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Eles andavam por aí nas 
principais vias da região 
logo pela manhã cedo ou 
até mesmo de madrugada. 
O risco de sofrerem um gra-
ve acidente era eminente , 
mas agora o esporte ganhou 
mais uma batalha e a Pre-
feitura junto com os atletas  
criaram a primeira APCC - 
Área de Proteção a Ciclistas 
de Competição. Agora, das 
4 H às 5H 30 da manhã os 
amantes dessa modalidade 
podem treinar sem grandes 
preocupações num circuito 
com cerca de 4 quilômetros, 
na Avenida Lúcio Costa.
As interdições começam no 
retorno em frente a Toca da 
Traíra, na altura do número 
8000 e vai até a Ilha 26, an-
tes do término da ilumina-
ção pública .
 Estivemos no mês 
passado no primeiro dia de 
funcionamento e acompa-
nhamos de ‘palitinho’ nos 
olhos a felicidade de cerca 
de cem atletas amantes das 
duas rodas e do pedal. Ra-
phael Pazos, representante 
da Associação de Triathlon 
Master e presidente da Co-
missão de Segurança no Ci-
clismo da Cidade do Rio de 

Janeiro comemorou:
__Desde o acidente do  tria-
tleta Pedro Nikolay na Viei-
ra  Souto que buscamos es-
paços para a modalidade e 
treinarmos em segurança. 
Depois do Aterro, chegamos 
aqui na Barra. O principal 
já fizemos que foi ocupar o 
espaço. Depois veremos a 
questão de piso e ilumina-
ção, mas são detalhes que a 
Prefeitura irá resolver e nos 
ajudar - comemorou.
 Na ocasião, ao tér-
mino do treino e abertura 
das pistas para o trânsito, os 
atletas vestiram uma camisa 
em homenagem a mais um 
ciclista que sofreu aciden-
te em via pública em pleno 
treinamento. Em Maio de 
2014, o “Magriça”, como era 
carinhosamente chamado foi 
atropelado na altura do Con-
dado dos Cascais quando se 
dirigia para os treinos , que 
na época se realizavam na 
Cidade das Artes. 
 O Sub Prefeito Alex 
Costa que acompanhou todo 
o processo também come-
mora:
__Participei de todas  as re-
uniões e foi um dos meus 
primeiros atos. Essa é mais 

uma ação que resulta do 
diálogo e da parceria entre o 
poder público e a sociedade 
organizada. A Comissão de 
Segurança da Federação de 

 Ciclismo e a Federação de 
Triathlon foram fundamen-
tais para que a cidade do Rio 
de Janeiro ganhasse mais 
uma área de proteção aos 

praticantes desse esporte - 
lembrou Alex e acrescentou 
a homenagem ao atleta fa-
lecido dando nome a via de 
treinos na orla.

 Orla fecha para ciclistas treinarem na madrugada



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Ano letivo começando, ro-
tina sendo adaptada é hora 
de perder os quilos que ga-
nhamos nas férias. A seguir 
3 dicas bem simples...
1) Diminua os petiscos 
ao alcance das crianças 
(e do seu também). 

Junto com os alimentos 
prontos para o consumo, 
como massas e macarrões 
instantâneos, os petiscos 
industrializados – biscoitos, 
bolachas recheadas,  sal-
gadinhos, chocolates – são 
os principais causadores da 
obesidade infantil. 
 Uma pesquisa reali-
zada por cientistas da Uni-
versidade do Norte da Cali-
fórnia com mais de 30 mil 
crianças americanas apon-
tou que 27% das calorias 
consumidas diariamente 
vêm de petiscos industria-
lizados. O estudo concluiu 
que eles roubaram o lugar 
das refeições de verdade.  
 Nos últimos 30 anos 
aumentaram mais a inges-
tão de calorias vindas de 
produtos industrializados, 
168 calorias por dia, do que 
o total de calorias consumi-
das em um dia. 
2) Faça seu filho gastar 
calorias -

O estilo de vida que aumen-
tou o consumo de petiscos 
e produtos industrializados 
também tornou as crianças 
mais sedentárias. Com a ur-
banização, brincar de empi-
nar pipa, de esconder e de 
jogar bola no meio da rua vi-
rou um risco, tanto por cau-
sa do movimento dos carros 
quanto pela violência urba-
na. Os pais que trabalham 
fora se sentem mais seguros 
ao deixar os filhos brincando 
dentro do apartamento, en-
tretidos com o computador, 
videogame e televisão.   
 Um levantamento do 
IBGE mostra que 48% das 
crianças de 0 a 9 anos as-
sistem a mais de 3 horas de 
televisão diárias. Quase 20% 
afirmam usar frequentemen-
te o computador e jogar vi-
deogame. Uma pesquisa 
encomendada por um canal 
infantil a cabo revelou que 
87% das crianças entrevis-
tadas disseram preferir jo-
gar futebol pelo videogame 
a enfrentar outros jogadores 
de carne e osso. O problema 
é que a combinação da ali-
mentação altamente calórica 
com pouca atividade física é 
desastrosa para a saúde das 
crianças. Ela se transforma 
em quilos a mais e saúde de 

das crianças. Ela se transfor-
ma em quilos a mais e saúde 
de menos.
3) Coloque os pequenos 
mais cedo na cama -
Um estudo feito pela Universi-
dade de Chicago, nos Estados 
Unidos, reuniu evidências de 
que as crianças que dormem 
menos de sete horas por dia 
têm quatro vezes mais chan-
ces de ficarem obesas. “Cada 
hora a menos de sono aumen-
ta entre 15% e 20% o risco 
de obesidade”, afirma o neu-
rologista Walter Moraes, pes-
quisador da Unifesp que estu-
da a relação entre obesidade 
e sono. Isso acontece porque 
a privação do sono aumenta 
a ação de hormônios que es-
timulam a fome, como a gre-
lina, e diminui a produção de 
leptina, uma substância liga-
da à sensação de saciedade. 
O objetivo dessas alterações 
bioquímicas é avisar para o 
corpo que precisamos consu-
mir energia já que estamos 
acordados. 
 Mas quando essa ló-
gica é alterada, o organismo 
continua pedindo e armaze-
nando energia que ele não 
precisa. O resultado é o acú-
mulo de  gordura.

Março de 2016 - Jornal do Recreio  04Vai lá no nosso site que tem muito mais www.jornaldorecreio.com.br

  Volta as aulas: cuidados     
 com os pequenos

Dizem que eu Pareço com ......
                       ...Humberto Martins
Ricardo Verçoza é morador, hoje , de Cabo Frio, mas já 
foi da região. E uma  vez que veio aqui no Recreio visitar 
sua cunhada Verônica a coluna detectou de imediato a 
sua semelhança com o ator Humberto Martins. Ele riu 
e desconversou, mas na nossa segunda abordagem ele 
nos confidenciou que já foi parado algumas vezes e numa 
dessas a pessoa achou mesmo que era o ator global.Vo-
cês acham parecido? O Humberto é da direita 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 assunto, 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

Boa tarde
Sou morador do barra bali
Vi a reportagem de 2014
http://m.oglobo.globo.com/
rio/bairros/moradores-do-
-barra-bali-negociam-com-
-prefeitura-concessao-do-
-habite-se-14856131
Gostaria que o jornal do re-
creio perguntasse ao sub-
prefeito sobre a escola que 
falta.

Resposta do subprefeito 
Alex Costa – - Resposta

A questão da escola é lon-
ga. No licenciamento da 
obra, a Prefeitura pediu 
como contrapartida pelo 
empreendimento a cons-
trução de uma escola. No 
meio da obra, a empresa 
faliu e não terminou os 
últimos prédios e nem 
a escola. Daí os prédios 
ficaram sem habite-se. 
Agora, recentemente, 
após intermediação do 
subprefeito Alex Costa, 
os moradores pagaram à 

Prefeitura um valor (que 
seria o valor para termi-
nar as obras da escola) e 
alguns prédios que depo-
sitaram essa quantia já 
conseguiram o habite-se. 
Agora a Prefeitura vai 
avaliar se ainda há neces-
sidade da construção de 
uma escola naquele local 
e que destino dará ao es-
queleto. Enquanto isso 
tem feito visitas periódi-
cas ao local para evitar 
invasão e para evitar fo-
cos de mosquitos.

Boa tarde, gostaria de soli-
citar para a rua natividade 
em frente a estacao salvador 
allende o asfalto.esta ceden-
do, aparecendo buracos no 
final da rua possui esgoto 
a ceu aberto, a mesma rua 
nao.possui calcadas as ar-
vores nao sao podadas um 
descaso para uma area onde 
o iptu e tao caro... a rua esta 
horrivel..

Resposta do subprefeito 

A Subprefeitura da Barra 
e Jacarepaguá está ciente 
da situação da Rua Na-
tividade e já pediu obras 
para o local. Aguardamos 
um cronograma, ainda 
sem data prevista.
 
Boa tarde
Sou morador do Barra Bali
Vi a reportagem de 2014

http://m.oglobo.globo.com/
rio/bairros/moradores-do-
-barra-bali-negociam-com-
-prefeitura-concessao-do-
-habite-se-14856131

Gostaria que o Jornal do Re-
creio perguntasse ao sub-
prefeito sobre a escola que 
falta. Pelo whats app 21 
98113-0897
Resposta do subprefeito 
Alex Costa – 
A questão da escola é 
longa. No licenciamento 
da obra, a Prefeitura pe-
diu como contrapartida 
pelo empreendimento a 
construção de uma esco-

la. No meio da obra, em-
presa faliu e não terminou 
os últimos prédios e nem a 
escola. Daí os prédios fica-
ram sem habite-se. Agora, 
recentemente, após inter-
mediação minha, os mo-
radores pagaram à Prefei-
tura um valor (que seria 
o valor para terminar as 
obras da escola) e alguns 
prédios que depositaram 
essa quantia já consegui-
ram o habite-se. Agora a 
Prefeitura vai avaliar se 
ainda há necessidade da 
construção de uma escola 
naquele local e que des-
tino dará ao esqueleto. 
Enquanto isso tem feito 
visitas periódicas ao local 
para evitar invasões.

Escuridão
Gostaria de agradecer a aten-
ção da subprefeitura da Bar-
ra em solucionar o problema 
relatado por mim a respeito 
da falta de energia em três 
postes da Avenida das Amé-
ricas, desde o ano passado, 
no entorno do Bosque Bar-

ra Sul. A Rioluz cumpriu o 
prometido e, na terça-feira, 
dia 2 de fevereiro, restabele-
ceu a iluminação reativando 
a iluminação em sua totali-
dade.   Sandra Bastos

Resposta do subprefeito 
Alex Costa – 

Agradecemos o elogio e 
fico satisfeito em saber 
que o serviço da Rioluz 
funciona. Qualquer cida-
dão pode e deve comu-
nicar quando vencontrar 
um poste apagado, por-
que não podemos estar 
em todos os locais. Basta 
ligar 1746 e fazer o regis-
tro do local, de preferên-
cia com nome completo 
da rua e número.

Existem mais duas res-
postas, uma do Sr Mar-
cio Crispin que pede ex-
plicações sobre terrenos 
abandonados e da Sra 
Elisabeth que reclama da 
ciclovia do canal do Rio 
Morto. Veja no site!

99104 - 2208
JORNAL DO 

RECREIO
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Bebeto  e seus  52 anos  

Bebeto com sua filha Stephannie no Prêmio  do Jornal Extra e com as família em sua casa. 
Acima, a filha posa  para um editorial de moda  na praia  do Recreio

O tempo passa para todo 
mundo, é verdade. Passa 
para nós e passa também 
para os grandes ídolos. 
Quem assistiu  ao filme 
“Regresso” do vencedor 
do Oscar desse ano re-
parou que o tempo está 
passando para Leonardo 
di Caprio também. Isso 
porque ele já tentou a 
estatueta uma penca de 
vezes e conseguiu levar 
a desse ano. O “Jack” de 
‘Titanic”, de “Prenda-me 
se for Capaz” já tem 41 
anos. Os Stones  fizeram 
apresentação recente no 
país e já são sectagená-
rios. E um dos ídolos dos 
nossos gramados, tetra-
-campeão em 1994 pela 
seleção brasileira comple-
tou mais uma primavera 
no mês passado, na ver-
dade cinquenta e duas!  
Com agenda atribulada 
entre a vida parlamen-
tar, compromissos como 
jogador aposentado, mas 
que segue em apresen-
tações esporádicas, pai, 
marido, empresário,  o 
JORNAL DO RECREIO 
conversou por email com 
José Roberto Gama de 
Oliveira, marido de Deni-
se e pai de Roberto New-
ton Junior,  da modelo 
Stéphannie e do jogador , 
hoje, no Estoril, Matheus, 
que teve seu nascimento 
comemorado pelas TVs 
no mundo inteiro , graças 
ao seu gol pela Copa do 
Mundo contra a Holanda, 
o ‘embala neném”. 
 Morador da região 
há mais de 20 anos, o  
agora Deputado Estadu-
al (Solidariedade) falou 
dos problemas do bairro 
e das possíveis soluções; 
confessou ter ciúmes da 
filha e do fato do mais 
novo ainda não se firmar 
como jogador, sofrendo 
as pressões de ser des-
cendente de um craque 
famoso, mal que muitos 
outros passaram como os 
colegas de profissão Zico 
e Junior.  Discreto, faz 
programas simples como 
qualquer outro mortal 
sem fazer alardes, sem 
chamar atenção.  Peda-
la pela orla, vai ao sho-
pping, participa de ‘pela-
das’, passa boa parte do 
seu tempo no bairro e 
quando não tem compro-
missos que o levam ao 
Centro, na Assembleia ou 
em viagens de compro-
missos beneficentes, vai 
pelo além-túnel da Linha 
Amarela para visitar o 

amigo Evandro, dono de bar 
maior homônimo, no Ca-
chambi, zona norte do Rio. 
 Ídolo por onde pas-
sou, deixou raízes fortes 
no Flamengo, no Vasco e , 
principalemnte, no La Co-
ruña , aonde é tratado como 
verdadeiro “Rei de Espa-
nha”, campeão indiscutível 
por onde passou. Teve pas-
sagens apagadas ou sem 
muita expressão, como no 
Oriente Médio e até rapida-
mente no Botafogo e como 
treinador no América em 
2010, mas isso foi experi-
ência e história para contar 
pros netos que ainda não 
vieram. Acompanhando de 
perto os problemas da so-
ciedade carioca decidiu se 
se candidatar ao cargo de 
deputado estadual e foi um 
dos mais votados . Veja  em 
seguida nossa conversa 
com BEBETO:
 
1) Você mora há muito tem-
po na região, o que na sua 
opinião melhorou e piorou 
com o passar dos anos?
 
R: Eu moro na Barra desde 
1984. E era um deserto. Não 
tinha tanta gente morando, 
eram poucas construções e 
não havia tanta variedade 
no comércio. Mas cresceu 
muito, vieram grandes em-
preendimentos e, com isso, 
o trânsito ficou ainda pior. 
Não houve um planejamen-
to para acompanhar o cres-
cimento da Barra. Espero 
que após a conclusão das 
obras do metrô, o trânsito 
possa fluir melhor. O bairro 
melhorou, mas a segurança 
ainda precisa melhorar.
 
2) O que falta melhorar aqui 
na sua opinião?
 
R: O trânsito, a acessibili-
dade, a segurança, o sane-
amento básico e tratamento 
de esgoto e a despoluição 
das lagoas e praias da Barra 
e do Recreio.
 
3) O que o agora Deputado 
Estadual pode ajudar nesse 
processo?
 
R: Eu ajudo através de pro-
jetos de leis e indicações le-
gislativas, solicito obras de 
melhorias nas ruas e pra-
ças, pedindo acessibilidade, 
saneamento básico, acade-
mia ao ar livre, parquinho 
para as crianças e tudo que 
possa beneficiar a popula-
ção da Barra, do Recreio e 
de toda a Região Fluminen-
se. Tenho várias solicitações 
em diversos lugares do Rio. 

Para quem quiser saber 
mais sobre o meu trabalho, 
é só acessar: http://aler-
jln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.
nsf/Pagebebeto?OpenPage
4) Uma das maiores duplas 
de ataque, Bebeto-Romário 
hoje militam em esferas dis-
tintas na política. Há possi-
bilidades de se encontrarem 
no Executivo. Que tal Pre-
feito Bebeto e Vice Romário 
ou vice-versa?  
R: Nunca pensei em ser pre-
feito. Hoje, eu estou como 
deputado estadual, e o fu-
turo a Deus pertence. Mas 
não tenho pretensão de ser 
prefeito, não. Eu e Romário 
queremos o melhor para o 
Rio. Sonho com uma saúde 
eficiente, educação de qua-
lidade, transporte capaz de 
atender as necessidades da 
população e, claro, esportes 
para todos.
5) O atleta Bebeto sempre 
foi tímido diante das câme-
ras e mesmo com os holofo-
tes virados para você, sem-
pre procurou manter sua 
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Qualidade de VidaBruno Morison      
  Angiorradiologia/

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

As varizes são ”coisa de mu-
lherzinha”! Quem já não fa-
lou ou ouviu algum amigo 
dizer isso? Porém, isso não 
é verdade e por eles demo-
rarem para procurar aten-
dimento médico geralmen-
te são os piores casos que 
já tive no consultório. Não 
se trata apenas de estética, 
mas sim, da saúde.

 As varizes surgem 
quando as veias das pernas 
se tornam dilatadas e tor-
tuosas. Dentro das veias, 
existem pequenas válvulas 
que deixam o sangue cir-
cular apenas em direção ao 
coração. Quando estas vál-
vulas não funcionam, o san-
gue acumula nas pernas, 
causando inchaço, sensação 

Um leitor colaborador fre-
quente do jornal nos enviou 
essa foto tirada numa cerca 
da Estrada dos Bandeirantes 
quase chegando no Rio Cen-
tro. Ele se deu o trabalho de 
saltar do carro e tirar essa 
foto que o intrigou achando 

de física, controlar o peso e 
procurar atendimento médi-
co rotineiro. 
 Os melhores exercí-
cios são aqueles em que se 
faz movimentos repetitivos 
com as pernas em ambien-
tes aquáticos que reduzem 
a sobrecarga nas articula-
ções e promovem drenagem 
pela força da àgua. Levan-
tar pesos na academia não 
é proibido, mas devem ser 
escolhidos exercícios de re-
petição e com pouca carga.
Assim aqueles que já no-
tam varizes nas pernas 
devem esquecer o precon-
ceito e procurar o cirurgião 
vascular para avaliação e 
tratamento adequado. 
A demora pode causar pio-
ra e várias complicações. 
Com o tratamento correto, 
os homens podem ter per-
nas muito mais saudáveis.
Me escrevam, falem comi-
go que explico melhor e 
posso ajudar. O meu perfil 
no facebook é accura e o 
site é accurarj.com.br 

morisson@terra.com.br

de peso e mais dilatação das 
veias.

A principal causa das varizes é 
a herança familiar. Se os pais 
tem, é provável que os filhos 
herdem. Alem disto, peso,  
sedentarismo e o estilo de 
vida também contribuem para 
seu desenvolvimento.

Assim que percebem as vari-
zes, as mulheres geralmente 
procuram o especialista. Já os 
homens, em geral demoram 
um pouco mais para reco-
nhecer o problema. Somente 
quando sentem dor, inchaço 
ou percebem manchas mar-
rons nas pernas resolvem dar 
atenção ao problema, essa 
demora para reconhecer e 
tratar -las só aumenta os ris-
cos de complicações

As varizes são diagnosticadas 
pelo cirurgião vascular atra-
vés da anamnese (entrevista 
com o paciente) e exame das 
pernas, ele pode solicitar um 
ultrassom Doppler. Este exa-
me verifica se as veias estão 
funcionando corretamente.

A melhor forma de prevenir 
as varizes é praticar ativida-

que era um show do além. 
Afinal, esse show que iria 
ocorrer no espaço Nectar em 
dezembro chamava atenção 
para as atrações: Raul Sei-
xas, Renato Russo e Cazuza, 
oi? Como assim? EU VI E 
FOTOGRAFEI Mande a sua!



Buracos na Bandeirantes que nunca acabam
Quem passa pela Ban-
deirantes na altura das 
Vargens já percebeu: o 
asfalto já era .Reforma-
da e duplicada há cerca 
de 3 anos, uma das vias 
de maior importância  da 
região já dá sinais de 
desgaste. São inúmeros 
buracos que tem tirado 
o sono dos motoristas e 
deixado muita oficina fe-
liz por aí. Esse aí ao lado 
na foto é novo. Foi criado  
por causa de um vaza-
mento da CEDAE que até 
esteve recentemente re-
parando a galeria pluvial 
na altura do trevo com a 
Benvindo de Novaes, no 
sinal. Mas existem outros 
e mostramos no site.  Em 
dois meses surgiram vá-
rios buracos e como a via 
tem alta circulação de ca-
minhões pesados e vans o 
asfalto já era. A Prefeitura 
através de nota por email 
respondeu:
__ O reparo foi feito se-
mana passada(fevereiro), 
mas o vazamento voltou. 
Já entramos em contato 
com a CEDAE para ser fei-
to novamente esse reparo 

De fato, fomos ao local 
que fica bem próximo ao 
Riocentro e verificamos  
que o asfalto está re-
mendado em cerca de 
200 metros da via,  e 
mal. Moradores do lo-
cal disseram que foi obra 

- finaliza a mensagem da 
assessoria do Sub Prefei-
to da Barra já ciente de 
que a CEDAE já estava no 
local.
Em frente ao buraco está 
o borracheiro Leandro, 
de 26 anos, e há 3 tra-
balhando no local. Ele nos 
contou que muitos carros 
já tiveram problemas ali 
e param logo depois no 
único posto mais a frente. 
Ele ressalta que grandes 
acidentes só não ocorre-
ram porque os motoristas 
são obrigados a transitar 
ali devaga. O comercian-
te Wilson Carlos Barros 
Pinto, de 52 , assim que 
nos avistou fotografando 
parou o carro e veio em 
nossa direção:
 __ Isso aqui está 
largado.  Toda hora tem 
uma obra  uma empresa 
rasgando o asfalto. Meu 
filho tem moto e já sofreu 
um pequeno acidente por 
causa do desnível do piso  
na altura do número 8 mil  
aonde estão lançando um 
novo empreendimento - 
lembrou visivelmente in-
dignado.

para instalação de rede 
de água e gás do prédio 
em frente. Constatamos 
que a empresa NOVATEC 
ENERGY contratada pela 
CEG anda realizando 
obras na via para implan-
tar tubulação de gás na 

região, No moemnto estão 
na Benvindo.  
 No nosso site tem 
mais fotos e um pequeno 
vídeo em www.jornadorec-
reio.com.br mostrando os 
buracos na via .
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VIVENDO MELHOR
TIAGO BINOTTI      

  Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com

(consultório Barra)

A Zica e a surdez  na infância

A Febre Zika é uma doen-
ça viral transmitida pela 
fêmea do mosquito Ae-
des aegypti causada pelo 
vírus Zika. Este vírus que 
tão recentemente vem 
assolando o mundo, ain-
da é uma incógnita na 
medicina e muito ain-
da será descoberto, mas 
estudos recentes vêm 
demonstrando altera-
ções no teste da orelhi-
nha em bebes de mães 
que apresentaram o vírus 
zica durante a gestação. 
Há uma certeza em rela-
ção ao vírus, que ele tem 

predileção pelos tecidos 
neurológicos e assim, os 
nervos auditivos pode sim 
ser afetados pelo vírus.

Nos adultos ainda não 
existem nenhum estudo 
correlacionando o vírus 
com a perda de audição 
e uma em cada quatro 
pessoas podem não de-
senvolver sintomas, mas 
naqueles que são afeta-
dos a doença é geralmen-
te leve, com sintomas 
que podem durar entre 
dois e sete dias, em re-
sumo, a doença é benig-

na, não sendo descritas 
ainda formas crônicas 
da doença nos adultos.

 Em maio de 2015, 
a Organização Paname-
ricana de Saúde (OPAS) 
emitiu um alerta sobre 
a primeira infecção pelo 
vírus Zika confirmada no 
Brasil. O surto no Brasil 
levou a relatos de síndro-
me de Guillain-Barré e 
casos de mulheres dando 
à luz bebês com defor-
midades no nascimen-
to, como a microcefalia.



A Fiat definitivamente vai 
chacoalhar o mercado das 
picapes a partir desse mês 
com o lançamento de um 
produto até então inexis-
tente nos salões das suas 
concessionárias. Acostu-
mada a liderar os rankings 
de carros pequenos e mé-
dios do país e até das pica-
pes médias, como a Strada, 
a montadora italiana mos-
tra a que veio e apresenta a 
TORO, uma baita caminho-
nete capaz de deixar meio 
mundo de queixo caído. 
 Pra começar esque-
ce o que você via na Strada. 
A Toro é muito maior 4,91 
m de comprimento  contra 
4,69 m  da sua concorrente 
Oroch que em pouco mais 
de 3 meses já emplacou 4 
mil unidades, legal não? Eu 
começo a falar de um pu-
lo-do-gato bem sacado. O 
modelo da Fiat inova com a 
tampa da caçamba biparti-
da, leve e fácil de abrir, e 
oferece partida à distância, 
ativando o ar-condicionado 
para resfriar o carro que fi-
cou no sol. Que tal você li-
gar o carro antes, deixar o 
ar ficar geladinho e depois 
entrar? Em tempos de calor 
africano nada mal, não?
 Com seus 4,91 me-
tros de comprimento e 2,99 
m de distância entre-eixos, 
a Toro melhora o que já era 
bom na Oroch em relação 
às picapes menores: a sen-
sação de quem está dentro, 

em qualquer dos assentos 
é de estar num SUV com-
pacto. São 16 cm a mais de 
entre-eixos que na picape 
da Renault.
 Fomos a conces-
sionária Itália Barra na al-
tura do Pedra de Itaúna e 
fomos conferir. Tomamos 
um susto com os valores. 
Comparando com  a Oroch 
a versão mais cara, Dyna-
mique 2.0, não custa nem 
perto do valor da versão de 
entrada da Toro, Freedom 
1.8: R$ 72.400, com câm-
bio manual e motor flex de 
148 cv contra os R$ 76.500 
do Fiat com câmbio auto-
mático de 6 marchas e mo-
tor flex de 135 cv. O mo-
delo mais caro da Renault 
ainda vem com sistema 
multimídia com tela maior, 
de 7 polegadas, e GPS. 
Na Toro básica, Freedom 
1.8, a central multimídia 
é opcional, mas a versão 
contra-ataca com itens de 
série citados anteriormen-
te. Ambas as concorrentes 
têm sensor de estaciona-
mento, piloto automático e 
comandos no volante. 
Bom, analisando melhor o 
acabamento e as linhas da 
FIAT são muito mais boni-
tas e como o carro saiu di-
reto da prancheta não tem 
nada parecido com os de-
mais carros da marca, ao 
contrário da Oroch que tem 
um quê de Duster. 

A Fiat tem a meta am-
biciosa de vender 50 mil 
unidades da Toro em 1 
ano, uma média de 4,1 
mil por mês, a metade da 
performance mensal da 
Strada em 2015, segundo 
dados da federação dos 
concessionários (Fena-
brave) mas bem acima do 
desempenho de todas as 
picapes médias e grandes 
do mercado brasileiro. A 
Toro também será expor-
tada para países da Amé-
rica Latina.
 Agora, quem tem 
pra gastar vai curtir a li-
nha Volcano. O motor 2.0 
é turbodiesel, de 170 ca-
valos com as relações do 
câmbio de 9 marchas. O 
torque máximo é de 35,7 
kgfm já entregue a 1.750 
rotações por minuto, mas 
a resposta nas saídas é 
um pouco demorada, se-
gundo testes feito pela 
Autoesporte. 
 O acabamento 
imita couro nas portas, 
bancos e volantes e essa 
versão sai a R$ 116,5 mil 
com tração 4x4 e  equipa-
da com a mesma central 
multimídia do Renegade, 
Uconnect, com tela co-
lorida de 5 polegadas e 
sensível ao toque (opcio-
nal nas demais versões, 
exceto a série especial 
Open Edition, onde está 
incluída), com câmera de 
ré.
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AUTO NEWS- FIAT lança uma bela novidade:    TORO
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vida pessoal blindada. O 
que o Bebeto gosta de fa-
zer nas horas de lazer e 
poucos sabem, frequenta 
o bairro?
 
R: Sempre fui um cara 
muito tranquilo, “na mi-
nha”. Todos conhecem a 
minha história. Gosto de 
estar com a minha famí-
lia e com os meus amigos. 
Nas horas vagas, eu pe-
dalo, corro na praia, jogo 
vôlei, tênis e o meu fute-
bol, e adoro assistir a no-
velas. Sou noveleiro mes-
mo (risos). Praticamente, 
eu só frequento a Barra, 
só saio daqui a lazer para 
ir ao restaurante do meu 
amigo, Evandro’s, no Ca-
chambi. Tenho tudo o que 
preciso por perto: praia, 
restaurantes, shoppings, 
mercados... Só preciso 
sair daqui mesmo quando 
vou trabalhar na Alerj, no 
Centro do Rio.
 
6) Ex- atleta joga ‘pelada’, 
vai a outros campos jogar 
bola? Ou prefere em casa?
 
R: Eu jogo em casa se-
manalmente, mas viajo o 
Brasil e o mundo jogando 
futebol em eventos e con-
fraternizações, nos dias e 
horários que não coinci-
dam com os meus com-
promissos como deputado 
estadual.
 
7) O futebol brasileiro está 
em crise e os 7 x 1 não foi 
por acaso, o futebol tem 
solução e qual seria?
 
R: Esse 7x1 me trauma-
tizou, não gosto nem de 
pensar nisso. Foi um hor-
ror! Hoje, a parte física 
está sobressaindo mais 
do que a parte técnica. O 
futebol de hoje é mais for-
ça do que arte. Mas temos 
grande atletas, com muito 
talento. Futebol é paixão 
nacional. O país sempre 
para para ver a sua se-
leção jogar. E é claro que 
temos que colocar fim à 
corrupção no futebol.
 
8) Pretende se fixar como 
treinador?
 
R: Eu já fui treinador do 
América, em 2010. Sem-
pre me perguntam isso. 
Mas na minha vida hoje 
não há tempo. Quem sabe 
no futuro...

agora no Estoril, em Portu-
gal, conquistando o espaço 
dele.
13) Se Matheus não fosse 
seu filho teria outros olhos 
para ele no campo? A tor-
cida e dirigentes teriam 
mais paciência?
R: Apesar de ser meu filho, 
eu sou muito crítico. Na 
hora de criticar, eu até es-
queço que ele é meu filho. 
Quem entende de futebol 
sabe que ele tem qualida-
de, que é um jogador inte-
ligente, com visão de jogo 
e um passe limpo. O que 
eu sempre falei para ele 
é que, para se aperfeiço-
ar, precisava ter sequência 
de jogos e confiança. Ser 
meu filho pesa muito. Mas 
aos poucos ele está escre-
vendo a história dele. Ele 
vai longe. E com certeza 
teriam mais paciência com 
ele. Por se tratar de meu 
filho, a cobrança é maior. 
As pessoas precisam en-
tender que a transição não 
é fácil: sair do júnior para 
o profissional. O futebol 
ainda não tem uma prepa-
ração de qualidade para os 
jovens.
14)  Sua filha Stéphannie 
tem um trabalho bonito de 
voluntária, com trabalhos 
na Baixada e na África, 
tem acompanhado?
R: Sim, é um trabalho lin-
do, tenho muito orgulho do 
trabalho social que ela tem 
feito há anos no Lixão de 
Gramacho. Um dos nossos 

 
9) Presidente de clube 
como o Roberto Dinamite?
 
R: Nunca tive pretensão 
de ser presidente de clu-
be. Meu amor pelo futebol 
sempre foi jogando nos 
gramados.
 
10) Brasil, Arábia Saudi-
ta, Espanha, Japão…qual 
o país foi mais prazeroso 
jogar futebol?
 
R: Brasil, Espanha, Japão 
e Arábia Saudita foram im-
portantes na minha carrei-
ra. Mas nada melhor que 
jogar em casa. E não tive 
a oportunidade de jogar 
uma Copa do Mundo, em 
casa, pela Seleção Brasi-
leira. É muito bom jogar-
mos com a nossa torcida 
pertinho da gente. Isso 
sempre me estimulava. A 
Espanha, claro, é a minha 
segunda casa. Até hoje me 
tratam com muito carinho 
quando viajo para lá. A 
Espanha recebeu a mim e 
a minha família de braços 
abertos. Jamais esquece-
rei disso.
 
11) Qual foi a pior adap-
tação?
 
R: Com certeza foi na Ará-
bia por vários motivos: 
culturais, de estilo de vida, 
comida e calor era muito 
grande, de sair de casa 
com temperatura de 57 
graus.
 
12)  Seu filho sofreu um 
pouco em se firmar no Fla-
mengo, e as comparações 
com os pais famosos e ta-
lentosos atrapalham o de-
senvolvimento desses no-
vos atletas? Foi assim com 
os do Zico, do Pelé... acha 
isso também?
 
R: Infelizmente, no Bra-
sil, existe esse preconcei-
to com filho de jogador, as 
pessoas querem comparar, 
independentemente da 
idade, o filho com os pais. 
Temos como exemplos de 
quem sofreu com essas 
comparações: os filhos do 
Mazinho e Adalberto que 
foram jogar no exterior. 
Sei que pegaram e pagam 
no pé do Mattheus por ele 
ser meu filho. Mas ele ja-
mais se deixou abater pe-
las comparações. Em casa, 
nós sempre o orientamos. 
Mattheus é um menino de 
ouro, disciplinado, centra-
do, de muito valor, e está 

ensinamentos em casa é 
sempre ajudar o próxi-
mo.  Stéphannie é uma 
ótima filha, assim como 
os meus filhos Mattheus 
e Betinho. Todos têm um 
coração muito bom.
15)  Como é pai de uma 
modelo, ciumento? Como 
lida com isso?
R: A minha filha é linda, 
né? Mas é melhor mudar 
de assunto. Tenho ciú-
mes, sim. Mas tento levar 
numa boa para não me 
estressar (risos), e ela, 
também.         
16) Você tem um casa-
mento duradouro com a 
Denise e hoje vivemos 
uma realidade das sepa-
rações e as pessoas pas-
sam a achar normal isso? 
Qual é a receita para o 
casamento longínquo se 
é que existe?
R: Nossa família é a nos-
sa base. Desde a época 
em que a Denise jogava 
vôlei no Flamengo, que 
nós procurávamos fazer 
tudo junto. E Denise é 
uma mulher maravilhosa 
que Deus colocou no meu 
caminho. Somos par-
ceiros da vida. A receita 
é amor, compreensão e 
companheirismo.
17) Em ano de Olimpía-
das, o futebol bateu vá-
rias vezes na porta do 
ouro, inclusive com você. 
Porque não conseguimos 
até hoje o ouro olímpico?
R: Sempre saí em bus-

ca do ouro. Senti muito, 
claro. Disputei duas olim-
píadas, ganhei as meda-
lhas de bronze e prata, e 
dou muito valor. Mas não 
é fácil conquistar o ouro 
como pensam. Esse é o 
objetivo de todas os paí-
ses. Mesmo sendo penta-
campeões, nós temos ou-
tras grandes equipes na 
disputa. Buscamos fazer 
o melhor para o país. Ba-
temos duas vezes na tra-
ve. Torço para que este 
ano tenhamos o ouro. 
18) Esse ano acha que 
vamos?
R: Sempre pensei positi-
vo na minha vida. Então, 
vou torcer até o fim.
19) Morar na Barra é.......
R: estar em casa, sentir 
tranquilidade.
20) Ping pong de voleio:
 
* Barra ou Recreio? Barra
 * Brasil - Espanha - Japão 
- México ou Arábia? Brasil 
porque é a minha terra, o 
meu país, pelo qual vesti 
a camisa da Seleção com 
muito orgulho.
 * Futebol ou política? Fu-
tebol é a minha vida, mi-
nha paixão para sempre. 
E a política é uma missão 
para mim, tentar ajudar 
o meu país a crescer com 
dignidade. 
* Churrascaria ou restau-
rante japonês? 
Gosto dos dois, depende 
do momento.
 



De Olho no Recreio

     Rotina de acidentes na Benvindo

fotos: Divulgação/ Guilherme Pereira

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

Nossas  praias recebe-
ram  dois grandes exem-
plos de beleza feminina 
no mês passado.  Pri-
meiro,   Fernanda  Sou-
za, a esposa de Thiagui-
nho acordou cedo e foi 
parar na praia de Gru-
mari como postou no 
seu Instagram. Antes 
das 5h da manhã, ela 
compartilhou foto já ma-
quiada e cabelo pronto.

Estava lá escrito:
_ Bom domingo de tra-
balho... Maquiagem e 
cabelos feitos às 5 h da 
manhã (sim, 5 da ma-
nhã). Enquanto o povo 
tá tirando a make, eu 
estou fazendo a minha_
brincou a atriz no seu 
instagram. A Mel de 
“A regra do Jogo” par-
ticipou de um ensaio 
de moda para o verão 

Os moradores  do con-
domínio Sublime na Ben-
vindo de Novaes 2800 
deveriam estar  felizes  
comemorando 1 ano de 
casa  nova, mas  o que  
poderia parecer uma nova 
vida o simples ato de en-
trar e sair do prédio virou 
uma aventura nesse pe-
ríodo. Com   fluxo pesado  
de veículos e sinalização 
precária  inúmeros  aci-
dentes vem ocorrendo.
Diante do problema, o 
Sub Prefeito da região , 
Alex Costa , realizou   re-
união com os moradores 
no mês passado e logo 
em seguida implantou 

usando apenas um biquíni 
branco pequeno e top lis-
trado.  Da mesma novela, 
Marcos Pigossi esteve na 
Pulperia Porteña na Glau-
cio Gil e fez umas com-
prinhas para fazer uma 
bela parrillada uruguaia. 
Acima, a linda e ruiva 
Marina Ruy Barbosa  es-
teve  na Praia do Pontal 
gravando cenas de nove-
la ‘Totalmente Demais”. 

Tem fotos no site do jor-
nal ou no GSHOW. Foi 
ao ar na segunda dia 22 
de fevereiro. Aliás, nos-
sas praias não saem das 
novelas da Globo,  não?
O link é  esse
http://gshow.globo.
com/novelas/total-
mente-demais/capi-
t u l o / 2 0 1 6 / 0 2 / 2 2 /
g i l d a - p e d e - d i -
n h e i r o - e l i z a . h t m l

um quebra -molas nos 
dois sentidos. Melhorou, 
mas  muitos motoristas  
ainda não  sabem  da  nova
barreira e freiam em 
cima dos carros. So-
mado a  isso, muitas 
unidades  estão vazias 
e  com isso muitos ca-
minhões de entrega en-
tram e saem  causan-
do pequenas retenções.
Antes do Shopping Amé-
ricas ser construído, o 
condomínio Barra Lite 
passou por problemas 
parecidos  onde  na au-
sência do canteiro cen-
tral na Benvindo, os 
veículos cruzavam a pis-

ocorreram até com 
c a p o t a m e n t o s .
 Os moradores pe-
dem um sinal, mas  para a 
Sub Prefeitura um estudo 
minucioso da CET- Rio para 
ver a viabilidade do equi-
pamento se faz necessário.
Para piorar o problema a 
pista sentido Recreio não 
tem acostamento e ônibus 
e vans param justamente 
em frente  ao condomínio. 
Um recuo ali seria o ideal.
Só no mês passado dois 
moradores  nos enviaram 
fotos de acidentes dife-
rentes e podem ser vistos  
no site do jornal em www.
jornaldorecreio.com.br 

“Quando você 
acha que vai em 
frente  e as coisas 
não estão indo 
direito é porque 
você  está vol-
tando ou virou a 

esquerda”
Aummmmmm

MESTRE CHINA  

é filósofo irlandês  e graduado 

no Paraguai





  Degustando a Vida
precisa de dias específicos 
pra sair quando se tem 
tanta energia? Para acom-
panhar a rainha da bnoi-
te precisa ter fôlego. Para 
elas, champagne e muitos 
brindes!  
Todo amor ao romance 
Aquelas que não dispen-
sam o amor em nenhum 
momento podem unir os 
jantares à dois, músicas 
epeciais e aquela lingerie 
o melhor vinho é aquele 
colheita tardia.  Descon-
tração é seu lema! Está 
sempre de bom humor, 
alma leve, brincalhona, à 
vontade, de bem com a 
vida de verdade! E a me-
lhor companhia para você 
é um Prosecco! 
Elegância na vida e na 
taça Conhece as regras de 
etiqueta, moda e educa-
ção. Se for para fazer uma 
comparação de vinho para 
você, nossa aposta é uma 
só: Bourdeaux.  
Ela sabe cozinhar Entende 
de aromas, sabores e tex-
turas, na cozinha ninguém 
ganha dela em harmoniza-
ção. Acompanhando seus 
pratos peferidos e os jan-
tares para os amigos, es-

jornaldorecreio@gmail.com
Escreva  com 
s u g e s t õ e s
Tim, tim!!!!!!!!!!!
sob assunto. 

DEGUSTANDO A VIDA

colha Beaujolais  
Sensualidade em alta? Cui-
da de si com toda a aten-
ção. Cada detalhe do seu 
visual importa, e faz você 
arrancar suspiros, elogios 
e sonhos por onde passa. 
Beba vinho da mais sen-
sual das uvas: Pinot Noir!

O mês de Março é  bem 
especial para elas, as mu-
lheres, que tem todos os 
holofotes voltados nesse 
período. No nosso caso 
aqui onde conversamos de 
bebidas não poderia passar 
despercebido. Muito já se 
ouviu esta expressão “vi-
nho de mulherzinha”. Pre-
conceitos á parte é um ter-
mo muito utilizado quando 
nos referimos a gosto e 
paladar suaves, adocica-
dos, menos tânicos, ou 
nada tânicos. Não que as 
mulheres sejam tânicas(ri-
sos), mas suaves e doces 
certamente. Elas gostam 
de bebidas leves. Mas se 
fôssemos brincar com que 
vinho combina com um 
tipo de mulher, como se-
ria? No site bebidas famo-
sas brincaram com o tema. 
Mãe - Para essas mulheres 
que são verdadeiras leoas 
quando se trata de cuidar 
de seus filhos, a melhor 
pedida é o Malbec argen-
tino: vinho doce, potente 
e equilibrado, como toda 
mãe deve ser!  
Dona de cachorro Seu 
bebê de quatro patas faz a 
sua vida mais encantado-

ra. Passeios, brinquedos de 
morder, lambidas e chei-
ro de pelo molhado pela 
casa… pra elas, a melhor 
indicação é o vinho tinto 
Chianti, da Toscana. 
A Chefe - Se é você a res-
ponsável por delegar ta-
refas, comandar pessoas 
– meninas e marmanjos, e 
controla o que é necessá-
rio com “mãos de ferro”, o 
vinho pra você é o clássico 
e potente vinho Cabernet 
Sauvignon.  
Menina da praia - Areia e 
mar são suas paixões, e 
tomar sol faz parte da sua 
rotina, assim como vinho 
rosé.  
Garota da cidade - Ela ado-
ra o caos, está sempre cor-
rendo entre o trabalho, a 
faculdade, o drinque com 
as amigas, aquele restau-
rante badalado e muito 
mais.  
De dieta? Salada e gre-
lhadinhos, frutas e sucos 
detox à vontade. Siga as 
regras e alegre seu dia a 
dia e não quebre as regras 
alimentares com vinho Es-
pumante!  
Não sai da noitada Quem 
precisa de dias específi-
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