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Para eles é como se esti-
vessem num cockpit de um 
stock car e longe de serem 
um Cacá Bueno ou Rubinho 
Barrichello. Jovens, crianças 
e adultos se dirigem  todo o 
fim de semana para embaixo 
do viaduto da Ayrton Senna 
aonde passa o BRT e desa-
fiar as curvas de um miniau-
tódromo. Mini no nome mas 
enorme em importância no 
coração de cada um deles. 
 O circuito é novo e 
graças ao apoio do verea-
dor João Cabral(PMDB) que 
abraçou a causa e dos dois 
subprefeitos que não aban-
donaram esses amantes 
das quatro rodas pequenas. 
Sensibilizados com a perda 
do espaço dedicado ao au-
tomodelismo que ficava na 
calçada em frente ao Maria 
Lenk decidiram se unir em 
prol de uma atividade tão 
jovem, porém nobre. Antes, 
uma tenda improvisada os 
protegiam das intempéries 
desse clima instável. Ago-
ra, asfalto novo, boxes e até 
uma arquibancada fazem 
parte desse novo espaço. 
 Juntos desde 2006, 
a dedicação de Rogério Mar-
tins Rodrigues, de 52 anos, 

foi contagiando os demais. 
Morador de Inhaúma, esse 
gasista junto  com os amigos 
montaram associação, site , 
rede social em prol do espor-
te. E a paixão move quilô-
metros . Traz gente tanto de  
Barra Mansa, Resende, Volta 
Redonda e Niterói quanto o 
jovem Felipe, de 14 , mo-
rador do Nova Ipanema só 
para desafiarem as peque-
nas curvas e falar sobre as 
novidades do mercado. E os 
carros?
 Não são para qual-
quer um ou bolso. Os Kits 
partem de R$ 2,5 mil até 
quase o dobro. O inicial con-
siste em rádio frequência, o 
carro e a caixa de partida. 
Tanto no facebook quanto 
na site oficial rionitro.com.br 
quem se interessar pode ti-
rar as dúvidas do mundo dos 
‘carrinhos’. Ano passado, o 
campeonato mundial foi em 
Americana, interior de São 
Paulo, região com muitos 
aficionados. Enquanto falá-
vamos com alguns, um chur-
rasquinho comia solto nos 
boxes , entre graxa, poeira, 
porcas e parafusos, como se 
estivessem em Interlagos ou 
qualquer outro circuito.

Mesmo para quem não pre-
tende entrar nesse mundo, 
vale uma visita já que existe 
um pequeno estacionamento  
ainda improvisado, bem na

curva em direção à Linha 
Amarela, no final da Abelar-
do Bueno, logo no gramado.
No site do jornal tem um ví-
deo bem bacana mostrando 

 como foi a manhã de um 
domingo em Dezembro. A 
entrada é gratuita e não pre-
cisa agendar . 
www.jornaldorecreio.com.br

Brincadeira de gente grande embaixo do viaduto



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

O aprendizado sobre ativi-
dade física, adquirido na in-
fância e na adolescência, é 
a base para uma vida mais 
saudável.
Portanto, faça com que a 
criança “mexa-se”, e para 
isso o exemplo da família e 
o apoio dos professores de 
Educação Física é funda-
mental para proporcionar 
modelos que as crianças 
possam copiar.
Realizar atividades físicas 
desde pequeno é bom por-
que reduz o risco de doen-
ças crônicas como: hiper-
tensão, diabetes tipo II, 
colesterolemia, problemas 
cardiovasculares e obesida-
de. É importante também 
para aumentar a densidade 
dos ossos, reduzir a ansie-
dade, a fadiga no desem-
penho das atividades diá-
rias, promover o controle do 
peso entre outras vantagens 
para a saúde na vida adulta.
A hidratação também é fun-
damental, principalmente 
em crianças e adolescentes 
na fase de treinamento e 
competição, segundo estu-
diosos, o ideal é a ingestão 
de líquidos a cada 15/20 mi-
nutos de atividade física.
Para as crianças que estão 
envolvidas em competições 

é importante garantir que 
seus estoques de energia 
estejam adequados.
Recomenda-se que nos 3 a 4 
dias anteriores à competição 
seja dada atenção a ingestão 
de alimentos ricos em car-
boidratos (arroz, pães, mas-
sas, batata, granola, etc...).
No dia da competição a crian-
ça deve ser orientada a inge-
rir uma alimentação rica em 
carboidratos e pobre em gor-
duras. Devem ser escolhidos 
alimentos de fácil digestão e 
baixo teor de fibras. A última 
refeição deve ocorrer 3 a 4 
horas antes do evento, até 2 
horas antes um lanche rico 
em carboidratos. 
Ajudar a criança e o adoles-
cente a praticar exercícios 
físicos constantes, além de 
prevenir e tratar o sobrepe-
so e a obesidade (como sua 
consequência) contribui para 
o domínio e o conhecimento 
corporal, que favorecerá o 
desenvolvimento da sua au-
toestima. 
É senso comum que o espor-
te ajuda a preparar a criança 
para os desafios da vida e a 
tornar o corpo mais forte e 
saudável. As aulas de Edu-
cação Física são particular-
mente importantes, tanto 
para a formação corporal 

quanto para a socialização e 
a disciplina. Por outro lado, 
a prática esportiva aumenta 
significativamente as necessi-
dades de nutrientes, por isso 
o cardápio requer cuidados 
especiais, a começar por um 
desjejum (café da manhã) 
completo, com suco de fru-
tas naturais, pães ou torra-
das integrais, queijos magros, 
como, minas, pasta de ricota 
ou cottage e frutas in natura. 
Leite de cereais, oleaginosas 
ou leguminosas (aveia, amên-
doas ou soja respectivamen-
te) hoje em dia sabe-se que é 
muito mais saudável, pois não 
fazem a proliferação do muco, 
que causa bastante mal estar 
nas crianças e adolescentes 
tornando-os inapetentes em 
função do quadro. 
Almoço e Jantar (principais 
refeições, juntamente com o 
desjejum) devem ser balan-
ceados, com destaques para 
alimentos ricos em proteínas 
magras, como o filé de frango 
e clara de ovos. Aumentan-
do a ingesta de frango, este 
deverá ser de boa qualidade, 
de preferencia orgânico. As 
proteínas de origem vegetal, 
as leguminosas – os feijões, 
lentilhas, grão de bico e ervi-
lha, são proteínas de fácil ab-
sorção e alto valor biológico. 
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Dizem que eu Pareço com ......
                       ...Sandra Bullock
Patrícia Almeida é funcionária pública e marca ponto pela 
região assessorando o Sub Prefeito da Barra, Recreio 
e Vargens, Alex Costa. Na inauguração do restaurante 
Bahamas, no Recreio, perguntei se ela não se achava 
parecida com a atriz Sandra Bullock, que fez “Miss Sim-
patia” lembram? Sabe o que ela disse? __”Sempre falam, 
já nem ligo mais...” E vocês acham? A Sandra é da  foto 
de baixo tá?
 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 assun-
to, Dizem que eu pareço tá?



 FALA COM O ALEX!
Whats 
App

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

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

Sou moradora da rua jarbas 
de Carvalho , 375, o último 
prédio,  dessa rua sem saí-
da,  que fica atrás do posto 
11, esquina com a benvindo 
de Novais.  Essa EUA tem 
dois lados, e o lado que eu 
moro é do lado da praia. 
Não tem  calçamento, já 
venho reclamando há anos, 
tanto que essa reclamação 
foi publicada no jornal do 
recreio edição de setembro 
de 2013, ao Sr. Tiago, que 
na época alegou que man-
daria uma pessoa me pro-
curar e corrigir o problema. 
Até hoje, mais de 2 anos de-
pois,  nem a tal pessoa me 
procurou como também,  o 
problema continua o mes-
mo. No verão é só poeira e 
buracos,  e no inverno lama 
e buracos.  Ou ficamos ato-
lados na terra ou na lama. 
Pode isso? Pagamos os im-
postos pontualmente,  mas 
somos totalmente ignorados 
pelos governantes!  E olha 
que estamos há um quartei-
rão do posto 11 da praia do 

Recreio. Pelo amor de Deus, 
nos ajude!
Resposta do subprefeito 
Alex Costa – - A Prefeitu-
ra asfaltou várias ruas do 
Recreio dos Bandeiran-
tes, com obras de drena-
gem, pavimentação, meio 
fio e calçadas. Ainda fal-
tam algumas ruas, no tre-
cho após o posto 11 e 12 
do Recreio. Sua rua está 
no pacote de obras pedi-
do pelo então subprefei-
to da Barra, atualmente 
deputado estadual Tiago 
Mohamed, e também por 
nós. No entanto, o orça-
mento municipal é limita-
do, como é nosso próprio 
orçamento doméstico. 
Sabemos que precisa-
mos fazer obras na nossa 
casa, por exemplo, mas 
nem sempre consegui-
mos executar no tempo 
que gostaríamos e preci-
samos estabelecer priori-
dades. Neste mandato, a 
prioridade foram as obras 
de mobilidade em trans-

porte público e de asfalta-
mento ou recapeamento 
de áreas próximas a equi-
pamentos olímpicos. Com 
certeza, em uma próxima 
oportunidade, sua rua 
será contemplada.
 

Prezado sub-prefeito,
Escrevo para cobrar uma 
ação mais propositiva para 
despoluição da Lagoa de 
Marapendi. É uma pena ver 
um lugar tão lindo virar um 
enorme banheiro público, 
sujo e fedorento. Já sei que 
não há dinheiro para a des-
poluição total, Mas... se ao 
menos o poder público to-
masse providências para que 
os condomínios de luxo dei-
xassem de poluir a lagoa, já 
seria uma grande solução. 
A natureza poderia ir se re-
compondo aos poucos. Per-
gunto: Por que não fazem 
isso? Por que somente os 
Condomínios mais simples 
como Pontões e Barra Sul 
têm estação de tratamento? 

O que impede o poder públi-
co de exigir  dos condomínios 
de luxo respeito com o meio-
-ambiente? Agradeço a aten-
ção,  Celia Regina

Resposta do subprefei-
to Alex Costa –  Todos os 
condomínios são obriga-
dos a fazer o tratamen-
to do esgoto. Nós temos 
cobrado da Cedae obras 
para que todo o bairro do 
Recreio tenha rede de es-
goto, e não exista mais 
nenhuma ligação de es-
goto nas nossas lagoas. 
Neste momento estão 
sendo construídos vários 
prédios no final do Re-
creio (Pontal Oceânico), e 
a Cedae está ampliando a 
rede de esgoto, o que terá 
repercussão positiva em 
um futuro próximo.

Escuridão
Inaceitável a escuridão que 
toma conta da Av. das Amé-
ricas no entorno dos Condo-
mínios Barra Sul e Pontões 
da Barra. Vários postes apa-

gados que vem facilitando os 
assaltos nos pontos de ôni-
bus afinal, nem de só de BRT 
se vive na Barra. A caminha-
da entre o Barra Sul e Pedra 
de Itaúna ficou inviável ta-
manha escuridão. Gostaria 
de saber quando os postes 
voltarão a ser acesos. É uma 
grande área que conta, tam-
bém, com uma agulha de 
mudança de pista bem no 
meio do breu prejudicando 
os motoristas.
Resposta do subprefei-
to Alex Costa –  Fomos 
informados que há pro-
blemas na rede subter-
rânea da iluminação dos 
postes do canteiro cen-
tral da Av. das Américas. 
Já está programada uma 
operação para verificar 
os cabos e sanar o defeito 
ainda esta noite (18/01).
Informamos que a Rioluz 
está implantando postes 
e luminárias nos cantei-
ros laterais da avenida, 
desde o viaduto sobre a 
Salvador Allende até a al-
tura do Bosque da Barra.

99104 - 2208
JORNAL DO 
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Jornal do Recreio completa  6 anos 

No alto , a esquerda, Sergio Loroza em seu estúdio  
no Recreio Shopping, abaixo, Dedè  Santana no Tea-
tro, Vinny em sua casa,  Jackson Antunes na sua va-
randa, Fani na praia da Reserva, Wladimir Brichta no 
Teatro dos Grandes Atores e Garcia Junior na Prainha

O que mais se escuta por aí 
é que os jornais estão aca-
bando, o papel é fadado ao 
fracasso e vamos viver na 
era digital. De uma certa 
forma, sim. Ouvi também 
que o rádio ia acabar e taí 
até hoje. O mesmo vale para 
o vinil que ainda sobrevi-
ve para os amantes do som 
grave e chiado, mas o digi-
tal veio para acabar com o 
vinil , trouxe o CD e ele já 
está indo dando lugar ao 
streamming e ao download. 
Nunca se consumiu tanta 
música como hoje. Ouve-se 
na TV, na NET, no celular, 
no PC, tablets, enfim, o di-
fícil é fazer o autor receber 
essa grana, já que ele pro-
duziu , compôs e tocou. E na 
notícia está mais ou menos 
assim, só que de uma forma 
imprecisa, mas as pessoas 
leem, pouco, mas leem. E os 
jornais gratuitos tem essa 
função, ainda. Passar infor-
mação de uma forma aonde 
todos podem ler.
 Esse sonho de criar 
o JORNAL DO RECREIO 
veio de uma conversa des-
pretensiosa com um amigo 
Luiz Marcelo, o Kikão. Me 
viu criticando alguns perió-
dicos distribuídos na região 
e falei: Não entendo como 
as pessoas fazem jornalis-
mo dessa forma, sem apu-
rar nada, sem uma boa foto, 
sem checar.  Os sufocos ini-
ciais,  como em  qualquer 
novo negócio -sim isso é 
um negócio também - foram 
muitos e  nos adaptamos às 
intempéries. 
 A escolha pela pri-
meira capa não foi muito 
difícil, já que como asses-
sor de imprensa do extinto 
Barril 8000, no Recreio, via 
artistas indo e vindo e um 
casal em particular me cha-
mava a atenção. Fã de du-
blagem não deixei a oportu-
nidade passar  e fui solicitar 
uma entrevista a atriz e uma 
das maiores dubladoras des-
se país, Mônica Rossi, que 
hoje está em cena na novela 
“Eta Mundo Bom”, de Walcyr 
Carrasco.  Mônica nos re-
cebeu em sua casa e falou 
um pouco da sua profissão, 
dos sucessos, das tristezas. 
Foi um barato ouvir ali a Ca-
chorra Priscila, do TV Colos-
so,  Demmi Moore, Sharon 
Stone e muitos outros. Anos 
depois, essa paixão pela du-
blagem me fez procurar o 
ator Garcia Junior, que ficou 
famoso emprestando  a voz 
ao He-Man e atualmente é 
a voz oficial do 007, Daniel 
Craig e de Arlnold Swartze-
negger. Ao longo desses 6 

anos , ouvimos muitos nãos e 
alguns artistas sequer falaram 
conosco, enviando respostas 
por email ou através de suas 
assessorias. Talvez por falta 
de tempo, ou por não querer 
falar mesmo ou simplesmen-
te nem souberam que tínha-
mos solicitado uma entrevis-
ta. Afinal, como a maioria das 
pessoas tem uma assessor 
de imprensa, por sermos um 
jornal pequeno, eles nem au-
torizam. Foi assim, com Ani-
ta, Aline Riscado e outros que 
nem me lembro mais. Na ver-
dade, foram poucos. Em geral 
conseguimos. Tivemos alguns 
peronagens que repetiram ca-
pas. Foi um previlégio ter o 
sambista e compositor Dudu 
Nobre em duas capas. A pri-
meira falava de sua paixão por 
carros e na segunda quando 
ganhou o samba da sua escola 
de coração, a Mocidade. A ex-
-BBB(não gosto desse termo 
mas ela  mesma se chama as-
sim) Fani Pacheco foi uma das 
mais divertidas. Na primeira, 
ela falava de sua paixão por 
pintura, na segunda de Janei-
ro desse ano, conversamos 
na praia, mais precisamente 
no Cavalo Marinho  além de 
ser uma mulher muito bonita  
e sem papas na língua . Tive 
que ouvir bem a entrevista 
gravada e selecionar alguns 
trechos porque muito do que 
foi dito não podia ser publica-
do . 
 Conhecemos também 
o Vinny, do ‘Mexe a Cadeira’ , 
que nos recebeu em sua casa, 
ali atrás do Prezunic e sou-
bemos de seu desejo de ter-
minar o mestrado em Filoso-
fia. Adorei. O ex-morador do 
Pontões e ex-Trapalhão Dedé 
Santana foi um presente. Con-
versar com ele antes e depois 
da peça ‘Os Saltimbancos’, na 
Cidade das Artes foi delicioso. 
Ele é cativante e muito diver-
tido. Às vezes conversar com 
alguém que fez parte de sua 
vida de alguma forma é meio 
estranho. Dedé Santana fez 
parte da minha infância e ado-
lescência e de muitos que tem 
minha idade, 45. E conversar 
ali com o cara que me ale-
grava aos domingos não teve 
preço. O mesmo vale para 
duas capas com o meu ídolo 
Arthur Antunes de Coimbra, 
Zico. Na época, tivemos que 
fazer entrevista por telefone 
e por email, já que estava na 
Índia. Valeu a ligação inter-
nacional. Falamos com ele no 
dia 23 de Dezembro e tivemos 
que fotografá-lo junto com um 
batalhão de fotógrafos no dia 
do Jogo das Estrelas do Mara-
canã .
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Qualidade de VidaBruno Morison      
  Angiorradiologia/

Cirurgia Endovascular
morisson@terra.com.br Dúvidas Frequentes!

Olá meus amigos. É com 
grande prazer que inicio esse 
espaço com vocês. Fiquei 
na dúvida em saber o que 
começar a escrever e decidi 
reunir algumas dúvidas fre-
quentes em meu consultório. 
Vamos lá:
O que é insuficiência venosa?
Insuficiência venosa pode ser 
definida como dificuldade do 
fluxo venoso de volta para o 
coração. Quando isso ocorre 
nas extremidades inferiores, 
a reabsorção normal dos lí-
quidos e de pressão é afe-
tada, resultando em acúmu-
lo de líquido. Isso acarreta 
edema e menor oxigenação. 
Essa ruptura do fluxo vascu-
lar e linfático normal para as 
extremidades inferiores pode 
resultar em dor, cãibras (es-
pecialmente à noite), sensa-

O retorno existente na Ben-
vindo de Novaes tem sido 
motivo de inúmeras recla-
mações de moradores. Cris 
Vianna por exemplo chamou 
de retorno da vergonha. Isso 
porque motoristas impacien-

Qual o principal fator de pig-
mentação nas varizes? 
Certamente, a insuficiência 
venosa é o principal fator 
das manifestações cutâneas 
das varizes.
O tratamento dessas pig-
mentações é feito com 
meias elásticas? 
O único tratamento para 
essa condição é a correção 
da hipertensão venosa sub-
jacente (escleroterapia e/ou 
cirurgia), incluindo meias 
para compressão graduada 
e elevação das extremida-
des inferiores. Felizmente, 
quando a hipertensão ve-
nosa é tratada, o escureci-
mento pigmentar desapare-
ce gradualmente.
Essa pigmentação pode du-
rar mais de um ano? 
Sim, pode. Inclusive po-
dem ser decorrentes das-
varizes antes da esclerote-
rapia.Em certos pacientes, 
essa pigmentação pode 
estar presente sobre as va-
rizes superficiais e as ara-
nhas vasculares antes de 
realizar-se a esclerotrapia.  
Mais dúvidas? Manda pra mim
pelo email 

morisson@terra.com.br

ções de desassossego, altera-
ções pigmentares, dermatite 
e ulceração. 
A doença venosa é um proble-
ma estético?
Foi estimado que entre 17 e 
50% das pessoas com veias 
varicosas exibem achados 
cutâneos. Quase todos os pa-
cientes com anormalidades 
cutâneas possuem incompe-
tência de veias perfurantes. 
A manifestação cutânea apa-
rece como edema, hiperpeg-
mentação, dermatite ou ulce-
ração. Assim sendo, as veias 
varicosas e microvarizes das 
extremidades inferiores não 
produzem apenas preocupa-
ção estética, mas represen-
tam também um problema 
médico generalizado e poten-
cialmente sério.
A insuficiência venosa pode 
gerar manchas?
A hipertensão venosa não é 
uma condição benigna. É con-
siderada na seguinte ordem 
temporal: edema localizado, 
endurecimento, pigmentação, 
dermatite, atrofia branca e, 
nos casos sem tratamento, 
eventual ulceração, infecção, 
cicatrização, obstrução linfáti-
ca e sensibilização às medica-
ções aplicadas.

tes em não esperar a sua vez 
entram na contramão da ro-
tatória e o trânsito fica ainda 
mais confuso por ali. Uns mais 
ousados entram no retorno 
que fica um pouco antes, na 
altura do Balada Mix.



Recreio a menos 10 graus com direito a Saquê
Com o calor egípcio que anda 
assolando a região, as opções 
para se refrescar são sempre 
bem vindas. O supermercado 
Prezunic que fica em frente 
ao viaduto Orlando Raso, no 
início do Recreio, nas Amé-
ricas, lançou o ICEBAR que 
funciona até o mês de Mar-
ço(13). Localizado na desci-
da para o estacionamento, 
bem em frente as escadas 
rolantes, você poderá des-
frutar em 20 minutos da sen-
sação de ficar dentro de um 
freezer a temperaturas que 
podem chegar a 10 graus, só 
que negativos!! Isso mesmo. 
O bar tem dimensões peque-
nas, cerca de 20 a 25 metros 
quadrados, o tamanho de um 
contêiner mas a sensação de 
estar no Polo Norte é muito 
bem vinda.   As recepcionis-
tas são muito simpáticas  e 
logo na entrada você é rece-
bido ao bom e velho rock and 
roll. Nos minutos iniciais em 
que colocamos luvas e casa-
cos, orientados por Michele 
Brasil, 22 anos, moradora de 
Paciência e Naiara Nunes, de 
Curicica,  ouvimos numa só 
tacada, Led Zeppelin, ACDC 
e Ozzy Osborne. Melhor que 

rem,  Já Márcio e Carina, de 
Bangu eram só alegria. Para 
construir as esculturas do 
bar (incluindo os copos em 
que são servidas as bebi-
das), foram necessárias 130 
toneladas de gelo. Para visi-
tá-las, basta comprar R$60 
em cervejas das marcas 

ouvir o tema de Frozen da 
Disney, não? Logo depois 
numa antessala, algumas 
Devassas podem ser consu-
midas gratuitamente, mas 
como era o início da tarde, as 
14H, ficamos de bico seco.
 Ao entramos vimos o 
Pão de Açúcar, o Cristo Re-
dentor e os Arcos da Lapa, 
todos  feitos de gelo.  É pre-
ciso esperar de três a cinco 
minutos antes de entrar, num 
ambiente a 17ºC, para se 
acostumar com a baixa tem-
peratura. Já no ICEBAR, o 
cliente tem direito a um shot 
de Azuma Kirin e à degusta-
ção do queijo Faixa Azul. E 
não é que tinha gente de chi-
nelos?? Como estamos vindo 
de uma temperatura alta, o 
nosso corpo quente, dá a im-
pressão de que lá dentro não 
é tão frio. Mas basta ficar uns 
minutos que começa a sentir 
a queda da temperatura, não 
é à toa que os dois barmen 
estão nitidamente batendo os 
queixos. 
 Helio Ferreira, 43 , 
carioca e que vive em  Belo 
Horizonte foi de chinelos e 
com dez minutos  já sentia 
as pontas dos dedos esfria-

Devassa, Baden Baden ou 
Eisenbahn, em qualquer loja 
da rede. Depois, o cliente 
pode agendar a visita ao bar 
no Serviço de Atendimento 
ao Cliente (SAC). O bar pode 
ser visitado de segunda-fei-
ra a domingo, das 14h às 
22h, e nos feriados, das 14h 

às 22h. Bares de gelo tem no 
mundo inteiro, até em Foz do 
Iguaçu, mas com o dólar em 
alta, é melhor gastar R$ 60 e 
ir no Recreio  certo?
Ice Bar Rio: 
Prezunic. Av. das Améri-
cas 13.850 - 
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VIVENDO MELHOR
TIAGO BINOTTI      

  Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com

(consultório Barra)

Teste  da Orelhinha

É um exame simples para 
saber se está tudo bem 
com a audição do seu filho.
 Um aparelho ele-
trônico com fone é co-
locado no ouvido do 
bebê, o que permite ao 
médico ou fonoaudiólo-
go verificar se a crian-
ça ouve normalmente.
 O exame não tem 
contraindicações e pode 
ser feito com o bebê dor-
mindo. Recomenda-se 
que o teste seja feito no 
primeiro mês de vida, 
mas todos os bebês de-
vem passar pelo exame.

 Todos os hospi-
tais e maternidades do 
país são obrigados por 
lei a realizarem o exa-
me, gratuitamente, 
nas crianças nascidas 
em suas dependências. 
É um direito do seu bebê.
 O que fazer se a 
maternidade ou hospital 
não tiver realizado o teste?
Avise o pediatra ou pro-
fissional de saúde logo na 
primeira consulta a fim de 
que ele encaminhe o bebê 
para locais onde o procedi-
mento pode ser realizado.
Lembre-se de que um 

dos sentidos mais im-
portantes para o desen-
volvimento completo 
da criança é a audição.
O bebê já escuta des-
de bem pequeno, antes 
mesmo de ser ergui-
do pelo doutor em sua 
apresentação ao mundo.
Isso acontece a par-
tir do quinto mês de 
gestação, onde o bebê 
ouve os sons do corpo 
da mamãe e sua voz.
A máquina humana é 
perfeita e a nature-
za divina. Só precisa-
mos  dar uma mãozinha.  



O que não é a curiosidade 
do ser humano...De tan-
to ver matérias e fotos e 
mais fotos de pessoas que 
pareciam penduradas num 
precipício decidi ir conferir 
a famosa Pedra do Telégra-
fo e por serem férias pensei 
em ir num dia de semana. 
Aproveitei e levei minha 
‘estagiária’ de 11 anos, no 
caso minha filha que está 
de recesso escolar, afinal 
juntava o dever de traba-
lhar  e informar com a ex-
periência de subir a famo-
sa pedra e dar uma de pai 
‘superbacana’, além levar 
a filha num passeio des-
colado digamos assim.  
 O cenário paradisía-
co é a mais nova sensação 
das redes sociais.  A Pedra 
do Telégrafo, em Barra de 
Guaratiba, tem atraído co-
rajosos visitantes que su-
postamente se arriscam 
num “abismo” ao posar 
para as fotos. O registro é 
nada mais que um truque 
de ótica por causa do ân-
gulo em que é fotografada 
a pessoa que em nenhum 
momento passa algum pe-
rigo. 
 Chegar até lá é uma 
boa caminhada e prepare 
o bolso. Para chegar nos 
354 metros da montanha é 
preciso fazer uma trilha de 
dificuldade moderada, que 
dura cerca de 40 minutos.
Mas antes tem uma outra 
subida que pode ser feita a 

fazer um trabalho de 
concientização junto aos 
frequentadores. 
 A advogada Jhoa-
ne Brazileiro, que fez o 
passeio  diz que foi mais 
demorado esperar para 
fazer a foto do que subir a 
trilha. -Demoramos mais 
tempo na fila da foto do 
que na trilha. Tinha gen-
te esperando duas horas 
para tirar foto, nós con-
seguimos esperar uma 
hora e meia.- Foi o que 
vimos. No caminho va-
mos cruzando com vá-
rios grupos que vão nos 
incentivando e alertando 
que estamos chegando. 
Faltam 10! Faltam 15 mi-
nutos! Só não avisaram 

pé ou de mototáxi (R$7)que 
saem da praça central aon-
de fica o quartel do exército. 
A subida dá mais medo que 
a da trilha porque os moto 
táxis são um pouco aventu-
reiros, o terreno é sinuoso, 
ingrime e as motos são de 
baixa cilindrada, já viu né? 
Porém, existe um senhor 
que fica num Fiat Idea e 
oferece a R$ 20 um estacio-
namento dele que fica logo 
na entrada da trilha, vale à 
pena porque você economi-
za tempo e pernas. 
 Fizemos isso. Logo 
no início, um monte de lixo 
nos recebe, mas não desa-
nima. (Foto no site). O ter-
reno meio irregular por cau-
sa das chuvas  não é difícil 
de subir mas tem que ter 
cuidado para não estragar o 
passeio já que podem haver 
torções . Nos primeiros 100 
metros duas moças, uma se 
chama Aline, oferece água 
ou cerveja aos que sobem. 
Para quem não vai prepa-
rado como eu, foi uma mão 
na roda.  Ambulante na tri-
lha? Sim!!
 Percebi que faltam 
placas e é fácil se perder, 
já que existem 3 entron-
camentos e numa distra-
ção você pode errar o ca-
minho e parar numa das 
duas praias paradisíacas 
dali, não seria mal, mas não 
era o foco. Avistamos um 
grupo de paulistas e fomos 
juntos. Minha filha Ana Ca-

que a fila para a tal foto 
era enorme! Chegamos e 
vimos isso, uma fila imen-
sa, na maioria de jovens 
que na sua vez desejam 
fazer várias poses  e si-
tuações. E isso, faz com 
que a sua vez não chegue 
mesmo. Fomos aos dez 
primeiros da fila e todos 
foram unânimes: Vale à 
pena!Será?
 Perguntei quanto 
tempo estavam ali: Duas 
horas e meia? Olhei para 
minha ‘estagiária‘e ela: 
-Tô com fome!! - 
Rimos, fomos para a pe-
dra ao lado que era tão 
linda quanto, fizemos al-
gumas poses e voltamos. 
Descemos em 20 minutos 

rolina subiu sem maiores 
sacrifícos e serve de con-
solo para algum pai que 
queira levar os seus. As 
amigas paulistas já es-
tavam quase desistindo. 
Entre uma clareira e ou-
tra, a paisagem da Ma-
rambaia surge e encanta.
Quem não quiser se aven-
turar sozinho pode contar 
com o auxílio de guias 
para fazer o passeio, que 
custa em torno de R$ 50. 
Como noticiou o Jornal 
O Globo, os visitantes já 
encontram filas para fazer 
as poses na pedra duran-
te fins de semana e feria-
dos do verão.
 _Fazemos o passeio 
quando o tempo está 
bom, com dois guias e um 
fotógrafo, e em dois horá-
rios menos cheios: nascer 
e no pôr do sol. A trilha 
era pouco conhecida e, de 
repente, descobrimos que 
aquele pico rendia uma 
ótima foto. A degradação 
vem junto com as pes-
soas, por isso a gente faz 
um trabalho de conscien-
tização para que ninguém 
deixe lixo na trilha, por 
exemplo-, conta Pedro 
Felipe Carvalho, diretor 
da ONG Amigos do Peri-
goso (nome de uma das 
praias  dentro da área de 
preservação do Grumari) 
e que foi entrevistado na 
ocasião. Após isso, a Pre-
feitura foi até o local para
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    Pedra do Telégrafo: a famosa foto que não saiu



Grandes  nomes , grandes capas
Na nossa profissão de jor-
nalista temos o privilégio de 
conhecer pessoas  de todos 
os tipos, raça, cor e clero, 
inclusive artistas, que são 
um caso à parte porque nas-
ceram diferentes, com per-
cepções diferentes, almas 
diferentes, mais sensíveis, 
tanto para mais como para 
menos. 
 Faço destaque pri-
meiro para Paulo Silvino, um 
gentleman, além de muito 
engraçado. Conversamos 
com ele no Empório Santa 
Therezinha e o mais engra-
çado foi vê-lo atuar. Isso 
mesmo, na nossa entrevista 
numa tarde em pleno dia de 
semana chuvoso ele levou a 
sério o bordão famoso que 
criou “Ah, eu gosto muuiiito” 
e foi ao ataque se é que me 
entendem.  Dividindo pela 
metade a idade do entre-
vistado, conversamos com 
Rodrigo da banda Suricato, 
que nos recebeu em seu 
apartamento na Genaro de 
Carvalho. Ele estava em ple-
na competição do Superstar 
e teve tempo de falar um 
pouco de sua breve carreira 
artística. Anotem aí, vai fa-
zer muito sucesso pois suas 
letras tem alma, conteúdo e 
tocam no coração.  
 Conhecemos um Le-
gionário, Marcelo Bonfá que 
falou sobre sua fase na ban-
da, do término, da perda de 
seu vocalista, do processo 
movido pelo filho de Renato 
Russo e de sua paixão por 
cachaças. Foi bárbaro. Con-
versamos na ‘Mundo Verde 
do’ MAP - Américas 10.200. 
Ali também, conversamos 
com o ex-gordinho e agora 
‘saradão’ André Marques. 
O André é tudo aquilo que 
vocês veem na TV e nas en-
trevistas só que agora mais 
magro e solteiro. Já viu, né? 
Tá enfileirando. Da série de 
entrevistas bacanas e enig-
máticas, separo a que fiz 
com John Travolta, no Bute-
co Tradicional. Vocês devem 
estar assim, como? Pois é, 
tudo começou quando Ricar-
do Mussauer, do Buteco, me 
ligou dizendo para não mar-
car nada para o dia seguin-
te e que me queria lá mas 
não podia falar nada para 
ninguém. Como a Madonna 
estava no Brasil pensei que 
fosse a diva do pop, mas as-
sistindo ao Jornal da Globo vi 
o astro de hollywood no Fa-
sano todo serelepe. Matei a 
charada. Fiquei o dia inteiro 
assistindo ao astro gravando 
comercial de cachaça Ypioca 
para espanto de todos. Sim-
pático , gentil , solicito, nos-

sa entrevista não foi do tipo 
-sentaí -John- e -me -conta 
dos- seus- projetos não. Ele 
passava por mim, eu per-
guntava algo e ele respondia. 
Passava de novo e pergunta-
va algo e assim foi. Depois dei 
um relato de como foi passar 
a tarde com o protagonista de 
‘Greese- Nos tempos da Bri-
lhantina’ ou o vilão de ‘A Ou-
tra Face’. Foi nota mil.
 Agora, no ano pas-
sado, conheci um ser huma-
no, uma figura do bem , que 
se chama Jackson Antunes, 
o “Tio” de ‘A Regra do Jogo’. 
Esqueça aquilo que se vê na 
telinha da Globo, ele é exata-
mente o contrário. Doce, voz 
calma, atencioso, passamos 
uma tarde inteira em sua casa 
na Genaro de Carvalho, quase 
com Gilka Machado conver-
sando sobre sua carreira e os 
problemas do bairro. No final 
fizemos selfies e comi pão de 
queijo feito por sua esposa. O 
máximo. 
 Da série duas capas 
, duas entrevistas distintas, 
destaco dois momentos com 
Kelly Key. A primeira entre-
vista, ela de cabelo chanel e 
preto, foi através de sua as-
sessoria. Não que a assesso-
ria tivesse atrapalhado, mas 
tive a sensação de que não 
foi ela quem escreveu aque-
las respostas. Não tinha cara 
de Kelly Key. Na segunda, ti-
vemos a colaboração de Aline 
Martins, nossa colaboradora 
que faz as nossas artes do 
jornal e amiga pessoal da ar-
tista, e assim passamos uma 
tarde gostosa no Cavalo Ma-
rinho uma sessão rápida de 
fotos.
 Começar 16 páginas 
do nada, do papel em branco 
e sair impresso e ser distribu-
ídos nas gôndolas dá muito 
trabalho e vamos continuar 
seguindo em frente na disci-
plina de mostrar o que há de 
melhor e pior no bairro, as-
suntos interessantes, perso-
nagens que vivem entre nós 
nos acrescentando, vivendo 
juntos . O papel do jornal é 
de informar , entreter e isso, 
acho que conseguimos . 
 O Jornal do Recreio 
é feito com carinho, dedica-
ção, amor e muita vontade 
de acertar. Às vezes erramos, 
somos omissos por não estar 
em todos os cantos quando 
necessários e é por isso que 
contamos com a ajuda do 
morador nos incentivando, 
enviando material , sugerindo 
pautas , sugerindo matérias. 
O Jornal do Recreio é feito 
para você leitor e obrigado 
por estar conosco ao longo 
desses anos.
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Rodrigo Suricato, André Marques ao 
lado. Paulo Silvino e Zico entrando 
com os netos no Maracanã e acima 
Marcelo Bonfá e John Travolta ao 
lado gravando no Recreio.





De Olho no Recreio

‘Casar Pra Quê ?’ volta à Barra da Tijuca

fotos: Divulgação/ Guilherme Pereira

Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br Jornal do Recreio - pág.14

O  André do Butiquim 
do Nonno  recebeu a 
equipe  da novela “To-
talmente Demais‘  mês 
passado para as gra-
vações do folhetim da 
Globo. O maquinário 
chegou as 5 da manhã!! 
E tudo só terminou no 
fim da tarde. Os ato-
res, segundo o empre-
sário , chegaram às 9H 

e todos  muito bem 
humorados. Felipe As-
sumpção estava com a 
mão enfaixada, tadinho.  
E Mariana Ruy Barbosa é 
ainda mais bela ao vivo.  
Posaram até para fotos.  
O trabalho de cenogra-
fia é tão bom que trans-
formaram o Butiquim 
num bar temático com 
mesa de sinuca, é mole?

Os números  da peça são  
de impressionar.  São 8 
anos em cartaz e mais 
de 600 mil espectadores  
que foram assistir  a essa 
peça calcada  na figura 
polêmica ‘ do casamento’.
Dirigida por Eri John-
son, novas situações são 
colocadas para a peça 
não perder  o frescor.  A 
peça garante mais de 
uma hora de gargalhada!
Essa comédia romântica 
nasceu da vontade do ator 
e autor Alessandro Anes 
de levar para os palcos 
um espetáculo onde a co-
municação com a plateia 

Acima,  Ricardo Mus-
sauer, do Buteco-Ce-
vadas-Bahamas  foi 
conferir o ensaio foto-
gráfico  do GShow na 
sessão  ‘Musas do Car-
naval’. Graycianne Bar-
bosa chegou um pou-
co atrasada mas era só 
sorrisos.  Fotografou , 
sambou e não caiu um 
pingo de suor.  Acham 

ela bonita? Não vi-
ram a  repórter do 
site da TV Globo
Monique, surfista nas 
horas vagas e moradora 
da Barra. Bem que po-
deria fazer uma sessão 
de fotos para reporte-
res-musas -do-jornalis-
mo, alguém concorda?
Veja o ensaio  no site 
do jornal  do recreio.  

fosse feita de maneira 
intimista e divertida. As-
sim, começou a obser-
var trechos de conversas 
de bar, papos pelos cor-
redores, e foi colecio-
nando pérolas do com-
plicado relacionamento 
entre homens e mulheres.
O autor  conta  na sinopse   que
a noiva gosta de ir ao sho-
pping, falar horas com 
as amigas no telefone e 
não perde um capítulo 
da novela. Ele não dis-
pensa um futebol com a 
galera, uma cerveja ge-
lada e claro, adora falar 
mal da sogra, se animou? 

I n f o r m a ç õ e s 
Direção: Eri Johnson
 
Elenco: Michelle Mar-
tins e Alessandro Anes
 Local: Teatro Grandes 
Atores, Av. da Améri-
cas, 3665 / 116 E 117 
SS - Shopping Barra 
Square – Sala vermelha
Reestreia:  15 de ja-
neiro – sexta às 23h
 Temporada até 
27 de fevereiro - 
Sextas e Sábados às 23h
Ingresso: R$ 70 
Telefone:  3325-1645
Classificação: 14 anos

“Algumas vezes 
o melhor jeito de 

convencer 
alguém que está 
errado é deixa-lo 

se foder”
Aummmmmm

....

MESTRE CHINA  

é filósofo irlandês  e graduado 

no Paraguai
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