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Recreio ganha hamburgueria de nome curioso
Apesar da pouca idade, o
ex-Chef do Porcão, Dmitre Senna, 31 anos, já
tem muita história para
contar. Piloto de avião,
categoria Cessna e Tupi,
desde os 6 anos de idade morando na região,
conhece como poucos
o Recreio e viu crescer
a passos olímpicos as
transformações do bairro.
E durante esse período,
seu ‘ ar moleque’ no real
sentido da palavra jamais
passaria pela sua cabeça
que isso seria um início de
uma jornada empresarial.
Sua mãe Tatiana Antunes
sempre se referia ao filho
primogênito após suas
travessuras com um “Filho da Mãe”..... que escapava sussurrando com os
dentes trincados a cada
arte de Dmitre. E eis que
surge no Recreio há cerca
de um mês uma hamburgueria de classe, com pedigrée e bom gosto para
os amantes do hambúrguer artesanal, o FILHOS
DA MÃE.
Com nomes curiosos que batizam os sanduíches, destaque para
“Baconportado”
que
tivemos o prazer em degustar num pão de pimenta rosado. São 180 gr de
carne blend Angus, queijo cheddar especial , farofa de bacon , mais uma
camada de bacon grelhada e cebola caramelizada, sai a (R$35). Tem
o ”Criado Pela Vó”, nos
mesmos 180 gramas de
blend Angus, queijo gorgonzola especial suave,
cebola crispy e barbecue
especial, (R$33) e o “Espírito de Porco ‘, que é
um burguer de costela de
porco, com queijo cheddar e cebola crispy, todos

homenageiam parentes,
irmãos e a ele mesmo,
exceto no sanduíche vegetariano da casa que se
chama, “Bastardo” que
são lâminas de abobrinha, pimentão vermelho
e cebola roxa grelhados
com broto de alfafa e
molho de iogurte. Sai a
(R$40). 		
Alguns sanduíches
são acompanhados por
batatas fritas, mas como
são tão grandes, seria
dispensadas
facilmente
diante de tanto paladar
e harmonia no sanduíche.
Essa experiência
em misturar os alimentos
vem do tempo em que foi
chef no Porcão e do extinto Johnny Pepper, no Via
Parque:
__”Mesmo na escola de
pilotos já fazia comida
para a família e amigos.
Isso vem de casa”, explica
o jovem empresário.
No quesito cervejas, a geladeira é farta de
bons rótulos. Tem a americana Goose IPA (R$16)
e as sulistas Coruja Lager
e Viva, 500ml, saindo a
(R$ 33).
Quem frequentava
antes o salão de beleza
que funcionava ali vai ter
uma grata surpresa, já
que a decoração remete
ao estilo moleque e divertido com bicicleta pendurada no teto e iluminação
âmbar. Dmitre apesar de
pouco tempo aberto e do
relativo sucesso não descansa e já preparou um
festival de cervejas artesanais aos sábados de
tarde e com intensão de
se tornar mensal. A primeira edição foram com
as cervejarias Búzios, Hocus Pocus, Suburbana e
Jefrey.

Criador e criatura. O proprietário Dmitre Senna e sua mãe na frente do nome que o inspirou

Esse mês provavelmente
terá mais um festival e
provavelmente com outras
micro-cervejarias.
Basta seguir suas redes
sociais que estarão lá as
informações dobre o Festival. A intensão do empresário é fomentar ainda
mais esse mercado em
franca expansão e encorajar novos produtores:
__”Temos uma safra boa
de bons cervejeiros produzindo bons rótulos. Se
eu puder farei sempre esses pequenos eventos e
chamá-los a participar’”,
explica.
Apesar do endereço correto ser a Genaro
de Carvalho, a FILHOS DA
MÃE fica na Fernando Leite Mendes.

Em destaque o Hambúrguer carro-chefe, BACONPORTADO

Segue Serviço
Endereço:
Av Genaro de
lho, 1493 lojas
22790-170 Rio
neiro
Telefone (21)
9549
Seg - Qua:
Qui: 10 H/
Sex: 10H /
Sáb: 10H /
Dom: 10H /

CarvaA e B,
de Ja3596-

10H /21H
00 H
02H
00H
21H

@Filhosdamãe

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

Dicas para usar na academia

Dicas pra quem está frequentando a academia. O
cortisol é um hormônio esteroide e é muito subestimado pelos atletas. Cortisol
é tido como catabólico na
medida em que se tem um
efeito oposto ao da testosterona, insulina e hormônio
do crescimento (HGH), pois
ele decompõe (“quebra”) o
tecido muscular e com isso
faz os músculos ficarem menores.
O cortisol que é liberado quando o corpo se encontra em situações de alto
estresse físico e mental, assim como quando está com
a temperatura elevada é o
principal hormônio catabólico. Então é essencial que o
cortisol liberado seja controlado para aperfeiçoar o
ganho de massa muscular.
Não há muito que
fazer para restringir completamente a liberação de
cortisol no organismo. Apesar do cortisol ser um problema para quem quer ganhar massa muscular, ele é
um importante hormônio,
que regula a reação inflamatória no corpo e a quantidade de glicose no sangue
em períodos de estresse.
Na verdade o grande problema para quem
quer ganhar massa muscular é o excesso de cortisol.

Conheça os perigos do excesso de cortisol:
 Redução da atividade do
HGH e da testosterona no organismo;
 Perda de músculos e acúmulo de gordura na barriga;
 Menor utilização da glicose;
 Baixa imunidade;
 Perda de memória e dificuldades de aprendizagem;
 Osteoporose.
Embora a liberação de
cortisol não possa ser evitada por completo, ela pode e
deve ser controlada. Conheça,
a seguir, alguns métodos que
podem ajudar a controlar a liberação de cortisol:
1. Pratique exercícios (aeróbicos e com pesos): Isso pode
parecer estranho, mas exercícios feitos de forma correta,
apesar de aumentar o estresse, vão neutralizar os efeitos
do cortisol em longo prazo.
O importante é evitar over
training, e fazer exercícios de
forma otimizada. Então evite
ficar horastreinando na academia. Um treino (seja aeróbico ou com
pesos) para ser eficiente não
precisa durar mais do que 1
hora. Se sua série está muito
grande, malhe diferentes grupos musculares em dias alternados. Você vai ver inclusive
que sua motivação vai ser
muito maior. Praticar exercícios - aeróbicos ou com pesos
- libera endorfina que inibe a
atuação do cortisol. Além disso, o treino com pesos aumenta a liberação de HGH que

inibe os efeitos do cortisol.
2. Alimentação: A alimentação
é muito importante em todas
as horas do dia para quem
quer ganhar massa
muscular. Mas para controlar
a liberação de cortisol, comer
logo após acordar e logo depois dos exercícios. Tanto carboidratos como proteínas são
importantes nessas horas.
3. Controle o estresse: Já que o
cortisol é liberado em resposta
a situações estressantes, seja
física ou emocional, é muito
importante tentar se controlar
nessas situações.
4. Suplementação com Glutamina: Em conjunto com a vitamina C, a glutamina ajuda a
reduzir o catabolismo gerado
pelo cortisol. Se há glutamina
na corrente sanguínea, o cortisol não precisa “quebrar” o
tecido muscular para obtê-la.
5. Aumente o consumo de vitamina C: Estudos tem mostrado
que pessoas que tomam 3 gramas de vitamina C por dia tem
níveis de cortisol mais baixos.
Alguns profissionais defendem
o consumo de até 5
gramas/dia. (a vitamina C não
é tóxica em grandes quantidades).
6. Sono: Durante o sono profundo o cortisol está no seu nível mais baixo, e o HGH (hormônio do crescimento) está no
seu nível mais alto. Então procure dormir bem a cada noite.
7. Reduza o consumo de cafeína: Devido ao efeito estimulante da cafeína, 2 ou 3 copos de
café por dia já são suficientes.

EU VI E FOTOGRAFEI!
A moradora Mari Custoias
publicou uma foto que movimentou o facebook no
mês passado. Esse pequeno Ciquencento conseguiu
o improvável. O motorista parou o seu ‘pequeno’
bólido entre duas vagas
destinadas aos portadores
de deficiência e ainda em
cima de uma faixa destinada àqueles que saltam dos
carros e por isso são um
pouco mais largas. Imediatamente os comentários
abaixo eram de desaprovação. A moradora Andrea
Rosa lembrou num dos comentários que mesmo em
locais privados a Guarda
Municipal pode multar ,
tanto que achamos um ví-

vídeo feito possivelmente
num shopping do Nordeste . Entra lá no site do
jornal. Uma pena atitu-

des assim.
Participe pelo 991042208

jornaldorecreio@gmail.
com
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Fale com o Márcio Valente!

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

99104 - 2208 Whats
JORNAL DO
App
RECREIO

Boa tarde, pedimos ao
sub prefeito Marcio Valente que inicie urgentemente a reforma da ponte de
pedestre que atravessa o
parque Chico Mendez entre as ruas Benvindo de
Novaes e Glaucio Gil. Ela
foi interditada faz tempo
e até o momento nenhuma reforma teve início.
Abs Altanir Tavares
Resposta do subprefeito
Márcio Valente –
O subprefeito da Barra
e Jacarepaguá Marcio
Valente informa que a
Secretaria de Obras já
elaborou o projeto de
construção das duas
passarelas de pedestres sobre o Canal das
Taxas (na altura da
Rua Mario Faustino, no
Posto 9) e em frente à
Av. Alfredo Baltazar da
Silveira, na Via 9, e a
previsão é que a licitação ocorra ainda este
ano. Existe ainda um

projeto para a construção de passarela sobre o Canal das Taxas
interligando a Avenida
Henfil à Av. Teotônio
Villela, no Recreio dos
Bandeirantes, porém,
ainda sem previsão orçamentária.
Sr.
Sub-Prefeito
Márcio Valente, boa noite,
solicito encarecidamente
que olhasse com carinho
para nós moradores da
Av. Lucio Costa, porque
a prostituição de menores está insuportável. Isto
acontece a semana toda e
são vigiadas por rapazes
de bicicletas no canteiro
central, e nos incomodam
muito porque ficam em
frente aos prédios (inclusive o meu) falando alto
e se insinuando para os
motoristas que por ali
transitam e que muitos
deles param para fazer os
programas por elas oferecidos. Meu marido quando chega do trabalho por
volta das 21h, via frescão,
elas não se intimidam

em mexer com ele até
ele adentrar no prédio.
Situação essa que o deixa
desconfortável, constrangido e muito aborrecido.
No aguardo de providências, fico agradecida.
Resposta Márcio Valente
Essa situação, assim
como a presença de
flanelinhas que incomodam os motoristas
é uma questão para a
polícia. Não cabe à Prefeitura a fiscalização
ou penalização a essas
infrações.
Estimado Sr. Márcio Valente, No passado, já
escrevi ao sub-prefeito
Mohamed e sempre fui
respondido. Na ultima
edição o leitor Thadeu
Vidal lhe falou a respeito
dos desníveis de bueiros,
tão comuns nas ruas de
nossa cidade e o senhor
respondeu que deveríamos reclamar ao 1746.
Hoje eu solicito que seja
realizada o sincronismo
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Escreva para a
Sub Prefeitura
com sua sugestão,
reclamação ou
crítica para
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sob o assunto: FALE COM O
Márcio Valente
Resposta Márcio Valente
de sinais na Av. das Américas nos trechos entre o
Shopping Recreio até a Vamos solicitar à Cet-Rio
Alvorada. O tráfego da re- que faça o sincronismo
sinais e agradecemos
gião já é pesado e o mí- dos
o seu contato. Estamos à
nimo que a Prefeitura de- disposição dos moradoveria fazer é pelo menos res para fazer os ajustes
sincronizá-los. É impos- necessários.
sível atravessar três em
sequência, sem pegar um Sr. Márcio, gostaria de reivermelho, verifique o se- terar a minha solicitação de
nhor mesmo. Como pode inscrição 18 de abril pasuma via principal como sado, tendo em vista, que
mudou desde que adessa não ter a “onda ver- nada
quirimos o nosso apto. Em
de”, o senhor certamente 2010, infelizmente! Precisabe o que isso, qualquer samos da sua ajuda!!Venho
cidade civilizada tem. O aqui, reiterar o meu pedido,
estranho é que tanto a mi- o último em 05 de janeiro de
nha solicitação quanto ao 2016, copiado na íntegra: “
do senhor Thadeu devam Sou moradora da rua Jarbas
ser feitas por cidadãos de Carvalho , 375, o último
comuns cobrando à pre- prédio, dessa rua sem saíque fica atrás do posto
feitura aquilo que é sua da,
11, esquina com a benvindo
obrigação cumprir com os de Novais. Essa EUA tem
profissionais especialistas dois lados, e o lado que eu
que acreditamos que ela moro é do lado da praia. Não
deveria possuir em seus tem calçamento, já venho
quadros para gerir corre- reclamando há anos, tanto
tamente esses assuntos. que essa reclamação foi puAgradeço pela atenção e blicada no jornal do recreio
fico no aguardo de seus edição de setembro de 2013,
ao Sr. Tiago, que na época
comentários.
alegou que mandaria uma

Ricardo Choueiri

pessoa me procurar e corrigir o problema. No site

RENATO ABREU ALÉM DE BOM DE CHUTE, AGORA É BOM DE PIZZA
Elleven de uma forma simples:
– Trouxe aqui para
dentro da pizzaria muitas
coisas do futebol. A intenção
foi fazer uma casa “mais ou
menos” temática, colocar o
que fiz na carreira junto da
pizzaria. Tem as camisas expostas, um bar com televisão para o público ver jogos,
um bolão para os clientes
interagirem… A gente sabe
que a carreira do jogador
acaba cedo. Então, já estou
me preparando com este
estabelecimento para tocar
minha vida após o futebol –
destacou numa entrevista.
Aliás, o chute forte, o amor
pelo cube da Gávea e a máscara ele nos conta a seguir:
1)Porque pizzaria?
R: Vamos lá. Gosto de comer. Sou paulistano e no
meu cardápio sempre esteve
a pizza na minha programação com a família.
2) Gosta de fazer ou só de
comer?
R: Sou consumidor nato.
Hoje até sei fazer, mas não
tenho aquele prazer de ficar
no forno não. Depois da minha saída do Santos(2013),
veio o pensamento de abrir
um negócio. A carreira é
curta, né?
3) Vem cá, paulista não gosta de catchup nem mostarda
na pizza não, aqui tem?
R: Tem, mas não oferecemos de imediato, porque a
intenção é um conceito de
trazer a massa italiana para
cá. Se pedirem , claro que
temos!
4) Algum sabor especial que
você goste?
R: Sempre gostei de calabresa e acebolada. O chef
sugeriu algumas pizzas,
gosto da Napolitana também
e a que eleva meu nome, a
Renato Abreu. Ela é simples,
calabresa e um pouco mais
apimentada.
5) Vem com urubu?
R: Não rapaz...que isso.
Essa vem com salame especial, tomate , muçarela e
orégano. Picante.
6) Não pensou em fazer
nada ligado ao esporte, ser
treinador por exemplo?
R: Pensei em ser treinador
, sim. Pensei em ser manager, fiz os cursos que eram
para fazer e especializações
para trabalhar fora das quatro linhas e até de gestão.
Assisti a algumas palestras e
me sinto preparado para um
plano B, um convite talvez.
É uma carta que tenho na
manga.

7) Jogador gosta de resenha, aqui tem?
R: Claro! Um ambiente de
bar, temático, futebol, se
não tiver uma resenha sobre
o esporte... Até os funcionários alimentam entre eles. .
A gente tem uma brincadeira aqui, faz apostas, bolão
dos jogos do campeonatos
do Brasil e do mundo. Na
casa, o cliente ganhando
leva uma pizza e dois chopes
por conta da casa. Se ninguém ganhar, põe na conta
de ABREU!(risos)
8)Tem música ao vivo?
R: MPB aos sábados, na parte de fora.
9) Mas jogador gosta de
samba!
R: Eu sei, mas aqui acho que
cabe mais um voz e violão....
10) Você era da turma do
pandeiro após os jogos?
R: Eu tocava ..Tan Tan(risos)
mas ia direto pra casa...
Deixa explicar porque a
Karina(esposa) tá me vendo
ali. Na concentração tinha
uma roda de samba ou no
ônibus e o Tan Tan era comigo.(risos)
11) Quem você gosta no
samba?
R: Exaltasamba, Katinguelê,
Sensação, Jorge Aragão, Só
Prazer , são inclusive da minha área, Taboão da Serra.
12) Como foi a experiência
de abrir um negócio no país
da burocracia?
R: Foi bom você perguntar.
Entre arquiteto, mobiliário,
licenças, levei 1 ano. Era
para ter aberto no campeonato carioca, mas a burocracia é grande rapaz....
13) Abrir um negócio no
meio de uma crise político-econômica é um chute na
canela ou de um atacante
audacioso?
R: Olha, eu tinha condições
de comprar um imóvel na
crise e fui dentro. O brasileiro deixa de pintar sua casa,
de comprar uma roupa mas
não deixa de comer.
14) Qual o gol mais bonito
que você fez?
R: (pensativo)..Tenho 73
gols no Flamengo, mais alguns pelo Corinthians. Em
2002, pelo Timão e saí do
banco contra o Cruzeiro
e fiz um belo gol, marcou
pra mim. Ganhamos de 3 x
2. Pelo Flamengo, contra o
Defensor, na Libertadores,
mesmo não passando de
fase, a torcida aplaudiu, eu
tava com febre e isso me
marcou muito e pra torcida
também, acredito. Esse foi
2 x0.

SERVIÇO ELLEVEN :
Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222, bloco 2,
loja 123, Barra da Tijuca, .
TELS: (21) 2143-0499 e 2143-0421
site : www.ellevenpizzaria.com.br
Delivery de terça a domingo(ver no site mapa de
atuação e entrega)

Renato Abreu posa logo na entrada de sua pizzaria com as camisas dos quatro grandes ao fundo

Pizza Portuguesa:25cm - R$ 42 e 35cm - R$ 64
Pizza Napolitana: 25cm - R$ 42 e 35cm - R$ 65
Pizza Caprese: 25cm - R$ 42 e 35cm - R$ 64
Pizza Banana com Ganache de Chocolate:
25cm (único tamanho disponível) - R$ 34,00
Pizza Nutella: 25cm (único tamanho disponível) - R$ 38
Burrata (entrada) - R$ 40
Panacotta Al Fruti Del Bosco (sobremesa) - R$ 23,00
Petit Gateau de Doce de Leite (sobremesa) - R$ 26,00
Drink Elleven - R$ 26
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Ele brilhou nos gramados do
Brasil e do mundo e agora
quer brilhar atrás do balcão
fazendo massas e atendendo pessoas. Carlos Renato
de Abreu, 38 anos, o Renato Abreu, que ficou imortalizado pela torcida rubro-negra, mesmo sem anunciar
oficialmente a paralização
com o futebol na condição
de jogador, abriu há dois
meses uma pizzaria na Barra, a Elleven, com o número
11(www.ellevenpizzaria.
com.br), que ficou marcado pela maioria dos clubes
por onde passou.
Casado com Karina
e pai de três filhas, Renato,
como todo bom paulistano
é amante das massas, das
pizzas, e pensando numa
segunda profissão já que
carreira de atleta é curta,
decidiu abrir seu próprio
comércio.
O Jornal do Recreio
esteve no Barra Prime, na
Afonso Arinos, para bater
uma conversa amistosa,
uma ‘resenha” para os boleiros, e conversar sobre
um pouco de futebol, pizza , Flamengo e seleção.
A
ELLEVEN(com dois
‘ls’) é cheia de elementos
ligados ao futebol e cardápio do Chef Paulinho Pecora que prestou consultoria
e elaborou o menu. Logo
na entrada, camisas dos 4
grandes clubes do Rio dão
as boas-vindas. Tem a do
Romário, quando esteve
prestes a completar seu
milésimo gol; uma de sua
coleção
particular(carioca
de 97) quando jogava pelo
Flamengo; e de Fluminense
Botafogo presenteadas nas
trocas de camisas após as
partidas. No corredor que
dá acesso às mesas, existe um placar com o jogo do
dia e é feito um bolão entre
os funcionários e clientes.
Quem acertar o vencedor
leva pizza e duas cervejas
de cortesia. No dia da entrevista, era jogo do São
Paulo pela Libertadores e
o tricolor perdeu. Tinha
funcionário fazendo festinha quando mencionamos
quem havia vencido. Pura
descontração.
Renato, em sua
primeira passagem pelo
Flamengo, vindo do Corínthians deixou marcas, como
os chutes de longa de distância a-la-Nelinho, e virou
ídolo quando comemorou
título sacando do short um
uma máscara de urubu-rei,
símbolo atual do clube da
Gávea. Renato resume a

Bruno Morison
Angiorradiologia/
Cirurgia Endovascular

Qualidade de Vida
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EXERCÍCIOS PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO.

Como vão? Neste mês falaremos sobre um assunto repetitivo para muitos
e questionável para poucos: ATIVIDADE FÍSICA!
Melhora ou piora a circulação? Quais são os melhores exercícios? Subir
escadas causam varizes?
Musculação cria VASINHOS? Essas e outras perguntas tentarei responder
nesta coluna.
A perna apresenta
duas bombas que ajudam
ao sangue retornar em direção ao coração. São a
bomba da panturrilha (coração da perna) e a bomba plantar que junto com
os movimentos do tórax
e abdome durante a respiração completam as formas de propulsão do sangue. Assim pessoas que
possuem esses músculos
flácidos e ou pouco o utilizam ( por ficarem muito
tempo em pé ou usarem
sapatos que impedem o
caminhar normal) durante

seu dia, terão dificuldades
no retorno venoso que associado a características
genéticas ( mãe e pai com
problemas vasculares ) ou
adquiridos ( sobrepeso,
tabagismo ou traumas)
desenvolverão problemas
na circulação das veias.
Agora que vocês
sabem um pouco mais
como funciona a circulação da perna e como as
doenças se desenvolvem
podem entender como é
importante a atividade física na prevenção e tratamento dos distúrbios circulatórios.
Os exercícios aeróbicos ( corrida, caminhada, bicicleta e principiante
as atividades aquáticas por promoverem também
uma drenagem linfática)
mantém o tônus muscular, estimulam a circulação, controlam o sobrepeso e ajudam a degradar
junto com uma alimentação saudável os agentes
oxidantes que deterioram
as veias. Podemos concluir que uma vida saudável também é importante
para manter a saúde e
pernas livres de varizes.
Mas e durante o trabalho

e os afazeres diários? Podemos fazer algo? Abaixo
dou dicas de exercícios
que podem ser feitos em
qualquer lugar.
Para iniciar a prática dos exercícios, deite-se confortavelmente
sobre um colchão ou colchonete com as pernas
ligeiramente
elevadas
e estenda os braços ao
longo do corpo.
Exercício 1: Movimente as pernas. Flexione a
coxa sobre o abdome estenda a perna para cima
e então retorne a perna
e a coxa para posição
inicial. Repita 15 vezes
cada perna.
Exercício 2: Movimente
os dedos dos pés. Flexione e estenda os dedos
dos dois pés por 30 segundos.
Exercício 3: Movimente
os pés por 30 segundos,
desenhe um círculo com
a ponta dos pés, alternando a direção dos movimentos.
Exercício 4: Movimente
as panturrilhas. Estenda
as panturrilhas. Estenda
e flexione os pés por 30
segundos.

Exercício 5: Massageie as
pernas. Flexione a coxa
direita sobre o abdome,
coloque o joelho próximo
ao queixo e segure o pé
com as duas mãos. Estenda a perna para cima
e deixe suas mãos deslizarem pelo tornozelo e
joelho, fazendo uma leve
pressão. Abaixe a perna e
deixe as mãos deslizarem
pela coxa, fazendo também uma leve pressão.
Faça o mesmo movimento
com a outra perna. Repita
a série de 8 a 10 vezes.
Exercício 6: Fortaleça a
musculatura das pernas.
Na posição de repouso,
coloque um travesseiro
ou almofada entre os pés.
Pressione um pé contra o
outro e levante o quadril
por seis segundos.
Exercício 7: Levante-se
e movimente a panturrilha. Após apoiar os pés no
solo, levante o calcanhar,
fique na ponta dos pés e
depois encoste novamente o calcanhar no chão.
Repita o movimento 15
vezes.

Veja sempre mais novidades em www.jornaldorecreio.com.br email jornaldorecreio@gmail.com Whatsapp JR 21 99104-2208
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Prefeitura informa interdições durante Jogos
Quem é motorista já percebeu que o nó no trânsito parece que se tornou
diário e alguns gargalos
como na altura do Bosque da Barra e nos Pontões até depois do Viaduto Orlando Raso parecem
eternos. Além do volume
elevado de veículos, os
sinais não estão sincronizados. Somado a isso as
faixas por onde passarão
as comitivas tendem a
piorar esse cenário nesse
mês.
Com os Jogos,
além das faixas exclusivas, ruas no entorno à
Arena vão ficar interditadas ao trânsito. Para
viabilizar a operação do
evento, as interdições
na região começaram
no dia 24 de julho, com
o fechamento da Avenida Olof Palm, ao lado do
Riocentro. A partir do
dia 5 de agosto – data da
cerimônia de abertura e
feriado municipal, todo o
entorno do Parque Olímpico será bloqueado e
permanecerá assim até
o dia 21 de agosto. Ao
todo, 13 linhas de ônibus
municipais que passam
pela região terão seus
itinerários ajustados.
Os bloqueios e as
proibições de estacionamento vão impactar diretamente os moradores
do entorno das instalações olímpicas. Os acessos às residências serão
modificados e o tráfego
de veículos interrompido. Os moradores do entorno do Parque Olímpico, da Vila dos Atletas e
do Riocentro precisarão
usar credenciais especiais para acessar suas
residências. As credenciais deverão estar obrigatoriamente
afixadas
nos para-brisas dos veículos.

A operação de trânsito
contará com a participação de 380 homens/dia,
entre Guardas Municipais,
controladores da CET-Rio
e pessoal de apoio. Além
disso, 18 veículos operacionais e 35 motocicletas
vão trabalhar para manter a fluidez do tráfego,
coibir o estacionamento
irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios
durante todo o período do
evento. Os fechamentos
contarão com o apoio da
Polícia Militar, e os reboques da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) vão
circular em toda a área
de abrangência do evento
para impedir e reprimir o
estacionamento irregular.
Também serão utilizados
45 painéis de mensagens
variáveis móveis e fixos
que informarão os bloqueios, as rotas alternativas e as restrições de estacionamento. O Centro
de Operações Rio (COR)
fará o monitoramento da
área, com 54 câmeras.
Desta forma, os técnicos
da CETRio poderão implantar ajustes na programação dos semáforos em

função das condições do
trânsito a cada momento.
A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) vai circular em
toda a área de abrangência
do evento para impedir e
reprimir o estacionamento
irregular. Quarenta e cinco
painéis de mensagens variáveis móveis e fixos informam os bloqueios, as rotas
alternativas e as restrições
de estacionamento, como
um que vimos na Av. das
Américas e outro na Estrada
dos Bandeirantes.
Principais interdições no entorno do Parque Olímpico:
De 24 de julho a 21 de
agosto:
- Avenida Olof Palm, sentido
Av. Salvador Allende, da Estrada dos Bandeirantes até
a Av. Salvador Allende;
De 5 de agosto a 21 de
agosto:
- Avenida Salvador Allende,
entre a Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes e a Estrada dos Bandeirantes;
- Avenida Embaixador Abelardo Bueno, do Shopping
Metropolitano até a Avenida
Salvador Allende;
- Avenida Olof Palm, da Estrada dos Bandeirantes até
a Avenida Salvador Allende;
- Avenida Abraão Jabour,

A prefeitura insiste na multa de R$ 1.500 para quem invadir a faixa seletiva,

O trânsito da Av. Embaixador
Abelardo
Bueno e Av. Salvador
Allende será interrompido por questão de
segurança. Não haverá cruzamento entre
as pistas. Assim, moradores da Av. Abelardo Bueno vão transitar na pista junto aos
prédios, mas vão retornar pelas ruas internas: Rua Francisco
de Paula e Rua Aroazes.
*Nenhum prédio da Salvador Allende fica na
área interditada, portanto, os moradores não
precisam de credencial.
No entanto, os moradores do Recreio terão
que entrar e sair pela
Avenida das Américas.
E os moradores da Asa
Branca e do Condomínio
Minha Praia terão que

Bandeirantes, já que o trecho entre o 31º Batalhão
da Polícia Militar e o Terminal Olímpico ficará interditado ao trânsito, por medida de segurança.
-- Rua Pedro Calmon, entre
a Avenida Abraão Jabour e
a Avenida Salvador Allende;
- Via Inominada entre a Estrada dos Bandeirantes e a
Avenida Abraão Jabour;
- Trecho da Estrada Coronel Pedro Corrêa;
- Rua Aroazes;
- Avenida Jaime Poggi;
- Rua Francisco de Paula;
- Rua Jorge Faraj;
- Rua Alfredo Ceschiatti;
- Rua Mário Agostinelli.
*7 - BRT*
A Transcarioca e Transoeste, que são os BRTs existentes atualmente, funcionarão normalmente, sem
alteração de tarifa ou intinerário. Mais no site

Entre no nosso site WWW.JORNALDORECREIO.COM.BR e veja mais fotos e um vídeo
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Vem novidade aí da Honda, Renault e Chevrolet
O Salão do Automóvel
de São Paulo promete
esse ano e deve trazer algumas novidades
que vão estar nas ruas
em 2017.A primeira
delas vem da Honda.
É o WR-V e será montado na plataforma do
Fit e deve vir com preços abaixo do HR-V. A
novidade só chega às
lojas em 2017, mas
já está circulando nas
proximidades da fábrica da marca em Sumaré (SP). O modelo
deverá ocupar o posto
que pertenceu à versão Twist na última geração, mas diferentemente do antecessor,
o novo SUV receberá
mudanças mais profundas na carroceria.
Com uma dianteira exclusiva e mais robusta,
novo desenho da parte
traseira e suspensão
elevada, o WR-V se
distanciará da configuração “urbana”.
A Renault mostrará o

KWID, que virá com
modificações diante da
versão indiana. O carro ganhará airbags laterais de série e barras
de proteção internas,
além dos obrigatórios
frontais. A motorização também será diferente do motor do
Clio. O Kwid contará
com o novo 1.0 três
cilindros da Renault,
que fará sua estreia
até setembro no Sandero. A promessa de
economia e desempenho mais afiado pode
também ajudar a dar
mais pressa ao modelo nacional, que será
mais pesado do que o
indiano por conta dos
reforços estruturais.
Outro que já para ser
mostrado e foi flagrado nas ruas de São
Paulo gravando comercial é o novo Ônix.
O facelift foi inspirado nos traços do novo
Cruze. Para quem não
sabe facelit é mais ou

menos uma saída
para dar uma sobrevida ao caro sem
gastar muito em projetos e maquinário.
Resumindo, é um
tapa no visual.
As
versões
mais caras do hatch e
do sedã mantiveram
os faróis monoparábolas, mas ganharam
LEDs de posição. A
impressão é de que
a frente do carro tornou-se mais baixa,
graças ao capô com
nervuras em depressão na parte central,
além da grade dupla
mais espichada.
O para-choque
dianteiro também ficou mais esportivo,
na mesma medida
das rodas aro 15 usinadas nos LTZ.
Terá preços a
partir de R$ 44.890
para o hatch na versão LT e de R$ 53.690
para o sedã.

Campo de Golf ganha
Prêmio Internacional

Uma perícia do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro já havia constatado
em fevereiro desse ano
que a obra do campo de
golfe dos Jogos Olímpicos trouxe benefícios ambientais ao terreno onde
foi construído. De acordo
com o perito, o engenheiro mecânico Luiz Heráclito Moreira, o campo de
golfe olímpico “tem um
bem-sucedido desempenho ambiental”.
Moreira ainda mencionou que o campo gerou
benefícios para o ecossistema da região ao ampliar a cobertura vegetal
da área e recuperar uma

região degradada desde os
anos 80.
E agora , a revista americana Golf Digest, a mais
importante publicação de
golfe do mundo, concedeu
ao Campo Olímpico de Golfe dos Jogos Rio 2016 o
prêmio Green Star Award
2016, concedido a campos
que se destacam na proteção ao meio ambiente.
É a primeira vez que
o prêmio anual da revista é
concedido a um campo fora
dos Estados Unidos. Segundo a revista, o Campo
Olímpico de Golfe foi premiado por ter sido construído sob rígidos parâmetros ambientais.

MESTRE CHINA
é filósofo irlandês e graduado no
Paraguai

“ O homem não
mente. Mulher que
pergunta muito
nos momentos
difíceis você
levanta a cabeça
enche o peito olha
para frente e diz:
ferrou”
Aummmm..
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

F

iorella Matheis
e
Samantha Schmutz
garantiram a alegria
de quem estava numa
inocente tarde de sábado no mais novo point da
juventude do Recreio. A
região que já tinha o bar
da Zefa, uma butique de
carnes e o The Brooks,
agora tem o Vintage
Casa de Vinhos e o Ca-

misa 10, barbearia e bar
de noite. E lá no bar do
Demétrio que rolou aquela selfie básica.
Por
falar em barbearia, abriu
na rua Hermes de Lima,
ao lado do Carioca Prime, uma baita barbearia
com dois andares e um
food truck na porta. O
Lord Fábio Siqueira abriu
mês passado com direi-

to a bi-campeã de capas
do JORNAL DO RECREIO,
Fani Pacheco, que levou
seu ‘príncipe’ e noivo
para um trato no visual.
Na mesma semana ela
tinha feito prova de vestido, será que vai casar
mesmo? Fani foi com o
noivo à inauguração do
salão de beleza Lord Fabio Siqueira, e fez bar-

ba, cabelo e bigode do
eleito. A loira aproveitou
ainda para aparar as madeixas ali mesmo. Sempre simpática foi a alegria
da festa. Ao lado, o nosso
eterno campeão do boxe,
Acelino Pópó de Freitas que esteve no recém
inaugurado
japa-delícia
na região, o TT Lounge
que funciona dentro da

boate Espetto Lounge, na
Guilherme de Almeida.
Todos valem uma
visita com calma. O Baixo-Recreio pela diversão
e descontração, as barbearias Camisa 10 e Lord
Fábio pelas novidades, e
o japa TT Lounge pelo
sabor e localização. Você
vai se sentir VIP! Que venham os Jogos!

Degustando a Vida

Mês passado lendo a coluna da colunista super
renomada de O Globo,
Luciana Fróes, uma grata surpresa me chamou
a atenção. Tava lá: ‘A
Casa Valduga acabou
de ganhar medalha de
ouro com o rótulo Casa
Valduga Reserva Moscatel, na edição deste
ano do Muscats du Monde. O concurso avalia os

melhores vinhos do tipo
moscatel do mundo. E
acontece na França. Mais:
na região do languedoc-Roussillon, na cidade de
Frontignan-la-Peyrade,
berço do vinho moscatel.’,
finalizava.
Aí fomos buscar
mais informações no site
da própria Casa Valduga
e lá, vimos que a vinícola
brasileira conquistou duas
medalhas na premiação
Catad’Or Wine Awards. O
concurso é realizado todos os anos em Santiago, no Chile. Criado para
eleger os melhores vinhos
chilenos, a premiação
também passou a escolher os melhores espumantes da América do Sul
em 2015. Na edição deste
ano, a Casa Valduga foi
destaque, como o melhor
espumante de todo Cone
Sul, com o Casa Valduga
Brut, conquistando a medalha de ouro. A vinícola
foi a única brasileira presente entre as premiações de destaque.
Para quem gosta
de vinhos e espumantes
doces, a Moscatel é a pe-
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dida. Você certamente já
ouviu falar dela. A moscatel, em português, e moscato, em italiano, ou ainda
muscat, em francês, na
verdade não é apenas uma
variedade de uva, mas sim
uma família composta por
mais de 150 variedades
brancas ou mesmo tintas,
com uma marca em comum: o intenso aroma.
Ela está entre as
poucas que preserva no
vinho os seus aromas primários e como marca registrada traz toques de uva
madura, notas florais e de
frutas como damasco e
laranja, e ainda mel e um
traço de almíscar que possivelmente lhe rendeu o
nome. Uma verdadeira explosão de perfume.
A mais nobre integrante desta família é
a “muscat blanc à petits
grains” também chamada
na França de “muscat de
Frontignan”, ou “moscatel
de grano menudo”, na Espanha, e ainda “moscato
d’Asti”, “moscato di Canelli”
ou apenas “moscato bianco”, na Itália. Com ela são
elaborados vários brancos

doces maravilhosos e clássicos desses países.
Apesar de tecnicamente ser uma uva branca, a Moscato Bianco pode
aparecer com a coloração
rosada, fazendo com que a
mesma uva possa produzir
vinhos de cores diferentes
em anos diferentes. Além da
diversidade de cores, essa
uva também é muito versátil, pois pode ser usada para
a produção de vinhos leves e
secos, como também doces
e espumantes.
A excelente classificação do rótulo brasileiro é
uma grande conquista para
Casa Valduga e para o mercado brasileiro, colocando
o Brasil na rota mundial de
produtores de vinhos premiados e consagrados.
O concurso reuniu
mais de 1.200 amostras de
30 países, que foram degustadas por 45 especialistas de
21 nacionalidades. O diretor da Associação Brasileira
de Enologia (ABE), enólogo
Christian Bernardi, esteve
representando o Brasil. Segundo ele, o concurso foi
realizado numa das mais
tradicionais regiões produto-

ras de vinho do mundo. “O
evento reuniu degustadores
das mais diferentes procedências, qualificando ainda
mais o concurso, que seguiu
normas internacionais”.
No nosso parceiro e consultor de vinhos, Empório Santa Therezinha, na Avenida
das Américas 13 280, telefone:2498-8799.
www.statherezinha.com.
br
Tim tim!

