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Detran em novo endereço ao lado shopping
O posto de vistorias
mudou , você sabia? Desde
setembro que a maior unidade de emplacamentos e
vistorias de veículos que
funcionava ao lado do terminal Alvorada , ‘Cebolão’,
mudou e vai precisar de
GPS para você achar. O local
funciona ao lado do terminal
de cargas do Shopping Via
Parque, porém para chegar
na Avenida Engenheiro Cezar Hermano Jordão Freire,
que nada mais é, a via nova
que sai da Ayrton Senna por
baixo da ponte estaiada em
direção ao Barra Shopping
tem que ter muita atenção
já que não há placas indicativas. O problema é que
é mão única. Como existe
uma entrada _ainda fechada pela Ayrton Senna
onde funciona uma Fábrica
de Escolas do Amanhã e
uma pista de kart, pode ser
que seja aberta em breve e
facilitar a vida dos motoristas. Caso contrário, quem
vem da Barra deve seguir
pela Linha Amarela, dobrar
a direita na curva do Chico
Anysio, na Vila Panamericana e voltar pela Abelardo Bueno e pegar a Ayrton
Senna novamente entrando

na via nova.
Nesse posto, novinho, funciona os serviços
de emplacamento, licenciamento anual e troca de propriedade. O antigo espaço,
no chamado “Cebolão”, foi
fechado pois o terreno será
usado na obra municipal de
ampliação do Terminal Alvorada.
O Detran ainda negocia com a prefeitura a
construção de um posto no
Recreio dos Bandeirantes.
Segundo o órgão, a nova
unidade tem 33 linhas de
vistoria — mesmo número oferecido no Cebolão.
A ideia é que o posto tenha a mesma capacidade
das instalações anteriores,
onde eram feitas duas mil
vistorias diárias. No entanto, isso será confirmado a
médio prazo, já que a oferta
de vagas será aumentada
progressivamente. Funciona
de segunda-feira, abrirá das
7h às 22h para 300 agendamentos. Os veículos serão
monitorados por câmeras
que fazem a leitura eletrônica das placas, até o carro
deixar a unidade. O equipamento não existia no endereço anterior.

A entrada é antes do terminal de cargas do Via Parque e o acesso é pela Ayrton Senna pela
ponte estaiada, seguindo pela nova via recem construída , chamada Via 5
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Goji berry: a fruta
A goji berry é uma
campeã em nutrientes.
Fruta vermelha cultivada
nas montanhas do Tibete, a goji berry é consumida há milhares de anos
na popular medicina chinesa.
Título de mais
saudável
conquistado
com números imbatíveis:
. 19 aminoácidos que
ajudam na formação de
proteínas, por isso é interessante consumir pelo
menos umas 3 horas antes do treino;
. 21 minerais como ferro,
cálcio e germânio, apontado como anticancerígeno;
. 22 polissacarídeos fortalecem o sistema imunológico;
. Triptofano para o sistema nervoso;
. Cyperone que faz bem
ao coração e pressão arterial

Tem ainda substancias
que liberam o hormônio
do crescimento, agentes
anti-inflamatórios e mais
um esquadrão de antioxidantes.
No Brasil, a goji
berry só é encontrada desidratada. Chega a custar
R$ 200 o quilo, já que é
importada da Ásia. Estudos americanos e europeus comprovam os
benefícios energéticos e
antioxidantes dessa frutinha poderosa. E recomendam o consumo de
pelo menos uma colher
de sopa por dia, de preferência pela manhã, ou
antes, das atividades físicas. A goji berry só não é
indicada para quem toma
remédio contra trombose,
controle de pressão e glicemia, porque pode inibir
a ação desses medicamentos. As vitaminas do
complexo B presentes na
fruta auxiliam a diminuir
fadiga, stress e melhoram
o funcionamento do cérebro. Cada 100 gramas de
goji berry tem 50 vezes
mais vitamina C que uma
laranja por exemplo, Mas
essa leva a vantagem de

ser bem mais popular e
acessível. E tem muito
mais beta caroteno que a
cenoura.
Como usar a goji berry
Em sua versão desidratada, a goji berry pode
ser comida sozinha. Mas
vale usar a sua criatividade: você pode colocar na
salada de frutas, no suco
detox, ou fazer uma troca
vantajosa em qualquerreceita que normalmente
usaria a uva passa.
Onde encontrar
O mais interessante de
ser consumido são as frutinhas secas, que você
encontra nas lojas naturais, com a MUNDO VERDE. Atenção: Cuidado
com algumas capsulas
que são anunciadas na
internet que prometem
mundos e fundos.

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
Boa noite. Sou morador da
estrada Boca do Mato, próximo ao mercado Sachinho e
é justamente esse mercado
que causa o maior desrespeito e transtorno no direito
constitucional das pessoas
de ir e vir, calcado na CF/88.
Entenda-se: As pessoas vem
ao referido mercado e estaciona de maneira totalmente
irregular em local proibido
parando “ rapidinho” para
fazer suas compras. E, assim, fechando praticamente
a rua e não se importando
com os outros que transitam
na mesma. Ou seja, um, o
mercado, lava as mãos com
relação ao estacionamento
dos veículos, se omitindo
totalmente e somado a falta de respeito também dos
motoristas, resultado um
verdadeiro CAOS.
Feito vários contatos por
tel, a Guarda Municipal vem
multa e reboca, mas no outro dia volta tudo novamen-

te:
1 -Acredito firmemente que
o mercado é responsável direto e deveria receber multa
e rever seu alvará;
2 - Acredito em um Plano
Operacional diário para educar/punir os infratores que
estacionam.
Acreditando em Vossa Senhoria, agradeço atenção a
esses moradores contribuintes e aguardando desde já
providências cabíveis.
OBS: End: Estrada Boca do
Mato com Estrada dos Bandeirantes ao lado do shopping Vargens, na altura do
número 15.000. ¨mercado
sachinho¨.
Resposta do subprefeito
Alex Costa – Wellington,
você está absolutamente
certo. O famoso jeitinho,
“de que posso parar porque é rapidinho”, atrapalha a circulação de veículos e muitas vezes põe

em risco o pedestre. A
Guarda Municipal tem
sido presente nesse local, inclusive, com o uso
de reboques, mas é uma
operação
de
enxugar
gelo. Basta a equipe de
fiscalização sair, para que
a desordem volte a se
instalar. Vamos conversar com os responsáveis
pelo supermercado para
que eles ajudem a manter
a ordem em torno do supermercado.
Boa noite, gostaria de pedir
que abrissem o cruzamento
da Alfredo Baltazar para o
Recreio para não precisarmos contornar lá em baixo
do viaduto, inclusive aumentando o tráfego no cruzamento. Em frente quase ao
Barra Wold Meu nome é Maria Aparecida Cunha Alves de
Oliveira, moro no Barra Bali
no Yellow Bali, todos aqui
gostaríamos deste benefício
pois fecharam o nosso aces-

so sem necessidade. E obrigada pelo retorno, um bom
fim de semana!
Resposta do subprefeito Alex Costa – Aparecida, nós estamos fazendo obras no entorno da
Avenida Alfredo Baltazar
da Silveira, para a construção do Terminal do
Recreio, onde será feita
a integração das linhas
alimentadoras de ônibus
e dos BRTs Transoeste e
Transolímpica.
Durante
esse período de obras, os
retornos e desvios podem
até mudar, mas é provisório. Esse retorno, em
baixo do viaduto, foi proposto pelos engenheiros
responsáveis pela obra,
com autorização dos engenheiros de tráfego da
Cet-Rio. Peço sua compreensão, pois o transtorno é provisório.

Whats
App

99104 - 2208
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EU VI E FOTOGRAFEI!

No ano passado os síndicos dos prédios na Lúcio
Costa , na altura do Posto 11 praticaram o chamado
‘massacre-da-serra-elétrica como o colega Ancelmo Gois chamou o episódio. Na ocasião, foram decepadas 13 árvores frondosas que aparentemente
atrapalhavam a vista dos condôminos. A Prefeitura
anunciou mês passado que agora não foram 13
, e sim, 30 mudas novas no mesmo lugar , num
perímetro de uns 30 metros de calçadão. São mudas de 15 espécies diferentes, entre elas, palmeira
baba de boi, abricó da praia, coccoloba e pau-brasil.
Além disso, ao todo, a Prefeitura, através da Fundação Parques e Jardins, começou o plantio de 110
mudas de árvores ao longo do canteiro central da
Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes
Parabéns, a natureza agradece!

Dizem que eu Pareço com ...Bruce Willys...
O diálogo começa sempre assim: _ Renato, tira uma foto comigo? Em seguida: __Ih , é o Bruce!
Renato Tribuzy já ouviu essa frase inúmeras vezes aonde frequenta na praia e na roda de amigos
e no trabalho. A calvície acentuada e a idade semelhantes fazem com que esse vendedor de material cirúrgico seja abordado algumas vezes para fotos e conversas sobre o astro de Hollywood.
Se ele já faturou alguém por causa da semelhança, disse que não, será? Renato é do da esquerda tá? Se você conhece alguém que se acha parecido com algum famoso manda pra gente que
publicamos no email jornaldorecreio@ gmail.com sob assunto DIZEM QUE EU PAREÇO COM....

99104- 2208
ENVIE UM!
MESTRE CHINA

é filósofo irlandês e graduado no Paraguai

Mestre China transcendeu e agora vai ser Devendra Pompeu:
O drama termina em morte, a comédia em casamento, O amor é uma
fantasia e eu nasci no Carnaval. A causa do divócio é o tal do casamento. Não tenho medo de morrer , só não quero estar lá no dia”
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Morador do Recreio vai estrear nas telonas
Ele já defendeu as cores do
Flamengo, do Atlético Paranaense, Espanhol e até o
poderoso Real Madrid, nas
categorias de base, e agora, empresta seu corpo às
artes cênicas. O ator Gabriel Mandergan, 23 anos,
se prepara para estrear no
cinema no primeiro semestre de 2016 na pele de um
oficial da marinha que se
apaixona por uma prostituta, em “ A segunda Chance’
, com cenas gravadas em
Guaratiba. Morador do Recreio, Gabriel também defende o título de Mister Universo desse ano e diz que
não tem mistério estar com
corpo em forma:
__ Sabe qual a dieta que
eu faço? A da felicidade brinca dizendo que come de
tudo sem exageros e sem
culpa. Adepto ao crossfit
que pratica nas areias da
praia, Gabriel por incrível
que pareça diz que não faz
abdominais:
__ Não sou muito de ficar
o dia inteiro malhando, só
que faço sempre e intenso

- dispara. O ator também
está para gravar outro longa
em que viverá um ‘playboy’
de classe média e que mora
perto de uma comunidade
e os moradores frequentam
sua casa. Uma vez, um deles decide assaltar sua casa
e assassina sua família. Ele
entra para a polícia e quer
fazer justiça com as próprias
mãos. Nesse filme de ação,
Gabriel vive o protagonista
da trama e diz está ansioso
para as gravações:
__É muita ação meio estilo
Tropa de Elite. Não vejo a
hora de viver esse papel comenta.
‘Menino Prodígio tem
direção e produção de Marcos Barros, da Rede Record.
Mesmo longe dos gramados
continua acompanhando o
seu time de coração, o Flamengo:
__Essa diretoria não tá com
nada. Flamenguista gosta é
de títulos e não de contas
pagas - alfineta. Além de ter
jogado no rubro-negro, o exatacante quase foi parar a
na Árabia. Sorte do cinema?

A D E S I V O S D E C O R AT I V O S

A MÉRICAS
G

RAF

GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL

3082-0181
graﬁca@americasgraf.com.br

www.americasgraf.com.br
Rua do Arquiteto, N° 367 - Loja G
TIAGO BINOTTI
Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com
(consultório Barra)

Dor de ouvido???

D

or de ouvido???
Depois de tomar
um
banho
de
mar, piscina ou
uma simples chuveirada, não é raro sentirmos
a sensação desconfortável de água no ouvido
Em geral, as pessoas recorrerem a dar algumas
batidinhas na cabeça com
a mão espalmada, prender a respiração, esquentar toalha com ferro e encostar na orelha etc e tal.
Se a água for
doce - rio ou lagoa – as
coisas pioram. É onde se

proliferam as bactérias
pseudomonas sp, um
dos causadores da otite.
Mais de 70% das
infecções são causados
por água, que empurra a
cera pelo canal auditivo.
A cera deixa o ph do ouvido ácido, e a água o torna mais alcalino, criando
um ambiente favorável
à entrada de bactérias.
Inclinar a cabeça para o lado e agitá-la
levemente é a conduta
correta quando a água
permanece
no
ouvido, impedindo a passa-

VIVENDO MELHOR
de sons e causando,
possivelmente,
dor.
O uso do protetor
auricular é indicado para
quem pratica natação.
Em caso de infecção,
procure
imediatamente
um
otorrinonaringologista.
Se automedicar é muito perigoso nessas horas e
são inflamações
difíceis de se combater além de agressivas.

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

Auto News-

Indian, a Harley agora tem
concorrência
Pois é, depois de tanto alarde e propaganda conseguimos ver pessoalmente as
Indians, que chegaram ao
Salão Duas Rodas e que fomos conhecer no mês passado. As Harleys dominam e
dominaram por anos aqui e
agora vão ter um forte concorrente. Forte porque tem
quase a mesma idade e histórias parecidas. Surgiram
no início do século passado,
e um dos seus modelos de
entrada, a Scout, tem tanta
história quanto as Harleys.
A Scout com essa cilidrada
e nome surgiu após o crack
da bolsa de Nova York na
década de 20. Para se ter
uma ideia , ambas serviram
as forças armadas americanas na segunda guerra. Mas
com vantagens das harleys.
Vai ver que tinham bons
vendedores... Apesar do
boom do mercado americano após a Segunda Guerra,
a Chief era considerada antiquada pela nova administração e saía de produção em
1948. A nova linha utilizava
tecnologia da Brockhouse
inglesa, com motores com
válvulas no cabeça e seletor
de caixa no pedal e embreagem no punho - mas a sua
qualidade de construção estava além das expectativas.
Bom, vamos nos
ater ao hoje. Afinal, através
do grupo Polaris, a Indian
vai fincar pilotis na Barra,
mas precisamente aonde
funcionou durante anos a
Land Rover, bem em frente
ao Beco do Alemão. E

a Land vai vir para o lado
do shopping 10.200, nas
Américas, antigo MAP. Apenas três dos cinco modelos
prometidos pela marca chegam às lojas(São PAULO):
Chief Classic, Chief Vintage
e Scout - esta última, segundo Rodrigo Lourenço,
diretor geral da empresa,
representará 50% do total
de vendas, que deve atingir
800 unidades entre novembro deste ano e do próximo.
Com preços a partir de R$
49.990, ela será concorrente direta da linha Sportster
1200, da Harley-Davidson.
Apresentada em 2014, ela
voltou ao mundo após ficar
fora por mais de sete décadas. Montado na fábrica da
Dafra em Manaus (AM), a
moto traz uma interpretação
moderna da clássica motocicleta, com destaque para o
motor, o primeiro com arrefecimento líquido da história
da marca.
Em seu desenvolvimento, os engenheiros
mantiveram a essência e o
DNA original da Scout dos
anos 1920, 1930 e 1940.
Dessa forma, o chassi construído em alumínio do tipo
“triângulo rígido”, encontrado nos modelos clássicos,
continua no novo projeto.
Ela usa um motor de dois
cilindros, V-Twin, de 1.133
cc, oito válvulas e duplo comando de
vál- v u l a
(DOHC).

A companhia afirma que os
engenheiros
combinaram
design, desempenho e confiabilidade das antigas Scout
com os componentes e tecnologias atuais: são 100 cavalos (a 8.100 rpm) e 9,98
kgfm de torque (a 5.900 giros). O conjunto conta com
injeção eletrônica, câmbio
de seis marchas e acelerador
eletrônico “ride-by-wire”.
O banco de couro
marrom, além de conferir o
aspecto clássico, fica a apenas 635 mm do solo, o que
garante conforto e agrada
pilotos de estaturas mais
baixas. Com 2,31 cm de
comprimento e pesando 244
kg (a seco), a Scout oferece ainda suspensão dianteira
com dupla mola e 120 mm
de curso e traseira com duplo amortecedor de 76 mm
e regulagem na pré-carga
da mola. Para ajudar no trabalho de amortecimento, o
modelo adotou rodas de liga
leve de 16 polegadas, calçadas por pneus 130/90 na
dianteira e 150/80 na traseira. O trabalho de frenagem é
feito por um único disco de
298 mm de diâmetro e pinça
de dois pistões na dianteira;
e disco simples, também de
298 mm e pinça de pistão
único, na traseira. Na Scout,
o sistema de freios ABS é
sempre de série e atua em
ambas as rodas.
A Indian quer aproveitar a crise para se instalar no Brasil e encarar a
Harley-Davidson. Ela equipou a motocicleta com farol redondo, acabamento em
preto e aro cromado, que
reproduz o desenho original
e ainda combina com outros
elementos da motocicleta. O
símbolo do tanque de
12,5 litros de capacidade e um moderno
bocal aeronáutico -lembra o que era utilizado nas Scout da
década de 1920.
Básico, o painel
de
instrumentos
traz conta giros
digital, hodômetro, luz indicadora
de temperatura do
motor e aviso de reserva de combustível.
Tem tudo no facebook
dela, divinha? Indian
Motorcycle Brasil!
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Invasão francesa às segundas
Je veux manger un sandwich et Notre-Dame autre
«triomphe.” Les deux sont à
parcourir? O diálogo poderia
ser assim , caso você deseje comer um sanduíche no
pão ciabata na praça Restier Gonçalves com Guilherme Baptista , bem perto da
Smart Fit e do Colégio Ícaro, no Recreio. É que toda
segunda-feira, um simpático casal francês , e recentemente moradores do
Recreio, marcam ponto no
recém criado espaço para
o food truck na região, com
direito a placa autorizando
parada e tudo e licensiado
pela Prefeitura. Aliás, pagam para esatrem ali cercade R$ 600 de imposto.
No começo foi difícil
já que os moradores desavisados chamaram a fiscalização alegando que a van
do casal estava estacionada
em local impróprio, em vaga
para idoso. Desfeito o susto, eles seguem com simpatia servindo suas especializades da culinária francesa,
enquanto o seu petit não
nasce. A Chef Anne Auxenefans está grávida do seu
primeiro filho com o marido
Loic Soares, 30 anos, e há
dois anos vivendo no Brasil.
Eles decidiram largar tudo na França e tentar
a vida aqui no Rio de Janeiro, cidade que se encanta-

ram durante uma viagem de
férias há 10 anos. No retorno, decidiram ficar 1 ano em
São Paulo e montar seu food
truck, investimento que girou em torno de R$ 250 mil.
Anne já trabalhava no simpático bairro francês, Montmartre, bairro boêmio de
Paris.
No cardápio, no momento tinham 3 opções de
sanduíche no pão Ciabata,
cada custa R$ 20, como o
“Triunfo” tão deslumbrante quanto o monumento de
Paris, esse tem a deliciosa
combinação de ciabata, molho béarnaise caseiro, hambúrguer artesanal, queijo
gruyère e alface. Para acompanhar, as cervejas com
gosto de jabuticaba da Bohemia e refrigerantes. 		
Em outros locais,
pode ser servido o prato do
dia, que pode ser Frango
basquaise- arroz integral ,
molho basquaise -tomate
coloca ervas de provance –
legumes – pimentão cebola
e tomate e frango, sai a R$
22. (receita frango _ receita
em vídeo no site)
Eles chegam por volta das
19 H e costumam sair lá pelas 22H . Talvez possam de
estender, mas por ser uma
segunda-feira , o movimento é pequeno. Porém, nas
duas oportunidades que ticvemos estava cheio.

O casal, segue a semana
pela Barra, depois Leblon,
Botafogo e Tijuca, reservando os finais de semana para
os eventos.
Veja abaixo:
Terças -Na Olegário Maciel – quarta – no Leblon
– Quinta, em Botafogo e
sexta na praça Saez Peña
. Nos fins de semana estão dispostos em eventos pela cidade, como na
Quinta da Boavista, Barra e Zona .
Em sua página no
facebook mostra que o
carioca comprou a ideia e
colocaram o casal no topo
da lista dos melhores no
segmento. Dão entrevistas
para telejornais e foram
capa da Revista Veja. Ou ,
oiu , Viva le France!
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

Balançou o pé de gente boa na coluna desse mês. No alto acima,
uma galera do bem
que se reúne no Candice Cigar no shopping
Américas 10.200 recebeu a visita do mais-do-que-gente-boa
André Marques antes

de viajar para gravar
em
Orlando
para o ‘ É de Casa”.
Chegou a pegar o Lukinha no colo, mas as cenas eram fortes e decidimos não publicar. Ao
lado,
encontramos o
cantor Vinny
na academia Smart Fit dando
uma
corridinha.

fotos
:

O autor de
‘Shake
Boom’ e ‘Mexe a Cadeira’ faz mestrado em Filosofia sabiam? Segue
cantando e compondo
jingles para empresas.
Em seguida, nossa amiga Bianca em momento
‘english course’ com o
ex- zagueiro do Vasco e
seleção, Mauro Galvão.

Acima o ator Gabriel
Mandergan
praticando
crossfit na academia do
Pontal com o ator José
Loreto.
Alguém quer
lavar roupa aí? Tem
dois tanques!!
E nosso capita,
Carlos Alberto Torres, hoje, comentarista do Sportv!
fazendo
uma
breve

Divu

visita
feitura

lgaçã

o/ In

stagr
am/

na
subpreda
Barra.
Nossa
coleguinha
Nida
Rêgo
não resistiu e pediu:
__ Posso fazer umas selfie Sr .Carlos Alberto?!
Tolinha achou que íamos
deixar
o capita só com você? Está
no
jornal
também!!
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Degustando a Vida
O sonho de uma família produzir sua própria cerveja
para consumo e depois aos
poucos isso virar business
está tão comum hoje em dia
que já não assusta mais ninguém. E não param de surgir
boas cervejas, bons rótulos e
sabores bem especiais. Essa
família de Santa Catarina
é um bom exemplo disso.
Lançaram no ano passado
a Lohn Beer - sobrenome
germânico da família- e já
está em solos cariocas. Para
encontra-la precisa entrar
num universo bem singular,
os das motos custom. Um
espaço dedicado aos amantes das duas rodas localizado no shooping Station Mall,
na saída da Linha Amarela,
já com Ayrton Senna, alías,
o endereço é na Ayrton Senna 4701. Ali, junto com lojas de vidros e pneus e até
um distribuidor da Brahma,
está uma carta de cervejas
artesanais brasileiras como a
LOHN BEER.
No cardápio, tem a
tradicional Pielsen, portanto,
leve e refrescante. A Viena é

de baixa fermentação, possui combinação de maltes
distintos que lhe dão a cor
avermelhada e o sabor aveludado, características desse tipo. Na combinação de
lúpulos percebe-se o amargor persistente e agradável.
Provamos a Pale Ale da escola inglesa de cerveja, leva
este nome - pale, de pálida
- por não levar maltes torrados em sua receita. De coloração dourada para rubra,
o sabor que encanta os britânicos há muitas gerações
tem o corpo médio, boa carga de lúpulos e carbonatação
ideal. Depois fomos para a
Quadrupel, com 14,7 % de
álcool. Não estava preparado e fiquei zureta. Ela pega
bem. O nome é justamente
para denominar isso, forte
e é oriunda da escola cervejeira belga. É uma cerveja
muito especial entre as especiais. Os lúpulos contrapõem o dulçor residual do
açúcar e convidam a levá-lo
ao próximo gole. Depois fomos na Carvoeira. Essa teve
parceria inédita, Lohn Bier e

Random/ drei Adler juntando
anos de experiência na combinação perfeita entre lúpulo inglês, grãos brasileiros e
sabores exóticos. Esta Imperial Stout é densa, complexa
com notas amadeiradas e
aroma de baunilha. Esta cerveja será uma bela bière de
garde (cerveja de guarda).

Vale a visita e ver o universo
das motos saboreando as cervejas. Custam de R$ 10 a R$
18 .No mínimo, você ganha
um amigo e um bom papo!
Tim tim! Emails parajornaldorecreio@gmail.com

sob
assunto.
DEGUSTANDO A VIDA

Lohn Beer na Bikewash

