adorar. Nessa terceira
edição do evento que se chama Revolution, a conferência
organizada pelo Ministério
de Jovens da Igreja Batista Atitude Central da Barra (IBA) acontecerá nos
dias 19, 20 e 21 de novembro.
Na quinta, a partir das
19H30 e no fim de semana, a partir das 14 H 30.
Rainerson
Israel, pastor de Rede e da
juventude, graduado em
Teologia
disse através
de email
que a caridade é o principal alicerce:
__O Revolution tem como
principal objetivo conscientizar a nossa juventude de
que é possível fazer uma

revolução em nossa sociedade através do evangelho de
Jesus. Ao contrario de tantas
tentativas revolucionárias,
cremos que o estabelecimento da justiça, da eqüidade e
da paz só se dará através
dos atos de amor (caridade).
Em recente entrevista de
capa de O Globo , outro
pastor, Thiago Fragoso, de
28 anos,
mostrou como
existem cuidados para se
atrair o jovem de hoje.
__ O jovem é espontâneo,
e está acostumado com
ambientes dinâmicos. E, às
vezes, queremos fazer um
culto direcionado a ele, mas
não somos nada dinâmicos.
Copiando o formato das escolas dominicais, acabamos
não os alcançando, nem em
termos de identidade, nem
de comunicação. Essa ideia
do espaço mais escuro, por
exemplo, é para que o jovem, além de tudo, tenha
muita liberdade, para que
converse com Deus e interaja com as pessoas ao lado
sem chamar muita atenção.
Com isso, este ano conseguimos conquistar a galera.
Os jovens sentem que, neste dia, este lugar é a casa

deles

completa
Nesse evento, terá
a paletra do americano,
Josh Kimes, conhecido pelas
pregações vibrantes. Além
disso, food trucks estarão
espalhaddos pelo estacionamento do local. As inscrições podem ser feitas pela
internet ou na prórpia IBA
que fica dentro do Condomínio Pontões da Barra, na
Rua Sylvio da Rocha Pollis.
S
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Evento:
Conferência
Revolution
2015
Data: 19, 20 e 21 de novembro
Horário: 19/11 (19h30),
20
e
21/11
(14h30)
Local: Igreja Batista Atitude
Central
da
Barra - Rua Sylvio da Rocha
Pollis, nº 751, Pontões,
Ingressos: 1º Lote (as primeiras 500 inscrições) - R$ 90,00
2º Lote (de 501ª a 2000
inscrições) - R$ 100,00
3º Lote (de 2001ª a 3000
inscrições) - R$ 110,00
Venda
de
ingressos:
www.ibatitude.com.br
Outras
informações:
2430-2750

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 e 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 e Farmácia na Haroldo Cavalcanti - Shopping Champagnat
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Restaurantes do Polo investem em tecnologia
Sabe aquele pastel fresquinho que você pediu a meia
hora atrás e jura que o garçom não lhe deu ouvidos?
Ou aquele chope a mais
que veio na conta que você
tem certeza que o garçom
botou de propósito? Pois
é , essas e outras ‘lendas’
do universo dos bares e
restaurantes, pelo menos,
para dois aqui no Recreio
vão deixar de existir. Ou
pelo menos, vão poder provar quem fala a verdade.
Num simples e toque tudo
resolvido. Pensando em
agilizar o serviço e melhora-lo automaticamente que
dois estabelecimentos do
Polo Gastronômico do Recreio investiram pesado no
sistema de atendimento e
introduziram tecnologia nos
pedidos.
O Buteco Tradicional, na Benvindo de Novaes
1800 e o quiosque Cavalo
Marinho, na Praia da Reserva informatizaram seu sistema de pedidos de formas
dierentes. Enquanto no Cavalo, cerca de duas dezenas
de tablets foram introduzidas para os garçons, no
Buteco (com ‘u’ mesmo por

causa do batismo da marca)
sua equipe das mesas usa
agora smartfones para os
pedidos.
O garçom Jean, na
casa há muitos anos, disse
que ainda tem cliente que
debocha e acha que estão
distraídos:
__Tem gente que
ainda brinca dizendo que estou no facebook - relata.
Um dos proprietários
da casa Leonardo Quelhas,
informou que o sistema custou cerca de R$ 10 mil e agilizou o processo do pedido
desde a mesa até a chegada
do prato:
__Antes era arcaico,
com comanda em duas vias,
uma ia pro caixa outra para
a cozinha. Do garçom anotar
o pedido de cada um numa
mesa de 4 por exemplo até
ele ir no bar retirar a bebida
e passar na cozinha e informar o prato, isso levava uns
30 minutos mais ou menos.
Agora, ele já pede ali e vai
uma mensagem para a cozinha na hora e outra para
o bar. Quando ele termina
de digitar o último pedido, o
chope já está tirado e aguardando a retirada e a comida

já sendo feita. Isso faz com
que tudo seja mais rápido e o
garçom não abandone a praça
dele , podendo dar mais atenção e melhorando a sua relação com o cliente.
Já no Cavalo Marinho,
a introdução dos tablets sanou
um problema antigo que ocasionava muitas reclamações.
A demora causava desconforto e em alguns casos chegava
ao cancelamento do pedido. O
gerente Luiz Mello explica:
__ Desde o garçom
tirando um pedido na areia
até ele subir e entregar a comanda na cozinha demorava
muito tempo e como eram
muitos pedidos ao mesmo
tempo, embolava o meio de
campo aqui em cima e já viu
né? Agora, tudo ficou mais fácil, para nós , para o cliente e
até para o garçom que não se
ausenta muito e aumenta suas
vendas - completou(existe um
vídeo no site do jornal do recreio).
No Quiosque o investimento foi maior, cerca
de R$ 30 mil na implantação
do sistema, da rede Wi Fi e
equipamentos extras , como
impressora e cabos. Tira um
chope aí, Ademar?!

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

Auto NewsCivic 2016
Os amantes do Civic podem
separar o dinheiro porque
vão querer trocar de modelo no ano que vem. A Honda antecipou a aparição do
’bólido’ que seria no salão
de Frankfurt e surpreendeu
a todos mostrando a décima geração do Civic, em
Los Angeles mês passado.
O modelo ganhou uma aparência mais arrojada e elegante, com estilo mais próximo a um fastback, ou seja,
a queda do teto ficou mais
longa na traseira. A dianteira se destaca pela grade
cromada e uso de LED nos
faróis e luzes diurnas. As
lanternas também utilizam a
tecnologia.
O veículo é totalmente novo, a começar pela
plataforma, que colaborou
para o carro ficar maior e
mais largo, além de ganhar
espaço no entre-eixos. Com
a utilização de aço especial,
o Civic ganhou 25% de rigidez torcional. O novo desenho garantiu melhora de
12% na aerodinâmica. O

sedã promete ser mais silencioso, graças a um para-brisa com função acústica,
melhora na vedação do cofre e tripla vedação nas portas.
O carro mais vendido da Honda também conta com um novo motor, um
bloco 1.5 turbo com injeção
direta, acoplado ao câmbio
do tipo CVT ou manual de
seis velocidades na versão
de entrada. O outro bloco
é um 2.0 16V iVTEC, que a
Honda promete ser o motor
mais potente utilizado no Civic convencional. As variantes esportivas Si e Type R
estão confirmadas.
A Honda prometeu
acabamento interno mais
refinado, para isso, a primeira medida foi abandonar
o painel de dois andares.
O velocímetro é digital e o
console ostenta uma central
multimídia com tela de sete
polegadas com integração
aos smartphones com sistema Apple Car Play e Android Auto. O Civic ainda

conta com ar-condicionado
automático de série, ou de
duas zonas nas versões topo
de gama. Outro opcional é o
freio de estacionamento eletrônico. O pacote Hoda Sensing, que incorpora controle
de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência e auxiliar de mudança de faixa,
também está presente.
A fabricante ainda
não confirmou a data de estreia do modelo nos Estados
Unidos, o Brasil deve aguardar até o segundo semestre
de 2016.
O novo Civic ganhará dois
novos motores: um 2.0 de 4
cilindros i-VTEC, que equipará as versões LX e EX, e o
novo 1.5 de 4 cilindros com
injeção direta e turbo, presente nas versões EXT, EXL
e Touring. Ambos podem ser
equipados com câmbio manual de seis marchas ou com
a nova caixa CVT, que chega
para substituir a automática
tradicional. A dúvida é saber
se a transmissão continuamente variável vai conseguir
transmitir a esportividade
prometida pela marca. A
caixa e o novo motor 1.5
turbo também estarão
debaixo do capô do modelo nacional, que será
convertido em flex.
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ESTÃO FURTANDO AS MAGRELAS
José Herculano teve a bicicleta furtada na Rua Gelson
Fonseca, quando foi fazer
compras no supermercado
que funciona ao lado. O filho de Grace, moradora de
Vargem Pequena, teve a
sua na Benvindo de Novaes em frente ao shopping
Américas. E Luíza Medeiros
perdeu a sua ‘companheira’
que a levava todos os dias
para academia Smart Fit.
Nesses três casos a única
diferença é que Grace, jornalista, teve o expediente
de se dirigir a uma delegacia
mais próxima, a 42 DP para
registrar o furto e ajudar a
polícia a tomar ciência do
crime. O ISP - Instituto de
Segurança Pública divulgou
mês passado pela primeira
vez dados de furtos de bicicletas na capital, desmembrando essa modalidade de
crime que antes era inserida
em assalto a pedestres. Vale
lembrar que desde a morte
do médico Jaime Gold, na
Lagoa, que foi aprovada em
Junho a lei que tipifica essa
modalidade.
De acordo com o
órgão, foram 23 roubos e
220 furtos na capital, sendo
19 só aqui no Recreio. Nas
redes sociais, não é difícil
achar relatos de pessoas

que tiveram as suas ‘magrelas ‘ furtadas. Na maioria
das vezes, com cadeados e
presas em algum tipo de local reservado, como praças,
orla e academia, como foi o
caso da Luíza, que não se
conforma e fez um desabafo no facebook em busca de
noticias e opiniões em o quê
fazer. Já o filho de Grace,
que usava a bicicleta para
ir à academia no shopping
desconhecia o fato do local
existir um estacionamento
exclusivos para as bicicletas.
Diante do volume
de atendimento de uma delegacia que beira os 19 mil
anuais, os números não parecem muito assustadores,
mas quem tem um bem
furtado não se conforma.
E merece uma atenção especial por parte das autoridades. Apesar de não estar
na jurisdição da 42 DP que
atende até a ponte de madeira na Balthazar da Silveira (Via 9) o quiosque Cavalo Marinho até desistiu de
manter um bicicletário para
seus clientes, como conta
uma das proprietárias, Sandra Ornellas:
__Faço
de
tudo
para agradar meus clientes.
Acreditando numa economia
sustentável e apoiando as

inciativas de utilização dasbikes. Até criei espaço para
elas até começarem a furtar
e virar uma dor de cabeça.
Um dia um cliente insistiu
que a bicicleta dele custava R$ 20 mil e eu deveria
ressarci-lo. De tanto insistir
e mesmo não sendo obrigação minha por estar no espaço público pedi um B.O. e
ele não trouxe. Para evitar
futuros incovenientes, decidi retirar o bicletário. Uma
pena né? Se tem cliente que
vem de balsa, poderia vir de
bicicleta. Até vem, mas não
me responsabilizo - explica.
Tentamos
contato
em duas oportunidades com
titular da 42, Dra- Adriana
Belém , mas não obtivemos
sucesso. O mesmo vale para
a assessoria de imprensa da
Polícia civil.
Para o presidente
da comissão de segurança
de ciclismo, Raphael Pazos,
o mercado de receptação de
biciletas tem estimulado a
prática de crimes:
__A bicicleta virou
moeda de troca. Um modelo mais barato não sai por
menos de R$ 800. Se estão
vendendo é porque a população está comprando - finaliza.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

O Rock in Rio passou e já
deixou saudades. A emoção de se entrar na Cidade do Rock era sensação
parecida a de quem vai à
Disney pela primeira vez.
E os artistas se esbaldaram pelos camarotes vips
espalhados. Mas além

do grandão, os da Pepsi
e o da Heinekken foram
os que mais bombaram
de celebridades pra-lá-de-animadas nos dois fins de
semana de festival. No alto
e à esquerda,Tatá Werneck esteve presente com
seu namorado Renato

fotos
:

Guedes. Alexandre Nero
deu ar da graça no stand da
Sky e mostrou talento na
guitarra. Alcione fez participação no show 450 anos
e foi de camisa homenageando nada mais nada menos que Axl Rose a quem
admira muito:__Ele tem a

cara daquele menino que
quebrou a vidraça não
tem? _tascou a ‘Marrom’.
E acreditem, Axl mandou
mensagem agradecendo a
homenagem via rede social. Vinicius, um dos trigêmeos de Bonner e Fátima mostra que cresceu e fi

Divu

lgaçã

o/ In

stagr
am/

cou bonitão como o pai.
Livia Aragão foi sem o namorado, Nikolas Prattes.
Marcelo Novaes e Fábio
Assumpção
foram em dias diferentes
.nimação nas alturas.
Dá para ver que Fábio não
gosta muito de fotos né?
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Degustando a Vida
Mês passado Portugal ficou
em festa . Isso porque seu
‘filho’ mais degustado no
mundo fazia mais um aniversário, o Vinho do Porto. Esse
vinho fortificado ou digamos
mais forte do que normal, é
afinal, cheio de ‘aguardente de vinho’, álcool mesmo.
Por causa do embargo aos
vinhos franceses pelo ingleses, Portugal passou a fornecer seus vinhos a corte britânica. Mas quem disse que
tinham vinhos suficientes?
No século XV, comerciantes
ingleses perceberam que os
vinhos leves e muitas vezes
instáveis produzidos no clima
temperado e úmido do litoral
do Minho não eram do agrado do consumidor inglês.
Começaram a virar as suas
atenções mais para o interior, procurando os vinhos
mais robustos e encorpados
das encostas íngremes e rochosas do Alto Douro.
A fim de desenvolver o seu negócio de vinhos
do Douro, os mercadores de
Viana do Castelo tinham,
portanto de se estabelece-

rem no Porto e no final da
primeira década do século
XVIII a maioria deles já o tinha feito. Um dos pioneiros
do comércio de vinhos do
Douro foi Peter Bearsley, filho do fundador da Taylor’s,
que se diz ter sido o primeiro
comerciante inglês de vinho
a fazer a perigosa e desconfortável viagem para além
do Marão, em busca do melhor vinho.
Às vezes, para o proteger durante a longa viagem
por mar, o vinho era “fortificado” com a adição antes do
embarque de uma pequena
quantidade de aguardente vínica, a qual aumentava a sua força alcoólica e o
impedia de se estragar. No
entanto, a técnica da adição
de uma pequena porção de
aguardente para manter o
vinho em bom estado durante o transporte não deve ser
confundida com o processo
de adição de aguardente vínica ao vinho durante a fermentação que é, atualmente, um aspecto essencial da
produção do vinho do Porto.

Em 1757, o estadista português Marquês de Pombal delimitou as principais
áreas produtoras de vinho
do Vale do Douro. Por essa
razão, o Vinho do Porto
vem somente de um lugar
no mundo: a Região Demarcada do Douro, de 112
quilômetros de extensão.

Como já sabem no Empório
Santa Therezinha tem vinho
do Porto. Passa lá e procura o Julio que vai te ajudar.
No mínimo, você ganha
um amigo e um bom papo!
Tim tim! Emails parajornaldorecreio@gmail.com

sob
assunto.
DEGUSTANDO A VIDA

Parabéns Porto!

Jackson Antunes mostra o lado simples da vida
do mar, mas respeito e não
entro. Recebo muito pessoal
do interior; pessoal da viola;
meus parentes...Gosto da
‘Mineira’ e do ‘Kaçuá. Tem
diretor que fica louco quando
sinalizo que não vou a uma
festa de lançamento de novela . Eu já me ajoelhei aos
pés de um diretor pra me tirar de uma festa. Teve uma
vez, que fui abordado pelo
pessoal do Pânico. Aí, antes
deles começarem a falar eu
interrompi:__ Porque vocês querem falar comigo,
não sou jovem; não dou
IBOPE; sou caipira; não
tô rico; não tô pobre, não
comprei carro novo, o
que vocês querem comigo! Vocês é que são engraçados. Não é que deu
certo? (risos) Nunca mais
me incomodaram. E assim
sou eu. Caseiro, da família,
da minha esposa, dos meus
amigos , dos meus filhos.
3) Você chegou a sofrer
uma agressão por causa de um personagem Leonardo em ‘A Favorita
‘contracenando com Lilian Cabral - tem medo
de passar por aquilo de
novo?
R:Não, sabe porquê rapaz...(pausa). Sou um ator
de muito estudo, intenso
e não defendo a personagem. Esse cara (Leonardo)
era um monstro. Fiz ele com
130 quilos. Ele não tinha
qualidade nenhuma. Queria
que fosse feio e desforme,
e intenso. Mas no fundo do
meu coração eu queria isso,
intenso. Em outras vezes ,
existia a discussão, sentia
que tava exercendo minha
função social através da
personagem, como o ‘Regino’ por exemplo. O ‘Leo’
era sobre agressão física ,
doméstica, a bebida, e era o
que o cara fazia. Olha, pensei que fosse até brincadeira do Faustão na hora. E o
cara já era aquele tipo que
discordava de tudo e falou
que não era apropriado naquele horário. Eu vi que ele
tava alterado e caí na besteira de dar uma risada matutamente e ele me deu um
empurrão. Arrebentei minha
perna. Ele continuou xingando e não se arrependeu em
nenhum momento. Isso tem
uns 12 anos. Seu Tarcísio
(o Meira!) falou comigo:
__Jackson, o que podemos fazer , discutir isso...
Eu não gosto muito de dizer
aonde foi, mas para mim é
página virada. O que me espanta é que era nítido ver
que ele era uma pessoa bem

informada e coisa e tal. Mas
vida que segue.
4) E sua ligação com a
imprensa?
R: Eles parecem que já até
me conhecem e deixam para
falar comigo por último.
Sabe que sou matuto e aí
a entrevista vira prosa. (falando mineirês) Oh..mininu como vai seusfio...sua
muié...E o repórter começa
a falar da novela, mistura
com minha vida pessoal, a
dele, perguntam como vão
meus filhos. Muito engraçado essa relação que criei.
5) E contracenar com
Tony Ramos, como é?
R: Sabe , quando encontrei o
Du(Eduardo Moskovis) com
quem trabalhei em Pecado
Capital, isso foi antes dos
ensaios. Uma vez antes de
começar a gravar perguntei: Você leu a sinopse? Viu
que o Tony vai gravar também a novela? E o Eduardo:
Tô tremendo nas bases. E
acrescentou: __ Ele tá piorando, você reparou? E eu:
Piorando em quê? E ele: Em
bondade..e gargalhamos.. E
eu : É verdade...ele tá me
lembrando Guimarães Rosa
...esse homem está piorando em bondade...caímos na
risada. E o Tony sabe que
todo bom mineiro gosta de
contar piadas e ele também
gosta. Já viu né? Imagina eu
contando piada pro Tony Ramos!! O que eu quero mais
dessa vida rapaz......
6) O que tira do sério?
R: Olha, não sou de sair
do meu centro não. Sabe
que tenho uma página no
facebook há anos e nunca entrei em atrito com
ninguém(carregando o mineirês). Nem uma polêmica.
As vezes entro lá......
7) Você surgiu na TV, com
33 anos, fazendo o Damião, em Rei do Gado e
que passou recentemente no Canal Viva, tava
preparado para aquele
sucesso todo?
R: Foi um presente de Deus.
(mineirando)Tinha que caminhar na rua. Tinha que
voltar para Belo Horizonte
de ônibus porque não tinha
dinheiro para pagar passagem de avião. Hoje a realidade da Globo é outra, eles
pagam né?(risos). Era difícil
, mas não me incomodava.
O que acontece na maioria
das vezes é que os artistas
criam paredes. E uma vez ,
eu fazia teatro numa cidadezinha e uma senhora chegou
com uma menininha e pediu
para tirar uma foto. Depois

me convidou para um café.
Eu fui. Aí, ela pediu uma
foto, eu disse ,claro! E aí,
chamou a menina para juntos sairmos na foto , sabe o
que ela disse? Não, porque
eu não parece artista... Esse
foi um dos maiores elogios
na vida. Eu sou ator. Eu tô
aqui com o compromisso
artístico de fazer a personagem e só....
8) Sabe quem é assim?
André Marques!
R: Eu sei!! Ele é um queriiiido!Ele é um cara tão
bom....O ser humano tem
esse poder. Se uma pessoa de índole má bater
numa boa, parece que ela
é de borracha e rebate. Eu
devo muito ao meu professor Hermógenes, de Yoga,
que Deus o tenha..Quando
eu conheci sua obra tinha
14 anos de idade. E quando
chego aqui no Rio e fui no
‘Sem Censura’ e quem tava
ao meu lado, ele.....Uma dádiva de Deus. Começou uma
amizade. Viajei com ele dando palestras sobre saúde na
terceira idade.. E uma vez
ele disse: A gente tem que
caminhar pra luz, Jackson. O
homem é daqui pra cima(fazendo sinal da mão do pescoço para cima), daqui pra

é nada....Foi ele quem introduziu a Yoga no Brasil.
Só aprendi coisas boas.
Uma vez ele disse : Diga o
que tu pensas e direi quem
tu ès...(risos)Isso aliado aos
ensinamentos da roça...não
tem coisa melhor. Pra você
ver, Seu Manoel Rosa que
inspirou Guimarães a escrever ‘Grande Sertão, Veredas’ dizia: Frio e medo a
gente faz do tamanho que
qué(sic)!(gargalha)
Voltando ao assunto da ‘parede’, já cheguei a
perder vôo por causa de fotos com fãs. De repente tem
um, dois, dez celulares. O
pessoal da Globo sabe que
sou assim e volta e meia me
escalam para umas festas,
como a de Parintins. Eles
sabem que tenho paciência
sem tirar o sorriso do rosto
e sem fazer tipo. Eu gosto
de gente!
9) Sabe quem eu vi fazendo isso? John Travolta.
Ele gravou comercial de
cachaça no Buteco Tradicional! Ele falou com todos la dentro, sabia?
R: Sabe que sempre fui fã
desse cabra? Me faltou foi
coragem de ir lá tentar falar
com ele? Sabe que fui cotado para fazer uma daquelas

personagens do comercial?
Eu ia até de graça!!Mas não
me chamaram...infelizmente..
Quando menino eu queria ser
era o Travolta , sabia?DEixei
cabelo crecer e passei até gomalina, acho um ator extraordinário.
10)Bom, não foi Travolta,
mas foi Charles Bronson!
R: Eu nem achava muito parecido, mas as pessoas achavam ...fazer o quê? Fiz até uma
operação plástica no nariz porque achava o meu nariz muito
feio...e o dele então....(risos)
11) Você é muito mais bonito que ele, tá?
R: Obrigado...também acho
(gargalha).

12)Você acompanha o dia-a-dia do bairro?
R: Sim, acompanho. Vi o canal
das Tachas limpinho. Era muito
bonito. Sei que temos que ter
mais cuidados na hora de sair e
de chegar agora também.
13) E porque você é tão chamado para personagens tão
maus se você é o contrário?
R: As pessoas dizem que tenho olho bom, já fiz outros
bonzinhos. Mas, seu Chico(o
Anysio) mandou recado pelo
Marquinhos(o Palmeira) que eu
era o mais americano dos atores brasileiros, porque eu trabalhava muito com os olhos. O
ator, pra mim, é um observador
da vida, de como ela é, sem tipos, simples assim.

EXPEDIENTE
JR JORNAL DO RECREIO é editado por Guilherme da S Pereira MTB 18677- Diagramação e distribuição gratuita de 15 mil exemplares pela Divulgui LTDA. /991042208 jornaldorecreio@gmail.com
e site www.jornaldorecreio.com.br Foto de Capa: Guilherme da Silveira /CNPJ 11894 373/0001-70 /Impresso do Parque gráfico Infoglobo/O Globo

A sensação era de estar sentado numa cerca mastigando uma palha e ‘proseando’
com uma pessoa do interior.
Aquele papo agradável, calmo, gostoso foi embalado
com alguns goles de suco
de maracujá e uma cesta de
pão de queijo. Argg!, tomei
o suco sem açúcar sem perguntar antes! Mas não fazia
mal, nada seria mais doce
que aquela tarde com um
dos maiores atores desse
país e um dos personagens
mais simpáticos que conheci em minha vida. O JORNAL DO RECREIO teve o
prazer de passar uma tarde
no apartamento do “Tio”
de “A Regra do Jogo”; do
Damião, de “Renascer”;
ou do Regino, de “O Rei do
Gado”. Morador de mais de
duas décadas no Recreio,
Jackson Antunes veio para
cá num tempo em que a
boiada cruzava as Américas
sem ser incomodada e ele
ainda garante que boiava
(sic) também para ajudar
o gado atravessar e seguir
seu caminho em direção ao
pasto beirando a Benvindo.
Prestes a estrear no cinema na pele do pai do lutador “Aldo“, estrela do MMA,
Jackson coleciona histórias,
fala de sua vida na TV e do
sucesso de suas personagens. São 26 novelas, cerca
de 13 filmes, minisséries,
teatro e shows pelo Brasil
com sua sanfona. Poeta da
vida, contador de histórias,
boas por sinal, Joaquim Antunes, 55 anos, casado com
Cristiana Britto, pai de 3 filhos deu uma aula de interpretação na entrevista e até
ensaiou um olhar de ‘Tio”,
personagem de uma facção
criminosa da novela das 9,
vamos prosear?
1) Boa parte vivendo no
interior de Minas , outra
parte em seu sítio em
Guapimirim, e agora Recreio, porque escolheu o
bairro?
R: Por causa desse clima interiorano. Era muito calmo
mesmo. Sentia uma doce
poesia aqui e sinto até hoje
essa tranquilidade, apesar de falarem isso e aquilo, nunca fomos vítima de
nada. Nossa energia é que
faz o local. Cheguei a ver a
boiada passar ali em frente
daquele posto, o Texacão.
Eu ia atrás ‘aboiando’ eles
....(risos)
2) O que você gosta mais
de fazer por aqui?
R: Em 25 anos no Rio, conheço uma rua em Copa,
conheço os teatros... Gosto

