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De Piracicaba para a Barra, até o mês que vem
Uma Maria tem inveja da outra
e vivem a procura de um marido. Sucesso no interior de São
Paulo, em cartaz há 17 anos, a
peça “As Três Marias em Busca
do Ponto G” estreia na Barra a
partir do dia 08 e fica até final de Fevereiro. Essa comédia
deliciosa conta a história das
encalhadas Maria do Socorro,
Maria das Dores e Maria da
Graça. Com diferentes personalidades, elas estão “loucas”
para fisgar um marido e fazem de tudo para isso. Como
a rica e religiosa Maria do Socorro (João Scarpa), que vive
na igreja fazendo promessas a
Santo Antônio, a fim de casar
um dia. “A Socorro é dissimulada e invejosa, mas ela se esconde atrás da imagem de boa
samaritana. Ela tem classe e
elegância. É muito divertida e
acaba conquistando a simpatia
do público. Eu acho que ela é
a protagonista, mas não fale
para as outras (risos)” - brinca
João ao descrever a sua personagem.
Homens interpretando
mulheres dá margem a vários
cacos durante o espetáculo e
muito improviso. E apesar do
bairrismo entre paulistas e cariocas João não vê problemas
para a peça emplacar na Barra:

__ As piadas são fundamentadas nas situações em que
elas vivem e na performance dos atores. Não há nada
de regional no espetáculo, o
que permite que as piadas de
situações sejam “universais”.
Sendo assim, eu acredito que
os cariocas e turistas tenham
grande aceitação. No que depender do elenco, já está garantido!” - comenta.
Instalados no Recreio, o trio não vê a hora de
estrear e a escolha pela região não foi à toa:
“Pelo que percebemos
o Teatro dos Grandes Atores
já tem um público grande interessado em comédia e isso
pesou bastante na escolha.
Temos certeza de que o público dará muitas gargalhadas
com essas três, que estão
loucas pra casar e pra ficar
famosas”, completa.
Teatro dos Grandes Atores
(Sala Azul) - Avenida das
Américas, 3.665 - 33251645: Sexta e sábado às
23h. Até 27 de fevereiro.
Ingresso: R$ 70. Bilheteria: Das 15h às 20h em
dias comuns, exceto segundas-feiras. Em dias de
espetáculo, o funcionamento vai até o início da última
sessão.

Marcelo Trevilin

As Três “Marias” com os figurinos da peça que estreia dia 08 na Barra
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Safra e entressafra de hortifruti

Com a crise instalada, devemos tirar o “s” da palavra crise e criar novos hábitos alimentares. Tenha em
mãos a tabela das estações
das frutas, verduras e legumes. Esta tabela poderá lhe
auxiliar para uma melhor
compra e produtos mais
frescos e com melhor preço,
e muito mais nutritivos.
Pela falta de espaço
aqui no jornal peço a vocês
que entrem no site www.
jornaldorecreio.com.br
e
vejam lá na minha coluna
que não é tão difícil fugir da
crise. Coloquei separado em
cores . Em amarelo, é o período de início de safra, com
tendência de alteração de
preços. No verde, preços
baixos e melhor qualidade.
Já no vermelho é a fase de
esquecer a comprar desses
produtos, como ameixa em
Abril ou a Pêra de Setembro a Novembro ou uva em
Agosto. Isso , claro para frutas importadas. Para as do
nosso solo querido o abacate de fevereiro a julho
podem comprara a vontade.E o abacaxi de junho a
novembro costumam estar
com preços em conta. E em

se tratando de hortifruti não
podemos deixar de falar nos
transgênicos que são alimentos produzidos a partir de
organismos cujo embrião foi
modificado em laboratório,
pela inserção de pelo menos
um gene de outra espécie.
Alguns dos motivos de modificação desses alimentos são
para que as plantas possam
resistir às pragas de insetos, fungos, vírus, bactérias
e ao uso de herbicidas.
Não sendo transgênico, dependendo do hortifruti, podem ter uma carga muito alta de agrotóxico para
“preserva-lo” das pragas e
com isso nós é que saímos
perdendo. Hoje
em dia estamos cada vez
mais perto dos alimentos orgânicos, quem sabe um dia
as autoridades conseguirão
entender que é muito mais
barato trabalhar com a prevenção. Entre as amostragens analisadas, os alimentos que foram contaminados
com uma frequência maior
foram:
pimentão (80,0%),
uva (56,40%),
pepino (54,80%),
morango (50,80%),
couve (44,20%),
abacaxi (44,10%),
mamão (38,80%),

Dizem que eu Pareço com ...Dana
White UFC...
Alfredo Giovanni Biava, de 41 anos é um italiano emprestado carinhosamente ao Brasil. Sua semelhança com o dono
da marca UFC já lhe trouxe momentos engraçados como
numa vez no restaurante japonês em que o garçom lhe
abordou e pediu para tirar uma foto com o sushiman que era
bem parecido com o lutador Anderson Silva. Alfredo achou
graça na hora já que o rapaz parecia mesmo com o Spider.
Essas e outras histórias ele acumula no seu dia-a-dia, claro, desde que perdeu as madeixas. E você conhece alguém
que se parece com um famoso? Ou você se acha parecido
com alguém? Manda pra gente pelo Whats app do jornal
21 991042208 ou por email em jornaldorecreio@gmail.
com .No assunto, Dizem que eu pareço tá?

FALA COM O ALEX!
Whats
App

Olá Boa tarde
Não sou muito de reclamar
, mas minha paciência está
chegando ao limite. A Benvindo de Novaes e a Estrada
dos Bandeirantes no trecho
das Vargens tá um caos só.
Muitos caminhões trafegam
jogando terra pela via, é
obra no canteiro sem sinalização . Calçamento inexistente, asfalto ruim. Buracos,
quando vão dar um chique
de ordem por lá?
João Carlos Mendes Cavalcanti Via Whats app
Resposta do subprefeito
Alex Costa – João Carlos
você tem toda a razão
quando diz que é necessário uma fiscalização
mais rigorosa com relação ao calçamento e ao
asfalto, no trecho de Vargem. Já solicitei serviços
de recapeamento que se-
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rão executados nos próximos dias, possivelmente
no ano que vem, uma vez
que agora teremos um
pequeno período de recesso por conta dos feriados de Natal e Ano Novo..
Bom dia, Alex. Gostaria de
saber quando esta Sub Prefeitura , junto com os órgãos
competentes, vão providenciar a trocada cerca,capina e
replantio da vegetação nativa do Recreio e fiscalização
dos quiosques que vem aterrandoparte dessa vegetação.
GRATO JOÃO LUIZ.
Resposta do subprefeito
Alex Costa –
– A Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, tem feito
um trabalho constante
de cercamento, replantio e fiscalização da vegetação nativa na orla da

Barra, Recreio, Prainha e
Grumari. Existe ainda o

Escreva para a Sub Prefeitura
com sua sugestão, reclamação ou
crítica para
jornaldorecreio@gmail.com
sob o assunto: FALE COM O ALEX COSTA

projeto chamado Corredor
Verde para preservação
e recuperação da vegetação nativa em torno dos
parques naturais, ligando
todos eles, através desse
corredor verde. Infelizmente, a educação das
pessoas ainda deixa a desejar, tanto dos frequentadores da praia, quanto
dos comerciantes. Vamos
pedir que os fiscais sejam
mais rigorosos e vamos
continuar esse trabalho
de recuperação de cercas
e vegetação.
Via whats app Quero saber se o chafariz
que fica na praia do Recreio
vai voltar a funcionar?
Resposta do subprefeito
Alex Costa –
Não há previsão
para o chafariz da Praça
Tim Maia voltar a funcionar. Falta uma peça.

Fani Pacheco: a futura médica do Recreio
Disseram a ela que ex-BBBs
tinham seus 15 minutos de
fama e deveriam aproveita-los muito bem. Já se passaram 8 anos de Uh Uh! Nova
Iguaçu e Fani Pacheco continua aí nos holofotes desfilando sua beleza e alegria
nas TVs e capas de jornal.
Ela mesmo diz que não gosta de desperdiçar oportunidades e com sua franqueza
grau mil conquista corações,
abriu e fechou muitas portas, mas o povo a adora. E
é cativante mesmo. Quer se
tornar médica e tentar entender e ajudar àqueles que
desenvolvem doenças neurológicas, como sua mãe,
falecida no ano passado. A
partir desse ano a dedicação é com os estudos para
prestar vestibular para medicina e depois partir para
Psiquiatria. Até tentou na
faculdade em Nova Iguaçu,
mas segundo Fani Pacheco, o reitor não a aceitaria
porque iria chamar a atenção do MEC para instituição
e isso não seria bom. Oi?
Fani reatou o noivado com
o médico Leandro Dias, mas
junto com o retorno do amor
vieram dois caderninhos
para ambos se adaptarem
a nova relação. Engraçada,
inteligente, desbocada às
vezes, divertida e dona de
si, Fani Pacheco é daquelas
que dá para conversar horas
e ficar com saudades. Falou
de tudo um pouco e de sua

paixão pelo Recreio. Empresária autodidata, administra
sua vida como pode e quer.
Vende suas ‘presenças’, ataca de repórter do TV Fama e
ainda é sua própria assessora de imprensa, e dá tempo
para fazer isso tudo e ainda
namorar. Para Fani Pacheco
tudo dá, diz aí menina :
1) O stress tem acompanhado ao longo desses
anos e você desconfia
que atrapalha sua visão,
como isso?
R: Eu descobri a primeira
vez quando tentava tirar a
carteira da OAB. Não tava
conseguindo passar naquela
prova de decoreba. Sempre
li muito e quando não conseguia mais ler isso me deu
uma agonia. Agora com a
perda da minha mãe foi a
mesma coisa. Veio o stress
e com ele a perda da visão
para perto. Mas já tá passando graças a Deus.
2) Você vai tentar prestar
vestibular para Medicina
é isso?
R: Depois do problema da
minha mãe eu decidi que iria
cair na Psiquiatria e ajudar
as pessoas.
3) Mas já é formada em
Direito que são 5 anos de
curso e vai encarar mais 7
de medicina?
R: Sou determinada, menino..
4) Mas você prestou vestibular em Nova Iguaçu e
se desentendeu logo com

o reitor?
R: Pôxa, fui questionar uma
nota de redação aonde sou
boa e lá descobri que não
iriam me aceitar de jeito
nenhum porque ia chamar a
atenção do MEC com minha
presença no campus. O reitor me disse com todas as
palavras que vendia vaga,
oi?
5)Polêmicas à parte vou
dar uma de Nelson Rubens, seu colega de Rede
TV! Fani, veeeja você
processou a TV Globo,
porque?
R: Não quero me estender
nesse assunto porque estou
pedindo uma indenização.
O que posso dizer é que
na minha última participação no BBB retiraram meu
remédio para depressão e
pirei lá dentro. Isso não se
faz. Tomo medicação desde
os 14 anos de idade porque
não produzo duas substâncias no cérebro que me
ajudam no meu equilíbrio.
Ponto.
6) O BBB começa agora,
acha um formato ultrapassado?
R: Aquilo é o que é, uma
novela sem roteiro. Eles
cortam bebida a hora que
querem, dão para uns e não
para outros para ter as brigas. Não é fácil não. O álcool lá ajuda , sabia? Extravasamos mesmo.
7) Mas te chamaram porque , tinha algum conhe-

cido lá?
R: Minhas amigas fizeram
uma fita boba e falei umas
bobagens por uns 5 minutos. Depois perguntei a
produção porque me chamaram e me disseram que
depois de falar da minha
relação com minha mãe é
que foi para a banca maior
de seleção que tem o Boninho. Nunca quis ser famosa,
me tornei e hoje vivo disso.
Se acabar, beleza. Nada me
abala. Mas enquanto gostarem de mim e me chamarem para os eventos, topo.
8) Até para casas de
adulto?
R: Puteiro que você quis
dizer?(risos)
9) Isso! Mas, não é?
R: Olha, está numa daquelas questões do caderninho
do meu noivo. Está lá: ‘Você
não pode fazer esses eventos e não falar mais essa
palavra. Vou falar o quê,
casa de entretenimento
adulto?(risos)
10) Mas falaram que
você fazia programa e
isso deu até polícia, não
foi?
R: Foi, menino. O pior é
que não faço e só acreditam
quando faço a ‘presença’
e não tem after, né? Acabei dando queixa na polícia
porque já tava perdendo a
mão dessa história de fotos
e possíveis vídeos dizendo
que era eu e não sou. Sou
liberal pra caramba, boca
aberta, falo o que faço e
nessa história tinha gente

querendo ganhar dinheiro
as custas de minha imagem. Faço ‘presença’ e só.
Já ofereceram muito dinheiro. Mas não adianta, não
me vejo fazendo programa.
Olha, só nessas aparições
minhas, as boates faturaram muito. Já me oferecerem 200 mil reais e não
aceitei o ‘tal programa’.
Até me arrependi porque o
‘cara’ era lindo!! Ficava até
de graça, mas como te disse, não faço.
11) Seu noivo não tem
ciúmes?
R: Muito, só que ele tem
que entender o que faço.
Não posso viver na cachoeira, vendendo miçangas e
vivendo da natureza. Gosto
do que é bom e ele também
tá? E ele meio Fani, meio
Aparildo, gosta de aparecer...(risos).
12) Mas voltou porque
então?
R: Olha, ele veio com um
caderninho onde tem 27
anotações minhas para melhorar e eu entreguei uma
com 53 para ele. (risos)
13) E tinha o quê?
R: Ah coisas como eu não
ser bagunceira, não dirigir e
falar ao telefone ao mesmo
tempo...
14) Ué, ele tá certo, você
até sofreu acidente com
isso, não foi?
R: Foi. Na entrada da Reserva. Eu comendo um quibe e
e a via em obras. Para não
bater joguei o carro para
fora.
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Recreio ganha mais uma opção, Bahamas
O Recreio ganhou no finzinho do mês passado mais
um restaurante. Localizado
entre o Buteco Tradicional e
o Balada Mix, na Benvindo de
Novaes deixou a calçada com
vocação para gastronomia e
recebendo uma apelido carinhoso dos moradores, a calçada BBB: Balada, Buteco e
agora, o BAHAMAS. A casa é
um convite a um jantar em
família. De muito bom gosto,
dois salões, espaço ao ar livre logo na entrada e outro
para bate-papo no segundo
andar. Inicialmente
criado
para ser uma Steakhouse o
cardápio foi expandido e oferece risotos, cortes nobres,
hambúrgueres, saladas e
sobremesas de dar água na
boca, como a que foi oferecida por um dos proprietários
Luiz Sequeira, o Flor do Caribe:
__ Eu criei esse molho de morango, numa receita de minha mãe. Fiquei até
diabético” brinca Luiz falando da sobremesa que ainda
não consta no cardápio e leva
além do creme de morango
lascas de maçã desidratada,

TIAGO BINOTTI
Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com
(consultório Barra)

duas bolas de creme, dois
palitos de canela e castanhas de caju. No cardápio
amplo, existem petiscos de
tirar o fôlego, como o Crispy
Shrimp que são camarões
empanados com raspas de
coco e molho de abacaxi. Detalhe: é servido numa casca
da fruta, sai a R$ 49.90. Para
os mais lights existe a salada Bucanero que leva alface
americana, lascas de manga
e salmão, castanhas do Pará,
tomate cereja, molho teryaki
e gergelim. Sai a R$ 24.90.
Carnes com cortes variados
e no ponto que desejar são
a atração, além do hambúrguer com carne de soja para
quem quer seguir uma linha
vegetariana.
Dois bares estão disponíveis em ambos andares
além de um espaço kids. A
decoração é toda voltada
para a ilha carinbenha, com
remos pendurados e iluminação baixa transformando
o espaço harmonioso. Para
Ricardo Mussauer, um dos
compor o meu leque de
sócios, o Recreio merecia:
__Eu sempre quis negócios que já inclui o
abrir uma casa nesse estilo e Buteco Tradicional e o Cevadas SA e minha amiza-

Depois do mergulho, cuidado!
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 epor aí vai.
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 a entrada
de
bactérias.
Inclinar a cabeça

de com o Luiz só reforçou os telefones são 3082essa ideia” lembrou Ricardo. 6624/3082-6589 e o site
O
BAHAMAS fica na bahamassteakhouse.com.br
Benvindo de Novaes 1820 e

VIVENDO MELHOR
para o lado e agitá-la
levemente é a conduta
correta quando a água
permanece
no
ouvido, impedindo a passagem 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.
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Auto NewsOroch, conhece?

Foi só a gente parar na descida da Prainha para umas fotos da nova picape da Renault
que alguns curiosos pediram
para dar uma olhadinha. “É
um Duster com caçamba?”
Perguntou um que estava num
Sandero. Já o segundo disse :
“E maior que a Strada não é?”
E por aí fomos tentando fotografar com uma certa dificuldade porque não paravam de
chegar carros para tirar fotos
não da nova OROCH , e sim,
da paisagem do Recreio, esse
encanto da Prainha que recebeu a renovação da Bandeira
Azul. A revista Auto Esporte
tascou que a Renault Duster
Oroch quer juntar o melhor
de dois mundos: o espaço e
o conforto de um SUV com a
caçamba de uma picape. Ela
consegue e de quebra ainda
resolve alguns problemas de
praticidade que suas principais
rivais têm.
Para não complicar a
cabeça dos consumidores, a
gama de versões é pequena:
são três, que variam entre R$
62.290 (1.6 Expression) e R$
77.080 (2.0 Dynamique), com
bancos em couro e o kit de
acessórios bem legais, como
a extensão de caçamba que

você pode ver no site do jornal.
A picape não decepcionou com
motor 2.0, mas com o motor 1.6
mostrou que não é tão empolgante assim. A revista avaliou
a versão 1.6 Dynamique (R$
66.790) que, apesar de posicionada no centro da gama, oferece o melhor pacote de equipamentos. Isso porque a única
diferença entre ela e a versão
topo de linha é a motorização.
Por isso, promete o melhor custo-benefício do portfólio.
A publicação só foi com
elogios na direção e as impressões são muito boas e aqui
como temos montanha e praia,
nada mais adequado. A OROCH
foi bem no teste. Outra característica de SUV está no espaço para os passageiros. Duas
pessoas viajam sem aperto no
banco traseiro graças aos 2,82
metros de entre-eixos. São 15
centímetros a mais do que o
Duster. Mas, para não prejudicar os 683 litros da caçamba, o
encosto é mais vertical do que
o habitual, o que joga ligeiramente contra o conforto. Por
outro lado, a suspensão traseira multilink ameniza as imperfeições do solo para os passageiros. Além do bom espaço, o
acesso ao banco de trás é mais
fácil pelas duas portas traseiras da Oroch do que pela única
traseira da Fiat Strada ou pelas
duas dianteiras da Volkswagen
Saveiro.

Duster. Mas, para não prejudicar os 683 litros da caçamba, o
encosto é mais vertical do que o
habitual, o que joga ligeiramente contra o conforto. Por outro
lado, a suspensão traseira multilink ameniza as imperfeições do
solo para os passageiros. Além
do bom espaço, o acesso ao banco de trás é mais fácil pelas duas
portas traseiras da Oroch do que
pela única traseira da Fiat Strada ou pelas duas dianteiras da
Volkswagen Saveiro. trás é mais
fácil pelas duas portas traseiras
da Oroch do que pela única traseira da Fiat Strada ou pelas duas
dianteiras da Volkswagen Saveiro. Outro ponto positivo e apontado na matéria foi o tamanho
intermediário dela que faz enorme diferença no dia-a-dia, já que
manobrar uma picape de 4,69 m
de comprimento como a Oroch
é bem mais fácil do que uma de
5,36 metros, como a S10. Para
quem leva pouca carga (segundo
a Renault, 99% dos consumidores da categoria), é uma ótima
equação.
De série desde a versão
básica, a Oroch sempre conta
com ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, rádio
com CD, MP3, USB e Bluetooth e
ajuste de altura do volante multifuncional e do banco do condutor. Barras no teto, santantônio e
protetor de caçamba também fazem parte do pacote básico. Por
R$ 4.500 a mais, a versão aqui
avaliada ganha sistema multimídia, faróis de neblina, controle

de velocidade de cruzeiro, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento, volante revestido de couro,
computador de bordo e acionamento do vidro do motorista com um toque.

As motos invadem o Riocentro no fim do mês

Enquanto muitos estarão
nas praia, procurando curtir o sol e um bom bronzeado outro grupo estará no
Riocentro, muitos de preto
provavelmente para conhecer as novidades de 2016
no mundo das duas rodas.
O Salão Moto Brasil acontece no fim desse mês, em
sua quinta edição, de 28 a
31 de Janeiro, das 14 H às
22 H, nos dias de semana se
estendendo no sábado até
meia noite e, no domingo,
começando mais cedo ao
meio dia e terminando as 22
H.
serão
Esse
ano
mais de 120 expositores e
150 marcas, no Pavilhão 2,
do Riocentro, com mais de
10.800m² e uma área externa de 8 mil m² com test
riders, apresentações e serviços para troca de pneus e
acessórios das marcas Harley Davidson, BMW, Triumph, Honda, Yamaha, Dafra,
Suzuki, além de toda a cadeira produtiva do setor,
apresentando os lançamentos, as novas tecnologias e
facilidades para quem vive
em duas rodas.
Mais uma vez os
principais
customizadores
estarão concorrendo com

suas criações. O ano passado teve o ex-piloto Tarso
Marques como vencedor e
teve cobertura do programa
Auto Esporte, da TV Globo.
Esse ano terá também d
Bike Art Show, que será uma
enorme galeria de arte, com
720 m², com artes plásticas,
pinturas, tanques personalizados, peças customizadas, esculturas, fotografias
e, obviamente, motocicletas
das mais diversas marcas
customizadas por alguns dos
maiores artistas do ramo no
Brasil. Serão montadas oficinas para que os fabricantes
exponham seus produtos e o
público possa interagir com
o trabalho desses profissionais. E assim como foi em
São Paulo, uma moto será
concluída no dia:
“ Nesse evento traremos
mais modelos, inclusive um
será finalizado ao vivo durante os dias de evento pelo
profissional Leo Dalla” - informou Gustavo Lorenzo, organizador do evento. Veja no
site do jornal um vídeo e as
informações pertinentes ao
evento. Ingressos pelo Site
www.ingressorapido.com.br
com preços iniciais a R$ 20 e
no dia R$ 40.
salaomotobrasil.com.br

SERVIÇO:
Salão Moto Brasil
De 28 a 31 de Janeiro de
2016
Local: Riocentro - Pavilhão 2 - RJ
Rua Salvador Allende,
6555 - Barra da Tijuca RJ
ESTACIONAMENTO:
O Salão Moto Brasil
oferece estacionamento gratuito para motos
e triciclos. O Riocentro
possui estacionamento
para carros, custo por
veículo R$ 25.
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Auto NewsOroch, conhece?

Foi só a gente parar na descida da Prainha para umas fotos da nova picape da Renault
que alguns curiosos pediram
para dar uma olhadinha. “É
um Duster com caçamba?”
Perguntou um que estava num
Sandero. Já o segundo disse :
“E maior que a Strada não é?”
E por aí fomos tentando fotografar com uma certa dificuldade porque não paravam de
chegar carros para tirar fotos
não da nova OROCH , e sim,
da paisagem do Recreio, esse
encanto da Prainha que recebeu a renovação da Bandeira
Azul. A revista Auto Esporte
tascou que a Renault Duster
Oroch quer juntar o melhor
de dois mundos: o espaço e
o conforto de um SUV com a
caçamba de uma picape. Ela
consegue e de quebra ainda
resolve alguns problemas de
praticidade que suas principais
rivais têm.
Para não complicar a
cabeça dos consumidores, a
gama de versões é pequena:
são três, que variam entre R$
62.290 (1.6 Expression) e R$
77.080 (2.0 Dynamique), com
bancos em couro e o kit de
acessórios bem legais, como
a extensão de caçamba que

você pode ver no site do jornal.
A picape não decepcionou com
motor 2.0, mas com o motor 1.6
mostrou que não é tão empolgante assim. A revista avaliou
a versão 1.6 Dynamique (R$
66.790) que, apesar de posicionada no centro da gama, oferece o melhor pacote de equipamentos. Isso porque a única
diferença entre ela e a versão
topo de linha é a motorização.
Por isso, promete o melhor custo-benefício do portfólio.
A publicação só foi com
elogios na direção e as impressões são muito boas e aqui
como temos montanha e praia,
nada mais adequado. A OROCH
foi bem no teste. Outra característica de SUV está no espaço para os passageiros. Duas
pessoas viajam sem aperto no
banco traseiro graças aos 2,82
metros de entre-eixos. São 15
centímetros a mais do que o
Duster. Mas, para não prejudicar os 683 litros da caçamba, o
encosto é mais vertical do que
o habitual, o que joga ligeiramente contra o conforto. Por
outro lado, a suspensão traseira multilink ameniza as imperfeições do solo para os passageiros. Além do bom espaço, o
acesso ao banco de trás é mais
fácil pelas duas portas traseiras da Oroch do que pela única
traseira da Fiat Strada ou pelas
duas dianteiras da Volkswagen
Saveiro.

Duster. Mas, para não prejudicar os 683 litros da caçamba, o
encosto é mais vertical do que o
habitual, o que joga ligeiramente contra o conforto. Por outro
lado, a suspensão traseira multilink ameniza as imperfeições do
solo para os passageiros. Além
do bom espaço, o acesso ao banco de trás é mais fácil pelas duas
portas traseiras da Oroch do que
pela única traseira da Fiat Strada ou pelas duas dianteiras da
Volkswagen Saveiro. trás é mais
fácil pelas duas portas traseiras
da Oroch do que pela única traseira da Fiat Strada ou pelas duas
dianteiras da Volkswagen Saveiro. Outro ponto positivo e apontado na matéria foi o tamanho
intermediário dela que faz enorme diferença no dia-a-dia, já que
manobrar uma picape de 4,69 m
de comprimento como a Oroch
é bem mais fácil do que uma de
5,36 metros, como a S10. Para
quem leva pouca carga (segundo
a Renault, 99% dos consumidores da categoria), é uma ótima
equação.
De série desde a versão
básica, a Oroch sempre conta
com ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, rádio
com CD, MP3, USB e Bluetooth e
ajuste de altura do volante multifuncional e do banco do condutor. Barras no teto, santantônio e
protetor de caçamba também fazem parte do pacote básico. Por
R$ 4.500 a mais, a versão aqui
avaliada ganha sistema multimídia, faróis de neblina, controle

de velocidade de cruzeiro, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento, volante revestido de couro,
computador de bordo e acionamento do vidro do motorista com um toque.

As motos invadem o Riocentro no fim do mês

Enquanto muitos estarão
nas praia, procurando curtir o sol e um bom bronzeado outro grupo estará no
Riocentro, muitos de preto
provavelmente para conhecer as novidades de 2016
no mundo das duas rodas.
O Salão Moto Brasil acontece no fim desse mês, em
sua quinta edição, de 28 a
31 de Janeiro, das 14 H às
22 H, nos dias de semana se
estendendo no sábado até
meia noite e, no domingo,
começando mais cedo ao
meio dia e terminando as 22
H.
serão
Esse
ano
mais de 120 expositores e
150 marcas, no Pavilhão 2,
do Riocentro, com mais de
10.800m² e uma área externa de 8 mil m² com test
riders, apresentações e serviços para troca de pneus e
acessórios das marcas Harley Davidson, BMW, Triumph, Honda, Yamaha, Dafra,
Suzuki, além de toda a cadeira produtiva do setor,
apresentando os lançamentos, as novas tecnologias e
facilidades para quem vive
em duas rodas.
Mais uma vez os
principais
customizadores
estarão concorrendo com

suas criações. O ano passado teve o ex-piloto Tarso
Marques como vencedor e
teve cobertura do programa
Auto Esporte, da TV Globo.
Esse ano terá também d
Bike Art Show, que será uma
enorme galeria de arte, com
720 m², com artes plásticas,
pinturas, tanques personalizados, peças customizadas, esculturas, fotografias
e, obviamente, motocicletas
das mais diversas marcas
customizadas por alguns dos
maiores artistas do ramo no
Brasil. Serão montadas oficinas para que os fabricantes
exponham seus produtos e o
público possa interagir com
o trabalho desses profissionais. E assim como foi em
São Paulo, uma moto será
concluída no dia:
“ Nesse evento traremos
mais modelos, inclusive um
será finalizado ao vivo durante os dias de evento pelo
profissional Leo Dalla” - informou Gustavo Lorenzo, organizador do evento. Veja no
site do jornal um vídeo e as
informações pertinentes ao
evento. Ingressos pelo Site
www.ingressorapido.com.br
com preços iniciais a R$ 20 e
no dia R$ 40.
salaomotobrasil.com.br

SERVIÇO:
Salão Moto Brasil
De 28 a 31 de Janeiro de
2016
Local: Riocentro - Pavilhão 2 - RJ
Rua Salvador Allende,
6555 - Barra da Tijuca RJ
ESTACIONAMENTO:
O Salão Moto Brasil
oferece estacionamento gratuito para motos
e triciclos. O Riocentro
possui estacionamento
para carros, custo por
veículo R$ 25.
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Fani está mais perto do Recreio
fora e bati no canteiro. Perda
total ....
15) Você não deve ser a melhor dos motoristas, seu carro novo já tá amassado!
R: Meu noivo reclama disso
também, mas voltei porque
nunca na minha vida senti
falta de alguém e dessa vez ,
senti e muito. Estamos tentando. Ele é meu equilíbrio.
16) Voltando a medicina,
seus pacientes vão ficar confusos diante de tanta beleza..
R: (risos)Que nada, até lá
tô coroa.
17)E essa relação com o microfone, você não é formada
em jornalismo, como bola as
perguntas , o texto....?
R: Quando me pautam, na
maioria das vezes não me
entregam nada. Eu avisto o
ator, a atriz e pergunto: “E
aí, o que está fazendo de
bom?” Como é nítido que
eu não sei e sou espontânea, vai fluindo... (risos).
O mais engraçado é quando
a notícia é sobre minha pessoa. “Saiu no Ego, no Extra
Online que você falou isso ou
aquilo porque não deu exclusiva para o TV Fama!” Ué,
era para dar? Então, tá...
18) Bom, é impressão minha
ou você luta sempre contra a
balança. Me corrija se eu estiver errado, você faz aquele
estilo mulherão, coxas grossas, nunca filé de borboleta
como a maioria das atrizes,
certo?
R: Olha, se não fosse meu
personal , o Fabinho, eu tava
perdida, porque não cumpro
horários, mas tento fazer
sempre. Quando não estou
na academia do prédio, estou na Bodytech, ou na praia
mesmo, com ele. Essa bola
suíça, me fez perder 3 quilos! (no site tem a
sequência dos exercícios)
19) Mas você faz dieta?
R: Sou contra radicalismos
e não faço a linha ‘clara de
ovo todo dia, não!’ Meu médico me passou uma dieta
para perder gordura e ganhar massa magra, porém
não fico feliz com dieta. Justamente por eu gostar de
comer um bom churrasco,
doces e aquela cervejinha.
Optei em encarar uma dura
rotina de exercícios para
ajudar. Se eu não malhar
acabo engordando. Só no
Praticitá quando vou com o
Leandro, como um quilo de
carne acredita?
20) Você falou que queria
cair na linha fitness, tem
ideia da redenção que é
isso? Entrevistamos a Kelly
Key e ela disse que ficou um

ano sem comer um hambúrguer se quer e quando comeu
o organismo rejeitou na hora.
Você gosta do álcool, como
fazer para equilibrar?
R: Estou quase sarada. Coloquei na cabeça que quero entrar na moda fitness, porém
sei das minhas limitações em
relação a não querer perder o
prazer de comer os alimentos
calóricos. Meu plano é perder
mais uns três quilos de gordura e depois procurar um
excelente fisiologista hormonal para fazer um trabalho de
reposição. O tratamento me
dará equilíbrio independente
da minha idade e me tornarei
uma garota fitness!
21) Como viu o término da
Playboy?
R: Posei 3 vezes e ainda teve
algumas edições especiais.
Que bom que quando posei
ainda tinha cachês ‘gordinhos’ que deu para comprar
meu apartamento aqui no
Recreio e dar entrada no da
minha mãe -que aliás brigo
na justiça 22)O Whats App e a internet
acabaram com as revistas
masculinas...
R: Pois é. Meu noivo tem um
grupo que já de manhã toca o
sinalzinho de um vídeo novo.
Eu até quero ver mas ele
não deixa! Como tem gente
com tanto vídeo assim, meu
Deus...
23) Então você gosta?
R: Ué, porque não? Quero ver
as novidades..mas nada normalzinho não....(risos)
24)Bom, um cantinho para
chamar de seu:
R: Prainha.
25) Um fim de tarde?
R: Reserva ou Cavalo Marinho.
26)Um lugar para curtir uma
música?
R: Café Etílico.
27) Para comer uma carninha...
R: Praticitá.
28)Para tomar uma cervejinha...
R: Hummm Buteco Tradicional, Acervo e, para jantar, o
Amadeus. Gosto das coisas
perto de casa. E vinho, gosto
de tomar em casa.
29)Morar no Recreio é....
R:... é bonito, me traz paz e é
o meu lugar aonde conquistei
e posso chamar de meu lugar
de verdade.
30) Se tem ‘Uh, uh! Nova
Iguaçu’.... como seria o grito
para o Recreio?
R: Eio , eio , eio, eu ADORO
o Recreio!

SERVIÇO

P e r s o n a l
Trainer - Fábio Lima
9 9 2 1 7 - 5 7 3 1
fabio@personalvip.com.br

A c a d e m i a

B o d y t e c h
Av.SalvadorAllende,
6700- Tel 3988-4820
CAVALO MARINHO
Av. Lúcio Costa - Praça
01 | Quiosque 01 e 02 7 8 5 1 - 9 1 2 0
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

fotos: Divulgação/ Guilherme Pereira

MESTRE CHINA
é filósofo irlandês e graduado
no Paraguai

“Mestre não traz
seu amor de
volta, não joga
búzios africanos,
mas
conserta
seu celular”
Aummmmmm
....
O DJ Alex Tosta está transformando as quintas-feiras do Espetto Carioca que agora se chama Lounge.
Mês passado começou o projeto Reload Live com a
presença da atriz e apresentadora do Vídeo Show,
Mônica Iozzi e direito a show da Luka, lembram?
O espaço reúne gastronomia e música de alta qualidade, o único lugar para o jovem na região se divertir.
Acima, a família Cavalo Marinho foi prestigiar a
inauguração de mais um restaurante do Polo Gastronômico do Recreio, Bahamas. Ao lado, os sócios Ricardo Mussauer e Luiz Sequeira receberam

na festa vários empresários da região, como Cristiano do Beishu, André do Balada Mix, entre outros.
O Recreio prova que além de ser um bairro em franco crescimento tem atraído os empresários a investirem na região. Julio , ex-sócio do Praticitá, abriu
o Empório Copacabana na Senador Ruy Carneiro,
em frente ao Beishu e trouxe a banda Uns e Outros. Lembram? Cantem comigo:”Missionários de
um mundo pagão/ proliferando ódio e destruição/
Nos quarto Cantos da terra.... Então compartilha!!

Degustando a Vida
Não só pelo apelo do
rock ou pela volta da
Rádio Cidade ao dial
carioca, mas num
olhar mais atento dá
para ver a oferta de
uma cerveja Teresópolis com um rótulo diferente, o da
Rádio Cidade! Mas
como assim? Embalados na moda de se
criar sabores exclusivos, como nomes de
bandas, Iron Maiden,
ACDC, Raimundos e
até de ícones dos quadrinhos como a Duff
que Homer Simpson
adorava beber no bar
do Moe’s no seriado americano. Aqui,
tem quase 1 ano e já
ganha mercado, tanto que era para ser

edição limitada e tá
durando. No Candice
Cigar, do Rafa Correa,
ela tá lá e já caiu no
gosto do pessoal da
aviação que para por
lá. A ‘barrigudinha’
é de personalidade
forte, uma clássica
American Pilsen com
a qualidade do puro
malte e a ideal para
dias quentes, como
esse Verão iraquiano
que anda fazendo por
aqui.
A Cerveja da
rádio é leve, refrescante, dourada e com
um amargor típico e
pronunciado, intensa
e cheia de personalidade. Produzida com
malte de cevada do
tipo Pilsner, dois lúpu-
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los típicos americanos, ela tem 5% de
teor alcoólico.
“Essa American
Pilsner chega com a
pegada mais agitada
possível e cheia de
presença, como manda o set list”, brinca
Gabriel Di Martino,
Cervejeiro da Cervejaria Sankt Gallen”.
No site brejas,com.
br ganhou 4 estrelas
do internauta Gioliano
Vianna:’ Não é meu
estilo preferido, clara

brilhante,
bastante
translucida,
aroma
interessante entre o
floral e o herbal, sabor equilibrado, tem
amargor balanceado
com herbal refrescante do lúpulo, malte em segundo plano, cor lembra muito
as mais populares. O
conjunto funciona por
ser refrescante, e com
amargor na medida
do palatável. Quase
uma IPA, porem mais
equilibrada, a qual eu
bebo com mais prazer.
jornaldorecreio@gmail.com

Escreva
com
s u g e s t õ e s
Tim,
tim!!!!!!!!!!!
sob
assunto.
DEGUSTANDO A VIDA

