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Ele plantou 
108 pés de  

cannabis em 
casa, foi preso, 
inocentado e 
agora lança 

livro

Pág.5, 
c o l u n a 

S u b P r e f e i t o
Marcio Valente              
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O novo subprefeito posa em seu gabinete diante de uma enorme foto emoldurada em seu gabinete com Papa Francisco                        

O comando trocou e poucos 
perceberam. Com a saída de 
Alex Costa da Subprefeitu-
ra da Barra e Jacarepaguá, 
assume o posto o ex-admi-
nistrador regional da Barra, 
Márcio Valente, de 43 anos. 
Graduado em Turismo e Ho-
telaria e pós-graduado em 
Administração Pública, che-
fiou a 24ª Região Adminis-
trativa da Barra da Tijuca e 
ocupou o cargo de vice-pre-
sidente da Rio Eventos e foi 
assessor de Pedro Paulo, 
quem o indicou para esse 
posto.
 Márcio só tem 6 
meses para mostrar servi-
ço e se diz motivado. Com 
ênfase nas praças públicas, 
ele terá uma tarefa árdua 
diante da falta de recursos 
que passa a administração 
pública. O Jornal do Recreio 
pediu a  alguns moradores 
para fazer algumas pergun-
tas pelas redes sociais: 
1) Nestes primeiros dias, 
qual a principal reclamação 
que tem ouvido? 
Sub: Basicamente são re-
clamações sobre transporte 
na região de Jacarepaguá e 
de trânsito na área da Barra. 
Com relação ao transporte, a 
Prefeitura está fazendo uma 
grande transformação na ci-
dade: criou os BRTs, abrindo 
o túnel da Grota Funda que 
era um projeto de quase 50 
anos, implantou o corre-
dor expresso Transcarioca, 
por exemplo, que corta a 
cidade e era outro projeto 
que estava engavetado há 
49 anos, está abrindo uma 
nova via para a cidade, as-
sim como foi a Linha Amare-
la – que é a Transolímpica -, 
implantamos o VLT no cen-
tro da cidade e está raciona-
lizando as linhas de ônibus, 
depois de ter realizado uma 
licitação nessa área dando 
transparência e organizan-
do ao setor. Com a raciona-
lização das linhas surgiram 
algumas reivindicações, 
que devem ser resolvidos 
aos poucos. Por exemplo, 
duas linhas tinham sido diz 
o prefeito, não dá para fa-
zer omelete sem quebrar os 
ovos. Mas falta pouco tempo 
para tudo ficar pronto. 
2) O Sr. ficou 9 meses na 
24ª Região Administrativa  
da Barra, foi um curso in-
tensivo da região?

Sub: Passar pela adminis-
tração regional da Barra 
da Tijuca foi estratégico. 
Agradeço muito ao secre-
tário executivo de Governo, 

Pedro Paulo, que teve a vi-
são de me preparar para um 
cargo com tanta responsabi-
lidade, em um momento tão 
determinante para a cidade 
que vai receber os Jogos 
Olímpicos – o maior evento 
esportivo do mundo. E ago-
ra, ocupar o cargo que já foi 
do prefeito, aliás do melhor 
subprefeito que a cidade já 
teve, é um grande desafio.

3)Barra , Recreio e Vargens 
sofrem há quase 10 anos 
com obras, o que fazer para 
minimizar e melhorar a vida 
do morador?

Sub– Ainda bem que os mo-
radores reclamam das obras, 
sinal que nestes oito anos de 
administração foram feitas 
muitas obras para transfor-
mar e melhorar a região. 
Pior se reclamassem da falta 
de investimento da Prefeitu-
ra. A nossa preocupação é 
que todas essas obras acon-
teçam no custo e no prazo, 
com sinalização adequada 
e no menor espaço de tem-
po, para minimizar os trans-
tornos. É isso que tem sido 
perseguido, embora nem 
sempre como gostariam os 
moradores. Mas estamos 
avançando. A cidade está 
cada vez melhor e o Recreio, 
especificamente, ganhou a 
duplicação da Avenida das 
Américas, vai ganhar agora o 
corredor Transolímpico, com 
a duplicação da Salvador Al-
lende e o novo Terminal do 
Recreio que vai melhorar o 
fluxo de veículos naquela 
região do viaduto Orlando 
Raso; foi feita a duplicação 
da Estrada dos Bandeiran-
tes, urbanizamos mais de 
27 ruas internas do Recreio, 
revitalizamos praças e me-
lhoramos a iluminação pú-
blica. Estamos implantação 
nova iluminação na Avenida 
Alfredo Baltazar da Silveira 
que era um pedido antigo 
dos moradores, enfim, já fi-
zemos muito e vamos fazer 
muito mais.

4) Você foi vice-presidente 
da Rio Eventos  e é graduado 
em Hotelaria. Esse ano tive-
mos a primeira queima de 
fogos no Réveillon, mas a re-
gião é pouco explorada para 
eventos gratuitos, pretende 
trazer algo para cá com sua 
experiência.

Sub -  A cidade está se pre-
parando para o maior evento 
esportivo do mundo – os Jo-
gos Olímpicos – e a    deter-

minação do prefeito Eduar-
do Paes é incentivar novos 
eventos para impulsionar o 
turismo na cidade e espe-
cialmente a região da Barra 
da Tijuca. Estamos abertos a 
ouvir propostas e apoiar to-
das as iniciativas de hotéis e 
empresas, criando parcerias 
público- privadas para gerar 
renda e empregos na área 
do turismo e de hotelaria e 
oportunidades de lazer e en-
tretenimento para morado-
res e turistas. Estamos de 
portas abertas para as ini-
ciativas que nos forem apre-
sentadas e para quem quiser 
realizar eventos de réveillon 
e outras datas importantes, 
respeitadas as normas de 
segurança.

5) Como um jovem morador 
da Barra encara esse novo 
desafio?
Sub– Jovem? Agradeço o 
elogio. Encaro o desafio com 
otimismo, satisfação e mui-
to orgulho de fazer parte do 
grupo do prefeito Eduardo 
Paes que está transforman-
do essa cidade para melhor. 
Estarei sempre de portas 
abertas para ouvir os mora-
dores, aliás, acompanho o 
jeito de governar do prefei-
to: gosto de estar na rua, de 
ouvir as pessoas, quem vive 
o dia a dia da cidade. Sigo 
o lema do secretário Pedro 
Paulo, temos que cuidar da 

floresta, sem esquecer das 
árvores. Cuidar das gran-
des obras, atendendo bem 
todos os moradores.
O Sub -Prefeito da Bar-
ra, Recreio, Jacarepaguá 
e Vargens , assim como 

seus antecessores terá 
uma meia página em 
contato direto com o 
morador na página 5 do 
JORNAL DO RECREIO, 
participe! Whats app e 
email. 21 991042208

 Região ganha novo subprefeito: Márcio Valente



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Pra você entender melhor...
No mundo da química as 
substâncias, quando dis-
solvidas em meio aquoso, 
classificam-se como ácidas 
ou alcalinas.  Substâncias 
ou meios ácidos são aqueles 
com excesso de carga posi-
tiva, e alcalinos são aqueles 
com excesso de carga nega-
tiva. Para simplificar, os quí-
micos usam uma unidade 
de medida desta acidez ou 
alcalinidade que chamamos 
de PH. 
 Observe os pHs que 
variam de zero a 14:
pH = 0  indica o máximo de 
acidez ou carga positiva; 
pH = 7,00 indica a neutra-
lidade;
pH = 14; significa o máxi-
mo de alcalinidade ou carga 
negativa.
 Nossos líquidos cor-
porais - linfa, sangue e líqui-
do crânio-sacral - represen-
tam cerca de 65% da massa 
total de um corpo adulto e 
o sangue, pelas suas fun-
ções de grande transpor-
tador, mediador, solvente, 
provedor e agente de liga-
ção entre os órgãos e teci-
dos é o mais importante. A 
faixa ideal de pH do sangue 
humano está entre 7,36 a 
7,42; portanto, levemente

os líquidos corporais, com-
binando-se com os mine-
rais alcalinizantes. O ácido 
cítrico do limão, transfor-
mado no organismo em 
citrato de sódio (sal alca-
lino), carbonatos e bicar-
bonatos alcalinos, causa 
imediata alcalinização do 
meio humoral, neutrali-
zando ou amenizando es-
tados indesejados de aci-
dez. Em paralelo, o limão, 

alcalino.
 A qualidade de vida 
de uma célula está direta-
mente relacionada ao pH do 
sangue que a irriga continua-
mente, isso quer dizer que o 
sangue, o líquido no qual a 
célula está mergulhada, tem 
de ser mantido constante-
mente com o pH ideal: entre
7,36 - 7,42. Qualquer dimi-
nuição no pH do sangue, que 
é a situação mais comum em 
nossa sociedade, irá refle-
tir-se na qualidade das cé-
lulas, ou seja, células com 
vida mais curta e, necessa-
riamente, envelhecidas. A 
causa mais típica desta si-
tuação metabólica é a inges-
tão frequente de alimentos 
que acidificam rapidamen-
te o sangue: açúcar bran-
co, farinha branca, carnes 
(principalmente a vermelha 
e a de suínos), frituras, ali-
mentos aditivados pelo pro-
gresso industrial, alimentos 
instantâneos,congelados ou 
excessivamente cozidos, be-
bidas gasosas, etc. Enfim, 
tudo aquilo que conhecemos 
como alimentos de natureza 
biocida (bio = vida + cida = 
mata), ou seja, alimentos 
que matam a vida. Estes ali-
mentos são os grandes pro-
tagonistas para acelerar o 
processo de envelhecimento, 
a baixa vitalidade e produ-
tividade, os desequilíbrios 
emocionais e, finalmente, as 
doenças.

com todos os seus demais 
componentes, fortalece o 
sistema imunológico, retar-
da o envelhecimento preco-
ce, bloqueia radicais livres, 
oferecendo assim proteção 
contra o câncer e demais 
doenças. Vejam no site do 
JR em www.jornaldore-
creio.com.br os alimentos 
que devemos evitar. Vocês 
vão se surpreender.

Que alimentos e atitudes 
alcalinizam o sangue?

 Os mais potentes mo-
dificadores do pH dos nossos 
líquidos corporais, funcionan-
do como instrumentos de ma-
nutenção da saúde celular, são 
os sais minerais que alcalini-
zam ou acidificam, conforme 
a necessidade do organismo.  
Os sais de cálcio, zinco, ferro, 
magnésio, sódio, potássio e 
manganês são predominante-
mente alcalinizantes e atuam 
como elementos energizantes 
e neutralizadores.  Já os sais 
que contêm fósforo, enxofre, 
cloro, iodo, bromo, flúor, co-
bre e sílica são agentes mais 
acidificantes.  Todos eles são 
necessários à saúde humana, 
mas precisam estar em equilí-
brio para que o pH resultante 
seja, como vimos, levemente 
alcalino.
 As frutas frescas, 
os legumes e as hortaliças 
(principalmente os orgânicos) 
quando ingeridos crus - por 
seu elevado teor de sais mi-
nerais, vitalidade, água e fi-
bras - são exatamente os ali-
mentos mais alcalinizantes à 
nossa disposição. Entretanto, 
o limão é incomparável. Seu 
potencial de alcalinizar o san-
gue humano acontece imedia-
tamente após sua ingestão. 
Interessante que ele apresen-
ta um sabor ácido, mas não 
se engane, ele mal alcança o 
estômago e já está   afetando
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Você sabia que o nosso
      sangue não pode ser ácido?

Dizem que eu Pareço com ...... 
Shaolin!!

O advogado Luis Carlos é aquele típico mineiro, 
desconfiado....Morador do Recreio quando pergun-
tamos se ele se achava parecido com alguém fa-
moso logo se levantou: __Olha lá o que ocê vai 
falar  “ Perguntamos se ele não se achava parecido 
com o comediante falecido no ano passado, Sha-
ollin. Aí , ele relaxou. Disse que não achava. Mas ao 
redor de nossas mesas todo mundo gritou: __Pa-
rece , sim!!   E você conhece alguém que se parece 
com um famoso? Ou você se acha parecido com 
alguém? Manda pra gente pelo Whats app do jor-
nal 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!!!
É muito triste ver como fun-
ciona o “sistema” de atendi-
mento ao público, pois esta-
mos com alguns problemas 
aqui na rua Jorge Yunes no 
Recreio dos Bandeirantes, 
e fiz as solicitações abaixo 
no 1746 e tudo continua do 
mesmo jeito, porém no site 
do 1746 todas as solicita-
ções constam como atendi-
das:
Dia 20/01/16 às 08:53     
protocolo RIO-11649214-4    
Poda de árvore                  no 
site consta “poda realizada”
Dia 24/02/16 às 09:35     
protocolo RIO-11952900-4    
Reparo lampada apagada    
no site consta “executada 
com sucesso”  
Fica fácil constatar que isso 
não é verdade, basta enviar 
um assessor ao local, de dia 
para verificar a necessidade 
urgente de poda das árvores 
para liberar a iluminação pú-
blica que esta coberta pelos 
galhos das árvores e a noite 
para verificar que a ilumina-
ção continua inoperante.
Em virtude da escuridão que 
esta a rua Jorge Yunes vá-
rios condomínios estão ins-
talando iluminação própria 

para iluminar as calçadas, 
inclusive o meu condomínio. 
A Rio Luz esta trabalhando 
aqui na Av. Alfredo Baltha-
zar da Silveira, que poderia 
resolver rápido este proble-
ma e até avaliar a possibili-
dade de substituição da ilu-
minação atual para uma de 
melhor qualidade no quesito 
iluminação.
 A iluminação citada 
no protocolo fica em frente 
ao meu condomínio na rua 
Jorge Yunes n° 343. Solici-
to ajuda para sanar essas 
não conformidades e tam-
bém que algo seja feito para 
podermos ter credibilidade 
nas ferramentas disponibili-
zadas, pois de nada adianta 
oferecer um sistema (1746) 
que não atende e mente no 
fechamento das solicitações 
no site.
 Sem mais para o 
momento, fico no aguardo 
de uma solução para as não 
conformidades acima des-
critas. Atenciosamente, Ari 
Fernando Moreira Pinto

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente – 

Vamos pedir que a Rioluz 
faça uma avaliação da 
situação da sua rua, lem-
brando que, infelizmente, 

temos que trabalhar com 
prioridades e nem sempre 
conseguimos atender to-
dos os pedidos ao mesmo 
tempo. A Prefeitura asfal-
tou várias ruas do Recreio 
dos Bandeirantes, com 
obras de drenagem, pavi-
mentação, meio fio e cal-
çadas. Ainda faltam algu-
mas ruas. Vamos solicitar 
que sua rua entre em um 
próximo cronograma de 
obras

Prezado Sub. Queria saber a 
possibilidade de darem um 
jeito na ciclovia toda do Re-
creio. Sempre quero andar 
de patins mas é impossí-
vel, principalmente no posto 
nove... Muitos buracos e as-
falto precário. Naty Moreira

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente 

 Vamos pedir à 
Conservação que faça o 
nivelamento da pista.

Quero saber como eu faço 
para solicitar a prefeitura 
que coloquem um sinal ,fai-
xa de pedestre ou lombada 
na Estrada do Pontal altura 

Pontal altura da rua Geraldo 
Ireneo Joffily altura do Rico 
Surf!   Tenho crianças peque-
nas e atravessar para chegar 
à praia tem visto um ver-
dadeiro tormento!Os carros 
passam em alta velocidade e 
não deixam atravessar!
Roseane Findlay

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente

Vamos pedir à Cet-Rio 
que avalie a possibilidade 
de instalar um sinal para 
garantir a segurança da 
travessia de pedestres no 
local.
 
 Qual deve sair a le-
galização dos condomínios 
de Vargem Pequena? 
Lilian Luz Silva

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente

Ainda não tem data de-
finida. Técnicos do Ur-
banismo estão regula-
mentando a questão.

Gostaria de saber se ele 
poderia olhar com bom 
olhos a praça Heitor Ti-
gre Bastos, pois está mui-

to esquecida, abandonada e 
é uma praça de muito movi-
mento e passagem.

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente

Com certeza, vamos pro-
gramar uma ação da 
Comlurb e de outros ór-
gãos para revitalizar a 
praça, fazendo a limpeza 
e manutenção necessária.

Quando vão asfaltar decen-
temente a estrada vereador 
alceu de carvalho (Rio Mor-
to) ?

Fernanda Lopes Martins

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente

A Estrada Vereador Al-
ceu de Carvalho está na 
programação para não só 
para recapeamento como 
para implantação de ciclo-
via e calçada do lado direi-
to, em direção a Vargens.

No site continua

99104 - 2208
JORNAL DO 

RECREIO
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Cinco anos já se passaram ou 
quase isso. Mas novembro de 
2011 ainda está vivo na me-
mória dos moradores do Re-
creio. Basta uma pequena en-
quete e soltar a pergunta que 
todos lembrarão: 
 _”Lembra de quando 
foram presos pai e filho numa 
cobertura da Guilherme de Al-
meida com 108 pés de maco-
nha ?” 
 Discussões à parte so-
bre se é legal ou ilegal ,se é 
imoral, se é correto, se libera 
ou não libera,  uma pessoa em 
especial trouxe  tudo à tona 
dessa história. O protagonis-
ta, Gustavo Rossi, 36 anos, 
acaba de lançar um romance 
inspirado em tudo que viveu 
naquele período com esse pe-
sadelo. Um sonho ruim que 
poderia fazer qualquer um 
cair em depressão. Preso em 
flagrante por policiais de São 
Cristóvão, o jornalista, histo-
riador e tradutor lançou esse 
mês “Jardim em Chamas”, fic-
ção pra lá de real na cabeça 
do autor que foi preso junto 
com seu pai, engenheiro do 
ITA, na época com 67 anos e 
108 pés de maconha produ-
zidas e cultivadas por ambos 
para consumo próprio. O pai, 
acaba de falecer.  Os 3 me-
ses que ficaram encarcerados 
em Bangu 8 pareceram 30 
anos. Humilhados  e deixados 
de lado pelo poder público e 
alguns membros da família 
foram uma experiência nega-
tiva, mas fundamental para o 
pontapé inicial no livro, que 
tem mais de 500 páginas e 
acaba de ser lançado pela edi-
tora Chiado. Preconceito, per-
da do emprego de assessor 
de imprensa numa multina-
cional, Gustavo teve que dei-
xar o bairro, foi para a Barra, 
e seu pai , para outro Estado, 
Campinas. 
 E com o consumo de-
senfreado por outras drogas 
lícitas, como o álcool, trazem 
de volta essa discussão que 
não tem prazo para terminar. 
Países como Uruguai que li-
mita em 6 pés para consumo 
próprio e um certo limite no 
THC da planta podem sinali-
zar um caminho. Na Holanda 
se vende em cafés e no Colo-
rado, Estados Unidos, a ven-
da é em farmácias. Para isso, 
basta uma receita. Compara-
tivamente com outros países, 
o Brasil aparece em 17º lugar 
na lista cujas pessoas já ex-
perimentaram maconha na 
vida e em 15º entre os que 
usaram no último ano. O Ca-
nadá lidera a lista, atrás de 
Nova Zelândia, Itália, EUA  e 
Reino Unido. 
 Nessa mesma pesqui-

sa consta que nos EUA, a maior 
busca de dependentes químicos 
por tratamento hoje é de usuários 
de maconha. Dados da Nova Ze-
lândia apontam que tem crescido 
o número de pessoas com trans-
tornos psicóticos e esquizofrenia 
em decorrência do uso da droga. 
Nenhuma outra causa esquizofre-
nia e essa é a pior doença da psi-
quiatria, revela o estudo.
 Cerca de 1,5 milhão de 
adolescentes e adultos usam 
maconha diariamente no Brasil, 
apontava o  Levantamento Na-
cional de Álcool e Drogas (Lenad) 
realizado por pesquisadores da 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). E nesse mesmo estu-
do, mais de 3 milhões de adultos, 
com idade entre 18 e 59 anos, fu-
maram maconha no último ano e 
cerca de 8 mihões de adultos (7% 
dessa parcela da população) já 
experimentaram a droga alguma 
vez. Entre os usuários, o levanta-
mento aponta três vezes mais ho-
mens. Vale refletir.
 Plantar maconha em casa 
para não financiar bandidos tem 
sido um discurso cada vez mais 
comum entre usuários de classe 
média. Mas quando um  engenhei-
ro de 67 anos e de seu filho de 31 
são presos com 108 pés da droga 
numa cobertura no Recreio a polê-
mica ressurge  e se mantém viva: 
o que pode ser classificado como 
cultivo para uso próprio (como os 
dois alegaram e absolvidos) e o 
que pode ser caracterizado como 
tráfico (como a polícia vê o caso)? 
Vale à pena ter mudas em casa ou 
droga é droga? A discussão tem 
mobilizado usuários, especialistas 
no tratamento de dependentes, 
advogados e policiais.
 No site do Senado Fede-
ral existe a discussão  e pegamos 
trechos. Là diz que o  problema, 
segundo especialistas, é que os 
critérios para determinar se a dro-
ga se destina ao consumo pesso-
al são subjetivos. A lei estabelece 
que o juiz observará a quantida-
de, o local e as condições da apre-
ensão, as circunstâncias sociais e 
pessoais da pessoa flagrada.
 A alegação do advogado 
de defesa na época  era de que 
um engenheiro do ITA (trabalha-
va numa multinacional) ganhava 
bem e não tinha intenção de fa-
zer comércio da droga.   E quando 
se divulgou que foram apreendi-
dos 108 pés, Gustavo argumentou 
que muitos eram machos e nem 
todas estavam em processo de 
consumo e aquilo dava para fumar 
durante o ano, sua intenção. Foi 
ouvido e inocentado. Mas as mar-
cas ficaram e daí a inspiração pelo 
romance. 
 O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) realizou uma 
pesquisa custando mais de R$ 1 
milhão e a metodologia ficou por 

conta do instituto Ipsos. Sobre a 
legalização da maconha no Bra-
sil, 75% dos entrevistados 
se disseram contrários à 
proposta. Outros 11% 
apoiam a causa, 9% 
não souberam res-
ponder e 5% não 
r e s ponde ram . 
Para nós do Jor-
nal do Recreio  
o melhor é o 
debate  e fa-
lar sobre um 
assunto que 
está em todas 
as famílias, 
em todas as 
esquinas. Mui-
tos não querem 
ver, mas está aí, 
nas praças, nas 
famílias de bem, 
em todo o lugar, 
só que esconde-
mos. Sem fazer ju-
ízos e julgamentos, o 
fato que nossa orla por 
exemplo está largada, a Praça Tim 
Maia tem consumo elevado e pre-
sente, sem falar em outros pontos 
da região, como em outras praças 
do bairro, como na Praça 6. 
 De acordo com o psiquiatra 
Ronaldo Laranjeira, professor 
da Unifesp e um dos or-
ganizadores do levanta-
mento, o estudo está 
próximo de um “ple-
biscito” sobre a pro-
posta de descrimi-
nalizar o consumo 
da maconha no 
país.   
Falamos com o 
escritor e autor 
do livro “Jardim 
em Chamas”, 
que mesmo 
triste pela per-
da recente de 
seu pai e com-
panheiro de 
história com 
continuação na 
página 13 : 
1) Você ainda 
mora no 
Recreio?
R: Não moro 
mais, infeliz-
mente. Depois do 
ocorrido, ficou mui-
to difícil porque foi 
muito emblemático. 
Eu agora moro na Bar-
ra, e meu pai, estava em 
Campinas. Além disso, o Rio 
tava ficando muito caro também, 
com esses eventos internacionais. 
De 2007 a 2010 no Recreio, foram 
3 anos  maravilhosos, mas depois, 
não deu mais, por causa da priva-
cidade que ficou exposta. 
2)Antes de falar do livro, mas vol-
tando ao assunto, do seu passado 
para as pessoas se situarem.  Sei 
que é chato mas ambos foram pre-

sos com 108 pés de maconha e alguns 
chegaram a 1 ,70 m de altura , correto?
R)Isso. 108 pés de cannabis, alguns na 
varanda , sim, chegavam a esse tama-
nho, mas muitos não sabem que  nós 

fazíamos uma vez por ano e tinha 
um diário com tudo bem explicado 
, com todas as datas certinhas ,       
e foram usadas no julgamento 
e foi provado que era para uso 
próprio. Então no julgamento a 
acusação contra tráfico foi tira-
da e no fim não fomos nem jul-
gados pelo artigo 28(O art. 28 
da Lei nº 11.343/06 posse 
de droga para consumo pes-
soal).  Fizeram  uma conversão 
penal e nem fomos autuados 
por uso. Pagamos 12 cestas bá-
sicas para o INCA e o processo 
arquivado.
3) Talvez pela carga da denún-
cia e a  emoção na ‘batida’ diga-

mos assim, os próprios policiais 
fizeram julgamento prévio e de-

ram opiniões diferentes na época, 
certo? Mas a curiosidade é: iria fumar 

tudo aquilo?
R: Sim. Mas há perdas e nem todas as 
plantas são fêmeas. Tinham machos 
também e a gente considera a flor. 
Elas estavam em diferentes estágios , 
e quando você faz 108 é natural o es-
panto pelo número. As flores tem que 

ser secas e isso se perde durante o 
processo. Como tinha um diário 

e não tinha movimentação no 
apartamento foi fácil provar 
nosso argumento, já esta-
va tudo no livro. Não tinha 
nada referente à venda. 
Esses 1 ou 2 quiilos por 
ano dá  menos de 100 
gramas por mês, bem 
razoável para duas 
pessoas.   
4)Passados quase 6 
anos , como vocês 
enxergaram tudo 
isso?
R: Ficamos 3 meses 
presos em Bangu 8 
tentando marcar jul-
gamento. Passamos 
por por 3 advogados 
até encontar um que 
realmente nos enten-
desse e quisesse nos 
ajudar.  Ele conseguiu 
marcar até rápido. A 

gente foi preso dia 21 
de setembro e saímos 

17 de dezembro de 2010. 
Muita coisa mudou no 

mundo. Muitos estados de 
países desenvolvidos abriram 

para o consumo recreativo ou 
medicinal , como o Uruguai, o Co-

lorado nos Estados Unidos, toda essa 
guerra  contra a cannabis vai ficando 
meio que sem sentido, já que o mun-
do está olhando mais brando para os 
usuários. O que fica pra gente é que de 
nada adiantou. Foram presos duas pes-
soas pacíficas, não somos bandidos, 
minha imagem e de meu pai saíram ar-
ranhadas e ficou aprovado que era para 
consumo próprio. 
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link do vídeo da reportagem e a 
plantação na cobertura da Guilherme de 
Almeida com George Cabral
www.youtube.com/watch?v=Pc-dAzS-
cjOI

“ Todos lá 
dentro já 

sabiam 
que iríamos 

para lá. 
Conviver com 

bandidos , 
você sendo 

uma pessoa 
de bem é 

horrível. Tive 
que tomar ba-
nho gelado de 

madrugada 
para 

minimizar o 
calor

“completa 
Gustavo que 

ficou 3 meses 
em Bangu 8

  Gustavo Rossi lança  ‘Jardim em Chamas” após ser preso em cobertura no Recreio



Qualidade de Vida

ÀREA DE LAZER VOLTA

Bruno Morison      
  Angiorradiologia/

Cirurgia Endovascular
morisson@terra.com.br

Conhece o Zika?

Você conhece o Zika 
Vírus? Por ter sinto-
mas muito parecidos, a 
doença pode ser facil-
mente confundida com 
dengue, chikungunya e 
outras viroses. Vamos 
falar um pouco delas e 
sua relação com o au-
mento na procura pelo 
angiologista.
 A dengue, febre 
chikungunya e Zika Ví-
rus são clinicamente 
muito parecidos. Zika 
Vírus possui um quadro 
muito parecido com o 
da dengue e da chikun-
gunya, onde o paciente 
pode apresentar sinto-
mas como febre, diar-
reia, dores e manchas 
no corpo. No entanto, a 
Zika é considerada mais 
branda o que o diferen-
cia é a presença de uma 
coceira mais intensa na 
pele acompanhada de 
conjuntivite. 
 No caso da febre 
chikungunya, os sinto-
mas incluem o início sú-

A partir do primeiro do-
mingo de Maio, a orla do 
Recreio na pista em dire-
ção à Barra permanecerá 
fechada aos veículos. A 
interdição ocorrerá regu-
larmente aos domingos e 
feriados, das 7h às 16h.
 O trecho interdi-
tado fica limitado à pista 
próxima do calçadão, no 
sentido Barra da Tijuca, 
entre a Avenida Gláucio 
Gil e o retorno da Rua Go-
vernador Raul Veiga, res-

soas procurem o posto 
de saúde. O resultado 
do exame sorológico, é 
apresentado em cinco 
dias.

Assim independente da 
condição prévia do pa-
ciente uma avaliação 
médica é essencial, as 
alterações nas articu-
lações e até a descom-
pensação de doenças 
circulatórias prévias 
pode ter seu mecanis-
mo abortado se ava-
liado e medicado pelo 
especialista correto. 
No caso das articula-
ções deve -se procurar 
o Reumatologista e no 
caso de dores nas per-
nas o Angiologista.

bito de intensa dor nas 
articulações e febre aci-
ma dos 39 graus. O vírus 
causa inflamações com 
fortes dores acompanha-
das de inchaço, verme-
lhidão e calor nas arti-
culações, especialmente 
dos pés e mãos – dedos, 
tornozelos e pulsos. Aí 
que começam os sinto-
mas que preocupam as 
pessoas sobre possíveis 
problemas circulatórios, 
principalmente quando 
já possuem algum.
 Já os sintomas da 
dengue são mais diver-
sos, podendo ter dores 
de cabeça, febre alta, 
tonturas e dores das ar-
ticulações, além de san-
gramentos (nariz, gen-
givas), dor abdominal 
intensa e contínua e vô-
mitos persistentes. Entre 
todas as doenças, a den-
gue é a mais perigosa 
e, se não tratada, pode 
levar ao agravamento do 
quadro
 A dificuldade em 
distinguir as três doen-
ças também é sentida 
pelos médicos. Só com a 
realização de exames é 
possível identificar exa-
tamente qual a doença 
do paciente. Sendo as-
sim,  a orientação é que, 
ao apresentar qualquer 
sintoma atípico, as pes-

pectivamente nos postos 
10 e 9.
O novo subprefeito da 
Barra e Jacarepaguá, Mar-
cio Valente, lembra que 
esse é um trecho muito 
utilizado pelos moradores 
nos dias mais amenos de 
outono e inverno no Rio de 
Janeiro. No ano passado, 
esse fechamento ocorreu 
dia 10 e essa área de la-
zer  foi um pedido e uma 
conquista dos moradores 
da região.
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Evento gratuito com motos
Na década de 60 , eram 
jovens e só queriam co-
rer de moto e escutar 
rock and roll. Hoje são 
mais experientes e mais 
amantes das motos do 
que disputar uma corri-
da, não que desgostem 
da velocidade, mas pre-
ferem expor suas motos 
e promover uma brinca-
deira sadia e para todos.  
      Esse mês no recém 
criado ‘Saara’ da Barra, 
o UP Town vai receber 
a quinta edição do Café 
Racer, evento gratuito 
que terá exposição de 
motos , venda de peças 
novas e usadas, roupas, 
bares, shows e o princi-
pal, corrida de motos es-
tilo Café Racer.  O even-
to ocorre dia 21 de Maio 
no pátio do espaço da 
Ayrton Senna e vai das 
11 H àas 19H. As motos 
Café Racers levam esse 
nome porque na década 
de 60 os jovens aman-
tes do rock só tinham as 
jukeboxes para ouvir o 
estilo de música libertino 
da época e quem possui 
esses aparelhos eram os 

cafés de beira-de estra-
da aonde páravam os 
caminhoneiros. Como 
as motos eram modifi-
cadas caseiramente por 
esses jovens, os cami-
nhoneiros zombavam 
deles os chamando de 
Café Racers(corredores 
dos cafés). As motos 
eram comuns mas bem 
modificadas para fica-
rem parecidas com as de 
corrida. Esse fenômeno 
aconteceu muito nos Es-
tados Unidos e Europa, 
mas precisamente na 
Inglaterra e Alemanha. 
Daí, as Triumphy reina-
vam.
 Por aqui, não vai 
ter corrida a mais de 
100 por hora e sim, de 
regularidade, em baixa 
velociade e quem fizer o 
tempo mais próximo ao 
estipulado pela organi-
zação , leva. E todos os 
partipantes levam muito 
a sério isso. Os shows 
ficam por conta da ban-
da Rock a Billy Bloody 
Mary and the Muns-
ters que tocam bem ao 
estilo dos  anos 50, com 

com direito a vestido de 
bolinhas da cantora Ma-
riana Oliveira e, ao baixo 
na cor branca e acústico 
e do baixo na cor branca 
e acústico de Marcus Ra-
malho.
O evento reúne tanta 
gente que na edição pas-
sada,  a de número  4, os 
organizadores recebe-
ram público aproximado 
de 2.500 pessoas.
 Gustavo Loren-
zo que promove o salão 
Moto Brasil no Riocentro 
toda ano em Janeiro diz 
que se sente num filme 
de época:
__” Ver essas motos mo-
dificadas é muito legal, 
cada um com o orça-
mento que possui , mas 
o espírito é o mesmo dos 
anos 60, quando as pes-
soas mudavam sem gra-
na mesmo pelo espírito 
de competição”, com-
pleta o empresário e um 
dos apoiadores.  O site é 
www.caferacerrio.com.
br e o UP TOWN fica na 
Ayrton Senna  5.500 de-
pois do Via Parque. após 
a ponte estaiada.
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VIVENDO MELHOR
TIAGO BINOTTI      

  Otorrinolaringolista
tiagobinoti@hotmail.com

(consultório Barra/Centro/Copa)

Vacina  da gripe H1N1

Ultimamente temos ou-
vido nos noticiários mui-
to sobre a gripe causada 
pelo vírus H1N1 e há um 
grande alarde em busca 
da vacina para prevenção, 
pois toda a população en-
contra-se preocupada, 
visto ao risco de morte 
pela infecção.  As vacinas 
fazem parte da vida da 
maioria dos brasileiros, 
desde a infância até a ter-
ceira idade. Mesmo assim 
ainda pairam muitas dú-
vidas sobre a eficácia das 
doses e os seus reais be-
nefícios à saúde. O calen-
dário básico de vacinas 

do país, definido pelo Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (PNI), do Ministério 
da Saúde, oferece gratuita-
mente pelo menos 26 tipos 
de vacinas oferecidas para 
diferentes faixas etárias e 
distribuídas em postos de 
vacinação da rede pública 
de saúde. Algumas que não 
fazem parte do calendá-
rio podem ser encontradas 
em clínicas particulares.
 Embora seja gra-
tuita e não compulsória, 
a vacinação no Brasil nem 
sempre vem acompanhada 
de informações sobre seus 
efeitos no organismo. Afnal, 

as vacinas causam efeitos 
colaterais ou não? Quem 
toma vacina contra a gri-
pe pega gripe? Bebês pre-
maturos podem tomá-las?
Toda vacina pode causar al-
gum efeito colateral, como 
dor no braço, vermelhidão 
e inchaço. Febre também 
é comum. Eventos mais 
graves, como um choque 
anafilático, podem acon-
tecer, mas são considera-
dos extremamente raros.
A vacina contém um vírus
A vacina contém um vírus 
semelhante ao da doença, 
mas muito enfraquecido, 
que não leva a doença, 

mas pode causar reações 
semelhantes à doença em 
si. Essa manifestação não 
dura mais do que 48 ho-
ras e não impede ninguém 
de estudar ou trabalhar.
A vacina da gripe, que tem 
cobertura vacinal anual 
no Brasil, se encaixa nes-
se exemplo, por ser com-
posta por diferentes tipos 
modificados do vírus In-
fluenza, incluindo o da gri-
pe H1N1. Ao entrarem em 
contato com o organismo, 
podem causar reações se-
melhantes à própria gripe, 
mas na realidade estão 
protegendo contra o vírus.

Veja  sempre mais novidades em www.jornaldorecreio.com.br  email jornaldorecreio@gmail.com Whatsapp JR 21 991042208



Hoje todo mundo sabe que  
não falta é carro para esco-
lher, diante de tanta fartura 
de marcas e modelos. Tudo 
isso graças la trás a uma 
das poucas coisas que o 
então presidente Collor de 
Melo falou uma vez: “Nos-
sos  carros são umas car-
roças!” E eram mesmo...
Mas voltando a 2016, no 
quesito carros grandes , 
as SUVs,  categoria que o 
morador daqui adora,  não 
param de chegar modelos. 
Mas o repórter Jason Vogel 
de O Globo me chamou a 
atenção do C4 PICASSO. 
Já tinha andado num 2013 
e a conclusão é unânime: 
carro francês é muito lindo 
por dentro! Esse em espe-
cial vem com detalhes que 
fazem diferença numa deci-
são de compra, sabiam?
 Pra começar o câm-
bio  de seis marchas  é tão 
minimalista que passa ba-
tido como alavanca de seta 
para os mais distraídos. 
Quando está em P (Park 
de estacionado) e de uma 
forma leve, devemos tra-
zer em nossa direção para 
passar para o neutro e de-
pois manual, que para ale-
gria do ‘papaizão” que vai 
levar a família, transforma 
sua linda Minivan num car-
ro sport, passando as mar-
chas manualmente com as 
palhetas que ficam no vo-
lante na parte de trás, as 

famosas borboletas de fór-
mula 1, gostou? E o motor, 
responde? Sim!!! E nada 
de aspirado pesadão 2.0. 
Embaixo do capô tem um 
motor 1.6 turbo THP para 
acelerar forte e puxar seus 
165 cavalos do força, justo 
não?
 E longe de ser gran-
dão, como nas SUVs. Até 
diminuiu, ficando 5 cm me-
nor que o modelo anterior 
que foi fabricado até 2013. 
Com a alavanca de câmbio 
no volante, ganha-se espa-
ço interno no meio e dá para 
passar de um lado para o 
outro sem grandes mano-
bras atléticas. Pra quem 
gosta de ser visto e de um 
solzão na lata, o enorme 
para-brisa, marca dos fran-
ceses, está lá, imponente  
mas carona e motorista po-
dem reduzir isso, puxando 
a forração para frente. E o 
teto? É de vidro com forra-
ção interna.  No interior, o 
capricho é como nos caba-
rés franceses, muito bem 
acabado e beirando o luxo.  
As  mesinhas nos bancos 
dianteiros que servem aos 
passageiros traseiros, coi-
sa rara nas SUVs por aqui, 
agora  vem com luz de LED. 
O porta -malas abre pela 
chave, não é nenhuma no-
vidade , mas ajuda muito 
para quem vem com mãos 
ocupadas e cheias de bol-
sas e compras.  

E as portas , todas abrem 
com sensor de presença, 
como nos Land Rovers e co-
reanos. Para fechar um leve 
toque e o motor elétrico é 
acionado, isso é bem comum 
nos carros americanos, co-
reanos e Volvos de luxo.
 O painel é lindo e 
dividido em duas grandes 
telas e cheia de marcadores 
e  luzes que  marcam até a 
alma! Tudo digital. Custa na 
tabela R$ 110.900, na média 
da concorrência, mas para 
poucos sortudos. No tan-
que, cabem 57 litros e tem 
autonomia justa: 10 km por  
litro na cidade e sobe para 
13, 4 quilômetros por litro 
de combustível  na estrada 
segundo os testes feitos pelo 
O Globo no seu caderno de 
automóveis no mês passa-
do. Os freios são de discos 
ventilados na frente e sóli-
dos na parte traseira, com 
537 litros de porta -malas. 
Justo também. 
 Fabricado na Espa-
nha, esse francês com jeitão 
americano de existir e rodar 
tem tudo para cair no gos-
to de motoristas que que-
rem beleza e sofisticação. 
A fábrica estima cerca de 
800 modelos vendidos por 
ano, portanto, não esperam 
muito, e você pretende co-
nhecer? Quase chegando no 
terminal Alvorada tem uma 
e na descida do viaduto Or-
lando Raso, quase no Pon-
tões tem outra. Deem uma 
volta e me contem o que 
acharam. Olha o endereço 
:Av. das Américas, 12161 - 
Avenue - 2499-9000.
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Vive la France!  E a bordo do C4 seria bem melhor



A  polêmica  obra  do ex-morador 
R: Primeiro que você não está 
dando dinheiro para o tráfico, ti-
rando lucro desse império e con-
sequentemente os enfraquece. 
Segundo, não vou ter contato 
com esse povo, não expondo a 
mim e minha família. Isso pare-
ce bobagem, mas faz diferença. E 
terceiro, não compraria um pro-
duto ruim, misturado, de baixa 
qualidade, impuro, e tendo esse 
componente medicinal, que é o 
que muitos procuram também 
depois do lazer. Quanto aos bons 
costumes, temos que contextua-
lizar o assunto. No passado, o di-
vórcio era visto como um mal à 
sociedade e aos bons costumes. 
Tempos atrás, mais ainda, os 
escravos eram imorais para um 
branco ter uma relação com  um 
ser de cor negra, hoje, isso é in-
sano de se conceber. É por aí que 
eu penso sobre esses tabus. E vai 
acontecer isso com cannabis. Vejo 
com naturalidade que através da 
história esse tema muda  a forma 
de encarar e o raciocínio sobre o 
assunto. Ninguém se baseia no 
lado científico. O ser humano tem 
essa mania de controlar o outro. 
Olha, parto do princípio que essas 
pessoas usuárias estão fazendo 
mal a elas, se for comprovado que 
fez mal a outras pessoas, que res-
pondam por isso, simples assim.
6) Mas isso vira caso de saúde pú-
blica já que ganhamos milhões de 
dependentes?
R:  Vai continuar na minoria, você 
vê isso nos países ocidentais aon-
de é permitido  isso?

7)Olha, isso tem a ver com cul-
tura também, condição sócio-eco-
nômica, há um impacto do ponto 
de vista de saúde pública, então  
você é favor ao controle, né?
R: Não faço objeção. O carro não 
é o criminoso, e sim, aquele que 
o conduz. Não existem leis que 
proíbem o consumo de bebidas 
alcoólicas e depois dirigir? Que fa-
çam isso com a cannabis. Simples 
assim. Tem gente que é respon-
sável, tem gente que não é, inde-
pendente do que esteja usando.
8)Como surgiu a ideia de escrever 
o livro?
R: A inspiração foi a partir da pri-
são mesmo. Sempre quis ser es-
critor, sempre quis escrever um 
livro, mas ainda não tinha uma 
história, não tinha um tema es-
pecífico. Queria escrever um livro 
sobre o sistema. Na prisão tive a 
ideia, caiu no meu colo. Sou jor-
nalista e historiador e aí caiu como 
uma luva. A história é rica, uma 
experiência de ter vivido ataques 
da mídia, viver com milicianos, 
fraudadores de banco e outros 
tipos de criminosos na cadeia. O 
sistema carcerário  não socializa 
ninguém e dá a mínima para você 
e eu ali com meu pai. Morei nos 
Estados Unidos por 5 anos, e fui 

à Holanda e ao Uruguai colhendo 
esse material até virar o livro. É um 
romance. Uma história baseada em 
fatos reais. São muitos nomes que 
preferi trocar. O morro do Alemão 
virou morro do Belga e lula eu cha-
mo de siri. Portanto, uma ficção. 
Demorei 2 anos e meio e são mais 
de 500 páginas, com bastante ma-
terial e rico.
8) E o título?
R: Minha mãe queria que fosse 
Jardim Secreto. Só que eu acha-
va meio bobo e pensando, poxa, 
a plantação foi posta em chamas. 
Aí pensei na economia, no mundo 
indo pro buraco, capitalismo su-
gando o meio ambiente, sugando 
as riquezas do solo, colocando a 
economia em chamas,... o ar está 
tóxico, a vida urbana caótica, aí, 
pensei em “Jardim em Chamas”. 
Fiz uma analogia do meu jardim de 
cannabis em chamas , fazendo uma 
alusão com o mundo em chamas. O 
livro fala sobre esses assuntos. 

 Na sinopse do livro con-
ta que ‘Jardim em Chamas’ não 
é apenas mais um livro sobre 
a cannabis, mas um romance 
que descreve um mundo que 
está em chamas e mesmo as-
sim com grande voracidade, a 
sociedade ainda empenha uma 
guerra contra essa planta, que 
traduz-se em opressão con-
tra seres humanos, o fortaleci-
mento do crime organizado, a 
consequente militarização da 
sociedade e o total repúdio ao 
potencial industrial, medicinal e 
econômico da cannabis que por 
si só poderia ser a solução para 
tantas crises ambientais, finan-
ceiras e sociais, as quais todos 
somos confrontados.          Nesse 
romance sobre um mundo em 
chamas e cada vez mais totali-
tário, Togz e Frankz lutam por 
suas liberdades de dentro de 
um presídio de segurança máxi-
ma, na cidade do Rio de Janeiro, 
por terem cultivado a cannabis 
e logo aprendem que são eles 
que devem provar suas inocên-
cias e não o estado provar que 
são culpados. A inversão de um 
suposto direito democrático. 
Presenciam também o poder 
alienante que a grande mídia 
rege sobre a vida das pessoas e 
a inquietante e aterrorizante in-
tromissão do estado na privaci-
dade dos cidadãos, tanta vezes 
repetidas na história.
       O Jornal do Recreio decidiu co-
locar o assunto na mesa para uma 
discussão aberta de ideias e que-
brar paradigmas. Surgiu depois de 
sair uma nota na coluna do colega 
“Ancelmo Gois” de O Globo falando 
sobre o livro e fomos apurar a his-
tória. Mês passado o escritor Gus-
tavo Rossi perdeu seu companheiro 
de vida  e coadjuvante nessa histó-
ria, seu pai.
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De Olho no Recreio

        PONTE MESMO INTERDITADA,  MORADORES  IGNORAM

fotos: Divulgação e redes
sociais/instagram e facebook
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Nossa musa ex capa 
do Jornal, Fani Pacheco  
posou toda faceira na 
frente do Santander do 
Recreio, bem ao lado da 
Oficina do Pão só para 
mostrar  seu novo mode-
lito de vestido da marca 
Dona Flor.  Sinceramen-
te  nem reparamos o 
vestido, somente  a fen-
da. E que fenda  Fani!!

Ao  lado o promoter e 
DJ Alex Tosta que  ce-
lebra  todas as  terças o 
“Terçaneja do Espetto”, 
no  Espaço Lounge da 
Guilherme de Almeida 
foi o local escolhido pelo 
cantor  Naldo Benny para 
celebrar  mais uma pri-
mavera. Lotou de gen-
te bonita e alegre  em 
pleno dia de semana.

Os moradores   Ernes-
to Martins e José Núñez  
até debateram acalora-
damente pelo facebook 
sobre a ponte de pe-
destres que fica na rua 
Professor Hermes de 
Lima e que liga as ruas 
Mario Faustino e Olímpio 
Falconiere sobre o canal 
das  Taxas.  A equipe  do 
Jornal  do Recreio foi até 
ao local  e verificou o 
precário estado  da pon-
te que liga essas  ruas  
dando acesso à praia. 
Agora, quem não qui-
ser correr risco tem que  
acrescentar a caminha-
da cerca de 1 km con-
tornando a Clóvis Sal-
gado até  a  Gláucio Gil.  

Teve performance  de 
bailarinas no palco, 
muita música ao vivo 
e bolinho de aniver-
sário.   No site  do jor-
nal tem muitas fotos  . 
Acima  da foto do Naldo, 
tem nosso-amigo-gente-
-boa-demais André Mar-
ques que publicou em 
seu instagram o momen-
to em que conheceu um 
cachorrinho abandonado  

e publicou uma história 
muita linda sobre o Max 
que ficou  por 40 dias  
na Fazendo Modelo da 
Prefeitura e foi resgata-
do por uma linda alma, 
chamada Márcia Pessoa 
que  tratou do animal   
e o deixa disponível 
para receber amor e um 
lar pelo 98720 1404, 
alguém se habilita?

A ponte foi  interditada 
pela Prefeitura,  colocan-
do tapumes e um bloco 
de concreto, mesmo as-
sim os moradores  se-
querem   analisaram o 
perigo ao retirarem os 
tapumes e derrubaram a 
barreira, deixando aber-
ta a passagem. Vimos 
que os pilares estão es-
corados  e  aparentan-
do nenhuma segurança, 
assim como o corrimão  
e a grade de proteção. 
Além de ser uma queda 
perigosa, no canal vivem 
dezenas de jacarés -de-
-papo-amarelo que as-
sustados podem atacar 
já estão em seu habitat 
natural.  Pelo whatsapp

a assessoria de imprensa 
da Sub da Barra informou  
que houve um desgas-
te natural da estrutura. 
A ponte foi interditada 
por medida de seguran-
ça e que se faz necessá-
rio refazerem o piso e o 
guarda-corpo mas  ainda 
não há data para o iní-
cio dessa recuperação. 
A moradora Gelta Mot-
ta  postou um vídeo onde 
mostra a ponte ainda 
com os tapumes e dois 
jovens pulando a barrei-
ra para atravessar a pon-
te ignorando o perigo.
Basta  entrar  no face do 
jornal que o vídeo está lá 
e no site  tem mais fo-
tos e  um vídeo  nosso.

Pensamento 
árabe

“Pior que um 
buraco na sua 

camisinha 
é uma 

camisinha no 
seu buraco”
Aummmm..

MESTRE CHINA  

é filósofo irlandês  e graduado 

no Paraguai

Ponte de pedestres da Hermes de Lima interditada





  Degustando a Vida
dos outros, o vinho em 
contato com o ar libera 
os aromas ‘presos’ e fica 
mais rico na degustação. 
Mas atenção,  vinhos mais 
velhos, com mais de 10 
anos, devem ser servidos 
sempre na própria garrafa, 
para não correr o risco de 
perder as principais carac-
terísticas de aroma e sabor 
quando em contato com o 
ar. Agora vão algumas di-
cas que certamente você 
não vai errar.
 A Bruschetta que 
é fácil de fazer e também 
costuma agradar um gru-
po heterogêneo, vai bem 
com vinhos brancos e ita-
lianos leves (Chianti, Mon-
telpucciano D’abruzzo).
 Estrogonofe de 
frango ou carne é delicioso 
com vinhos rosé.
 As fondues caem 
bem com tintos médios 
(Carménère ou Cabernet 
do Chile, Merlot do Brasil 
ou franceses como Côte 
Du Rhône).
 Churrasco combina 
com vinhos argentinos da 

jornaldorecreio@gmail.com
Escreva  com sugestões
Tim, tim!!!!!!!!!!!
sob assunto. 

DEGUSTANDO A VIDA

Enfim parece que o friozi-
nho vai desembarcar aqui 
no Outono. Até que en-
fim. E com a chegada do 
frio quem nunca se pegou  
convidando amigos para 
tomar um vinho e bater 
papo? Aliás, o vinho tem 
como um de suas maio-
res características  reunir 
as pessoas ao redor dele, 
confraternizar, desfrutar 
de momentos de alegria.
 Assim como dias 
mais frios pedem pratos 
mais quentes, dias frios 
também pedem vinhos 
mais encorpados, na maio-
ria das vezes tintos. Mas 
não basta ser tinto, o vi-
nho também deve ser mais 
calórico e apresentar uma 
sensação de calor na boca. 
Para atingir essa sensação 
uma variação sutil no teor 
alcoólico é uma boa opção. 
Então vale lembrar que os 
vinhos tintos devem ser 
servidos entre 16º e 18ºC, 
no inverno, o que pode ser 
considerada temperatura 
ambiente e dispensa re-
frigeração. Em dias mais 

quentes, eles podem ficar 
cerca de 30 minutos na 
porta da geladeira antes 
de ir à mesa. Já o vinho 
branco, deve ser servido 
entre 9º e 11ºC, indepen-
dentemente da estação do 
ano. Aí você sente mais as 
propriedades da bebida, de 
como foi elaborada, sentir 
o buquê , as propriedades 
e as sensações que podem 
lhe proporcionar. Uma boa 
dica é apostar em rótulos 
com custo benefício a seu 
favor. Geralmente argenti-
nos da uva Malbec, chile-
nos da uva Carménère ou 
Cabernet Sauvignon ou ita-
lianos da uva Sangiovese 
da Toscana, por exemplo.
Não tem erro. Outra uva 
fácil de ser degustada e 
apreciada é a Pinot. Vinhos 
jovens e encorpados ou 
com mais de 5 anos, po-
dem ser servidos no decan-
ter. No primeiro caso, são 
bebidas que não amadure-
ceram muito e a decanta-
ção ajuda a desprender e 
liberar os aromas primá-
rios de fruta. No caso dos 
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uva Malbec.
 No caso das pizzas 
depende muito do recheio 
da massa, mas receitas 
clássicas como margher-
ita, frango com catupiry 
ou similares, vão bem com 
vinhos Shiraz (ou Syrah), 
vinhos italianos leves, Ca-
bernet ou Pinotage sul afri-
canos.


