Outubro de 2016/ ano 6 nº 77

Distribuição Gratuita e mensal pela Divulgui LTDA - 15 mil exemplares

Só dá
Marrom
no
Ginástico

Pegue
somente
1 exemplar

ne nta
o
i
e
c
Al res as ras
ap as -fei o
e
s tod as tic
ndinás ês
u
u
g
se no Grtug
Po

Pág.5,
c o l u n a
Subprefeito
Márcio Valente

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

página 3- Outubro 2016

Um táxi bom para cachorro faz sucesso na Barra
Uns gostam de Uber , outros reclamam do atendimento dos táxis amarelos
pela cidade. Quem não
usa nem um nem outro
vai espremido no sistema de BRT pela região. E
os cachorros? Bom, para
eles, já existe um serviço pra lá de confortável,
o Táxi-Dog. Criado pela
Petit Bichon, com lojas
no supermercado Guanabara, Shopping Metropolitano e Campo Grande, o
melhor amigo da casa vai
numa boa com direito a
ar condicionado exclusivo
e tudo, garante o motorista Rogério, de 30 anos,
há cerca de 1 ano e meio
na empresa:
__ " Aqui o sistema de refrigeração é independente da cabine do
motorista, uma inovação
dos meus patrões " explica o Rogério, bem atencioso.
Na verdade, as
Doblôs de modelo Cargo
foram adaptadas pelo veterinário responsável pela
loja e proprietário, Ronald
Machado que junto com
sua esposa, Suellen Coquito, tiveram a ideia e
montaram o negócio:
"__ Já percebia
essa carência nesse tipo
de serviço. A dúvida era
de como não desligar o
carro na hora de entregar
ou pegar um animal. A
outra era de como eu iria
deixar o ar da cabine refrigerar o resto do veículo
e não gelar muito ou de
menos, o ambiente", comentou.
A luta do casal resultou num investimento
de R$ 17 mil na adaptação do veículo, que procurou uma empesa espe-

cializada em ambulâncias
para fazer as adaptações
que achavam necessárias
e que contam com gaiolas
individuais, piso removível e lavável, um problema para os passageiros
de quatro patas que as
vezes fazem as necessidades ali mesmo. E como
a saúde e o bem estar
do animal sempre foram
prioridades do casal seriam um estorvo caso não
conseguissem a limpeza
frequente.
Num dia quente
de semana de uma ensolarada manhã fomos a
unidade Guanabara, na
Barra acompanhar o serviço. Já estavam agendados Theo, Beethoven e
BUD. Raças diferentes,
portes diferentes, mas
seus donos foram unânimes: todos ficam super
animados com o dia do
Petshop.
Andréa, 'mãe' do
Theo, um Bulldog inglês
já idoso, com 8 anos, moradora do Península, disse
que o seu 'melhor ' amigo
toda vez que toca o interfone ele já se posiciona na
porta a espera :
__"Ele já sabe que segunda é dia de banho e cuidados e mesmo já meio
'fraquinho' fica muito feliz
quando vai na Petit".
O serviço de Táxi
é relativamente barato R$
10 ida e R$ 10 volta. Para
não ficarem muito tempo no trajeto, todos são
apanhados e entregues
seguindo uma ordem de
rota e são previamente
agendadas para o animal
não ficar muito tempo no
veículo, mesmo que com
ar refrigerado e com temperatura agradável.

Rogério e o proprietário Ronald Machado feliz com os resultados do serviço de Táxi-Dog

Existem outras opções como o serviço de
mensalista a R$ 45 para
cães de pequeno porte
com direito a banho e tosa
semanais, no esquema de
“clubinho”, onde o bichinho tem dia e horário fixos
para ser buscado. Tabela
completa no site do jornal.
A Petit Bichon trabalha
ainda com venda de filhotes de cães da raça Bulldog
Francês e Shitzu (criação
própria em canil na serra) e desenvolve serviço
de consultório veterinário
todos os dias, trabalhando
com dermatologia, clínica
geral e vacinação de cães
Serviço
e gatos.
Endereço: Avenida das
Américas, 3501, box 48 e
49. Segunda a sábado, das
8h às 22h, e domingo das
9h às 20h. Tels: 24908868 / 2492-0078

Toda segunda Theo(foto) corre para porta da casa quando
toca o interfone achando que é o Táxi-Dog

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

Regras Básicas
REGRAS BÁSICAS
SOBRE A
ALIMENTAÇÃO

priedades
saudáveis,
se pararmos pra pensar
ninguém faz propaganda
da maçã ou do inhame;

6. Prefira a feira ao mer1. Coma comida de cado, a base da nossa
verdade, nada muito alimentação deve ser
industrializado;
frutas, legumes e verduras;
2. Não coma nada que
a sua vó não reconheceria como comida. 7. Dar preferência aos
Hoje em dia tem in- alimentos que ficam de
gredientes na compo- pé numa perna só, o
sição do alimento que ideal seria se alimentar
nós não reconhecemos de vegetais e cogumecomo alimento;
los;
3. Evite produtos que
contenham mais que 5 8. Faça refeições coloriingredientes;
das, quanto mais coloridas mais nutritivas;
4. Considere os ingredientes do mais concentrado para o menos 9. Coma besteira desde
concentrado, exemplo que seja você que faça,
em uma barrinha de você fazendo saberá dicereal, o cereal deve reitinho com o que você
estar listado em pri- estará pecando;
meiro lugar. Se
tivermos açúcar signifi- 10. Pague mais e coma
ca que é uma barrinha menos, a alimentação
de açúcar, se tivermos saudável é mais cara
gordura será uma bar- que a alimentação junk,
rinha de gordura;
mas com certeza é mais
barata que qualquer me5. Evite produtos com dicamento de uso contipropaganda de pro- nuo;

11. Coma devagar, só
assim seu organismo
consegue entender o que
está acontecendo;
12. Não compre o seu
combustível no mesmo
lugar em que compra o
do seu carro;
13. E quebre as regras
de vez em quando, já
que não queremos ninguém ortorexos, pessoas
radicais que são capazes
de ficar sem comer por
não ter nada que combine com o estilo de vida.
Espero estar contribuindo para tornar sua
vida um pouco melhor,
comendo bem, e numa
vida mais saudável. Alguma dúvida, algum comentário, escreva para
mim. Na medida do possível responderei aos
questionamentos e possíveis dúvidas. Meu email
está no topo da coluna .
Bom estar com vocês.
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Fale com o Márcio Valente!

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

99104 - 2208
JORNAL DO
RECREIO

Olá, o ônibus 315 é o
único que vai pela Linha
Amarela, e está uma sucata, com os bancos dos
idosos ruins não cabendo duas grávidas. Peço
umfavor que façam com
que esse pedido chegue
à Secretaria Municipal
de Transportes (SMTU).
Precisamos de transporte novo e climatizado de
acordo com a lei. Vou
torcer para os moradores
do Recreio tenham esse
conforto.
Att,
Yomar
Resposta do subprefeito
Márcio Valente –
Já entramos em contato com a Secretaria
Municipal de Transportes para que fiscalize as condições dos
ônibus dessa empresa.
Sr. Subprefeito Márcio
Valente, boa noite, solicito
encarecidamente

que olhasse com carinho
para nós moradores da
Av. Lúcio 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 mexer com ele até
ele adentrar no prédio.
Situação essa que o deixa
desconfortável, constrangido e muito aborrecido.
No aguardo de providências, fico agradecida.
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Escreva para a
Sub Prefeitura
com sua sugestão,
reclamação ou
crítica para

jornaldorecreio@gmail.com

sob o assunto: FALE COM O
Márcio Valente

Resposta Márcio Valente

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.

Rodolfo, a Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá tem acompanhado
operações
rotineiras
das equipes de Desenvolvimento Social,
Seop e Comlurb e, às
vezes, até da Polícia
Militar. Quase todos os
dias as equipes estão
na rua abordando moradores em situação
de rua. O que acontece
é uma migração dessas pessoas. Quando
fazemos operações no
Recreio, elas migram
para a Barra, quando
estamos na Barra eles
se deslocam para o Recreio. Acredito que a
população não aumentou e o trabalho tem
sido constante, mas
essas pessoas não são
obrigadas a irem para
os abrigos, por isso,
essa necessidade de fazermos operações diárias nas áreas de maior

Prezado Sub Prefeito.
Tenho reparado que aumentou a população de
rua em nosso bairro, ou
estou enganado? Já vi em
baixo do Viaduto Orlando
Raso, na marquise do antigo DEVASSA _esse está
um lixo só - na esquina do
Supermercados Mundial,
e Praça Tim Maia nos fins
de semana aonde costumo caminhar. Existe alguma solução ou operação
em curso?
Rodolfo Guimas de Alcântara - Via Whats App

concentração. No Recreio, praticamente todos os dias, a equipe
passa pela Praça Tim
Maia e pela Avenida
das Américas, assim
como nos cruzamentos
da Estrada vereador
Alceu Carvalho e Avenida Salvador Allende,
onde há viadutos. O
trabalho tem sido feito
e vai continuar.

Whats
App

Mande a sua sugestão

Alcione vai até o Carnaval com seu ‘Boteco da Marrom” no Ginástico
seriam para serem vividos
guardar em nossas almas,
em nossos corações e não
num celular que certamente
você vai esquecer de mostrar para alguém depois. O
tal mundo das selfies.
Passado esse pequeno incômodo, sem muito
lero-lero, sem nenhuma firula, ALCIONE toma posse
do seu companheiro de vida,
o microfone. Anuncia um
grupo de humor de sua terra
natal, chamado Pão -com
-Ovo. Tadinhos. Podem ser
até engraçados e divertidos,
mas a falta de compreensão do texto, talvez porque
todos estivessem falando ao
mesmo tempo, não se faziam compreender. E além
do mais, queriam era ouvir
‘ A MARROM” que logo assume e enfileira sucessos.
E todos em plenos pulmões
cantam junto. Quando em
alguns minutos, já excitados, ela sem firula nenhuma
de novo, chama o convidado
da noite: Mart´náglia. Que
tasca logo de cara 2 grandes sucessos recentes que
foram temas de novela da
Globo, sendo ‘Pra que Chorar’, de Babilônia , e ‘Cabide’ , de ‘Paraíso Tropical’ .
Canta, incendeia e o público
curte. Sua voz e seu sorriso
enfeitiçam mesmo. Alcione
volta. Fazem um lindo dueto
e se abraçam, o convidado
se despede. Valeu a noite.
E aqueles que não tem que
acordar cedo e desejam
continuar? A roda de samba
está aberta e Janaína Reis
retoma seu posto e vozeirão entoa novamente, Que
segunda -feira!
O projeto foi concebido para ir até o Carnaval.
E esse também era o maior
motivo para destinar a capa
de Outubro para a nossa tão
ilustre moradora que é objeto de obstinação do editor
que vos escreve. O primeiro
convite surgiu após a repercussão das suas festas juninas em sua casa ali perto
do do Colégio PH. Não rolou.
Ano passado nosso desejo
aflorou após a novela “Regra
do Jogo”. Mas porquê? Parecia um mantra toda vez que
dava 21 H e eu ouvia lá da
sala : “O Sol !! Há de brilhar
mais uma vez...”
Minha
filha de 12 anos até fazia a
voz arranhada como se estivesse com gases, isso tomando banho. E lá vinha
aquela voz infantil: ” O Sol
, há de brilhar...” Já era um
bom motivo não?
Pauta marcada ,
capa editada e fotos tiradas,
faltava o principal, a entre-

vista de capa, falar com ela.
Saber como foi a concepção
desse novo projeto intimista, da carreira, do bairro.
Mas a vida deu uma rasteira
em Alcione e cortou o microfone e sua voz se calou. Na
segunda 26/09, havia perdido um amigo, o presidente
da Escola de Samba da Portela, Marcos Falcon. Foi um
baque. Terça teve velório.
A entrevista passou
para quarta de manhã, mas
o destino reservou outra forte emoção para o coração da
cantora e ela perdeu outro
bem precioso, desta vez, da
sua família. Seu sobrinho,
Edmilson Lima Nazareth,
que também era músico-percussionista de sua ‘Banda do Sol’ partiu. “Pepenco”,
como também era conhecido
também fazia parte da equipe de produção de Alcione e
era casado com Vera de Sá,
produtora da artista.
Por isso, o show de
segunda-feira, do Boteco da
Marrom, com a participação
de Xande de Pilares (03/10)
foi cancelado. E o de 10/10
com Sandra de Sá até o término dessa matéria estava suspenso também. Mas
certamente ela vai retomar
a vida, faz parte. Afinal, o
show tem que continuar. É
dura a vida de quem tem
que proporcionar alegria,
mesmo estando de luto. Segue a entrevista que faríamos:
1) Você está há muito tempo no Recreio. Aquele bairro que você encontrou aqui
mudou muito. O que achou
da mudança e o que falta
para você?
R:
2) Você fazia uma das festas juninas mais baladas do
ano, parou porquê?
R:
3)Você participou por duas
vezes de um programa de
calouros, ‘A Grande Chance’, de Flávio Cavalcanti e
mostrou seu talento ao Brasil, acompanha programas
do gênero, como The Voice?
Gosta do formato?
R:
4) ”Não deixe o samba morrer ‘ foi gravada em 22 idiomas , é a sua ‘Conceição’. a
sua ‘Emoções’ como é para
Cauby e Roberto Carlos ?
R:
5) Você morou fora 2 anos
na Itália. Aliás no ano em
que o Brasil se tornou tri
-campeão de futebol e em
cima da Itália? Numa época
sem internet e sem whats
app eles sofreram muito? E
como foi viver fora do país ?
R:

6)Olhando sua biografia,
a gente vê turnês grandes
por países de diferentes
culturas, México, Europa Oriental, antiga União
Soviética, como foi isso?
Tocou em qualquer palco,
qualquer tamanho? Alguma situação de aperto ou

curiosa nessas viagens ?
R:
7)Como surgiu a ideia de
fazer o Boteco da Marrom ,
esse formato você já fez em
alguma lugar?
R:
8)Você fez uns shows também às segundas feiras no

Barril 8000. É diferente
cantar para um público vizinho ou não faz diferença?
R:
9)Como surgiu a ideia de
fazer esse formato,
BOTECO DA MARROM?

Serviço:
BOTECO DA MARROM
Local: Clube Ginástico Português (Av. Prefeito Dulcídio
Cardoso, 200
Atrações: Janaína Reis e Banda + Alcione e Convidados
Horário: Abertura da casa: 20h - Show - 22 H Capacidade da casa: 500 lugares - Classificação etária18 anos
INGRESSOS - R$40 (meia, promocionais durante set e
outubro) e 80 reais (inteira).

À venda no site INGRESSO MAIS
(E NA HORA, NA BILHETERIA DO
CLUBE)
www.alcione.com.br
12/Setembro - Mumuzinho- 19/Setembro: Preta Gil
26/Setembro - Mart’nália
03/Outubro: Xande de Pilares(suspenso)
10/Outubro Sandra de Sá: (indefinido)
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A chuva fina caía lentamente numa noite fria de segunda-feira, no fim de setembro. Saio do escritório por
volta das oito da noite em
direção ao Clube Ginástico
Português que fica atrás do
condomínio Barra Bali, na
beira da Lagoa. Para ser
mais exato, além do Barra
Bali, tem um lindo condomínio de casas luxuosas,
o Village Marapendi. Poucos carros na rua. Sigo em
frente para cobrir um show,
mas será que tem gente em
plena segunda -feira e chuvosa? Chegando no clube,
futebol comendo solto ao
lado e pessoas malhando na
academia logo em frente.
Estaciono , pego material e
entro no salão. Lo-ta-do!! O
samba comendo solto com
o vozeirão da cantora Janaína Reis mandando ver
com Clara Nunes aos plenos
pulmões. Na bilheteria ao
lado , uma estante com a
coleção de esmaltes a R$5
são um belo souvenir para
se levar daquele dia com
pessoas alegres. Aí, entendi a força do artista. Todos
estavam ali para prestigiar
uma das maiores vozes que
esse país já produziu e com
história para contar.
ALCIONE
DIAS
NAZARETH que faz aniversário mês que vem e
acabou de gravar mais um
DVD, esse de boleros, no
Teatro das Artes, volta a se
apresentar no bairro com
projeto novo e muito simpático: BOTECO DA MARROM. 		
Funciona como uma
luva para aquele programa
light de segunda. Janaína
e sua banda começa o ‘esquenta’ que dura uma hora
cravado com um sucesso
atrás de outro. Tem Martinho da Vila, Clara Nunes,
Fundo de Quintal, Alceu
Valença e por aí vai, isso
acompanhado de uma afiada banda. Às 21 H sobe a
diva do samba e da música
popular cantando trechos
de músicas suas e de amigos que tanto ama. A platéia vem na onda e segue
à risca o papel de plateia:
canta junto, bate palma e
pede música. Aliás, o palco
baixo permite que a tecnologia atrapalhe um pouco
o show, já que inúmeras
vezes a gente ouve um
gritinho
“Senta“,“Senta“,
“Senta”! Isso porque a facilidade de acesso ao artista
faz com que várias pessoas
fiquem na frente do palco
fazendo fotos, ou registrando momentos preciosos que

Bruno Morison
Angiorradiologia/
Cirurgia Endovascular
morisson@terra.com.br

Qualidade de Vida
Prevenir bem que mal tem

Com o objetivo de alertar
a população sobre doenças
vasculares que não apresentam sintomas e diagnosticá-las precocemente, a Sociedade Brasileira de Angiologia
e de Cirurgia Vascular (SBACV) lança o Checkup Vascular
, um programa que incentiva
a população a fazer exames
de prevenção. Entre as 10
doenças que mais matam no
mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), estão o acidente vascular cerebral, famoso DERRAME que ocorre devido a
obstrução das carótidas – e a
diabetes – que causa a obstrução dos vasos das pernas
levando ao pé diabético.
Há
ainda
outras
doenças vasculares que também podem levar à morte ou
provocar sequelas, como: a
trombose venosa profunda;
o aneurisma; e a doença
arterial obstrutiva periférica (DAOP). “Essas doenças
são muitas vezes silenciosas,
pois seus sintomas só aparecem num estágio avançado,
causando a morte ou a incapacidade parcial ou permanente. Nosso objetivo com o
Checkup Vascular é identifi-

cá-las e diagnosticá-las
na fase inicial ou pré-existente, quando são de
origem genética, e evitar
sua evolução”, explica a
Sbacv
Saiba o que é e
como prevenir:
*Acidente Vascular Cerebral - Segunda causa de
morte mundial, também
chamado de derrame,
ocorre quando há o entupimento ou rompimento
de um vaso que leva sangue ao cérebro.

de sangue para medir a
glicemia, além do exame
dos pés diariamente em
busca de feridas e machucados.
Trombose venosa
profunda
Doença causada pela coagulação do sangue no interior das veias – vasos
sanguíneos que levam o
sangue de volta ao coração. As veias mais comumente acometidas são as
dos membros inferiores
(cerca de 90% dos casos). Os sintomas mais
comuns são o inchaço e
a dor.

Prevenção: é preciso evitar os fatores de risco:
hipertensão, diabetes e Prevenção: evitar os faobesidade.
tores de risco que são
tabagismo, permanecer
Pé diabético - A diabetes sentado, deitado, saber
má controlada causa, ao ser tem alterações no
longo do tempo, altera- sangue, realizar cirurgias
ções no sistema nervoso de grande porte, gravie a pessoa pode perder a dez, estar com câncer ou
sensibilidade dos pés. Ao em tratamento, ter insuter alguma ferida nos pés, ficiência cardíaca, entre
ela não sente e essa feri- outros. Exercícios, medida também não cicatriza. camentos e uso de meias
Uma das características elásticas podem auxiliar
do pé diabético é o res- na prevenção.
secamento. Se não tratado pode gerar a perda do Aneurisma de aorta membro.
É a dilatação anormal da
parede da aorta, maior
Prevenção: controlar o artéria do corpo e resdiabetes com alimenta- ponsável por transportar
ção e exercícios e fazer sangue rico em oxigênio
constantemente exames para todo o organismo.
de sangue para medir a Ao se romper pode causar
glicemia, além do exame a morte. As estimativas

apontam que o problema
acomete 5% dos homens
e 1% das mulheres acima de 55 anos.
Prevenção: não há prevenção, é preciso verificar seus fatores de risco e realizar exames de
diagnóstico, pois a doença é assintomática. Entre
os fatores de risco estão:
idade superior a 65 anos,
tabagismo, hipertensão,
aterosclerose
(acúmulo de gordura e outras
substâncias no vaso) e
histórico familiar.

Se caracteriza pela dificuldade de passagem do sangue devido a placas de
gordura, cálcio e pela própria degeneração da parede do vaso ao longo dos
anos. De acordo com o Center of Disease control and prevention, dos Estados
Unidos, 50% dos pacientes com DAOP
são assintomáticos. Um dos sintomas é
a dor na batata da perna ao caminhar
(claudicação intermitente).
Prevenção: não fumar, já que o tabagismo aumenta em quatro vezes o risco
para a doença, evitar comidas gordurosas e praticar atividade física.
A maior prevenção é levar uma vida
saudável; não existem pílulas ou fórmulas milagrosas, já é sabido há séculos a fórmula da saúde e longevidade:
ausência de stress, atividade física e
alimentação saudável!

Aneurisma periférico
É a dilatação anormal da
parede de artérias peri- Então, desencane, pegue seu tênis e
féricas, como a femoral, coma bem!
a da virilha, a carótida, a
do pescoço e a dos braços. É mais difícil de romper, mas pode gerar um
coágulo e impedir a passagem de sangue, comprimir um nervo ou uma
veia próxima, causando
dor, formigamento e inchaço.
Prevenção: assim como
o aneurisma de aorta,
não há prevenção. É preciso realizar exames de
diagnóstico. Costuma ser
descoberto em exames
de checkup ou na investigação de outras doenças.
Por isso é importante um
exame clínico detalhado.
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Carnes e cervejas na Barra

Se te chamarem para
uma noite numa butique
de carnes e sair dizendo
que tem cervejas especiais e churrasco feito na
hora, você certamente
vai torcer o nariz não?
Afinal, é uma febre na
região. De cara, conto na
cabeça umas 10 no Recreio e mais 10 na Barra.
Mas não se engane com
a cabeça fértil dos empresários que sempre se
movimentam e fazem de
um limão uma limonada
bem deliciosa.
Aberto há pouco mais de três meses
no Park Palace Américas
5.777(onde fica o Cervantes, bem próximo do
Terminal Alvorada), o
Bar & Beef chega como
uma alternativa para os
apreciadores do algo
mais nesse segmento.
A ideia dos sócios Chafic
Rebehy e Mariana Gonçalves foi de inovar no
cardápio, de preferência, com um toque de
cerveja, como acontece
na preparação de alguns
dos pratos da casa. Isso
mesmo, cerveja. Eles
harmonizam os melhores
cortes de três tipos de
carne - picanha (400g,
R$ 58), chouriço (400g,
R$ 48) e bife de ancho
(400g, R$ 48) - preparadas para consumo imediato, no ponto do cliente.
Seguindo
essa
linha da inovação ele
criou petiscos diferenciados para harmonizar
com a carta de cerca de
120 rótulos de cervejas
e os snacks são variados. Destaque para os
bolinhos (R$ 23 - porção com seis unidades).
Os amantes da iguaria
mais famosa da inflação
no momento, o feijão,
tem bolinhos de feijoada
com couve, estrogonofe,

baião de dois, arroz cremoso com gorgonzola. É
de salivar só em escrever.
Outro sucesso é a porção
de quatro mini-pizzas,
com massas feitas à base
da tradicional cerveja alemã Dunkel. No recheio,
muçarela, gorgonzola e
pepperoni com um toque
de mel por cima. Sai a R$
22.
Para os amantes
dos burguers tem um
carro-chefe e 'xodó' dos
sócios, o hamburgão no
pão de cacau com cerveja. São 185 gramas de picanha, creme especial de
queijo Emental e cebola
caramelizada,
acompanhado de batata canoa,
que sai por R$ 37. Como
as novidades não param ,
decidiram mexer também
na receita tradicional dos
cachorros-quentes. O do
Bar & Beef é uma combinação de pão (18 cm) feito de cerveja Pilsen, com
40 gramas de salsicha e
molho à base de grãos de
mostarda rústica e cerveja Stout, R$ 21.
Para acompanhar
o cardápio oferece uma
carta razoável para os
amantes das cervejas especiais. Da lista destacamos a Roleta Russa (R$

32,40) que ganhou prêmio
no ano passado como a
mais amarga do Brasil, com
120 de IBU, uma espécie de
escala de azedume da cerveja. Para ser mais preciso
International Biternesss Unit. Para você ter uma
ideia uma cerveja Ale que
você prova e acha amarga
geralmente tem índice de
IBU entre 40 e 50. Essa tem
120!
Tem também Lake
Side (R$ 22), cerveja sem
glúten feita no Rio Grande
do Sul. Bandita(R$ 28,10)
da Mohave e Ballast Point
Habanero (R$ 42), entre os
destaques .
A casa funciona aonde era a mesa de sinuca
do Candice Cigar (Anexo)
lembram? O ambiente conta com TV para quem gosta de esporte e música ao
vivo e ainda corre o risco
de esbarrar com canjas do
talentoso e simpático tecladista José Lourenço que
há 30 anos acompanha o
'Tremendão' Erasmo Carlos,
e faz parte da banda local
'Além do Rock', de Márvio
Fernandes.
Se o garçom demorar chama por um aparelhinho bem simpático que fica
nas mesas. Vale a visita.

Serviço: tel 3435 -4536 /wwwbaarebeef.com.br 3ª a 6ª- 16 à 1 H e sáb e dom. 12 H
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Vamos no salão mês que vem?
A nossa região por ter vias
largas e várias pistas é
um belo convite a ter carros bons e com conforto.
Isso ninguém se discute.
Somado a isso somos privilegiados em ter as principais montadoras devidamente representadas por
suas concessionárias aqui
ao redor. E falar em novidades aguça, né? Mês que
vem teremos o Salão do
Automóvel em São Paulo e
grandes novidades estarão
lá para nosso deleite. Primeiro lugar a maior novidade é o local.
A próxima edição do
Salão do Automóvel, em
São Paulo, entre os dias 10
e 20 de novembro não será
no Pavilhão de Exposições
do Anhembi, e sim, no recém-reformado Centro de
Exposição Imigrantes, no
início da rodovia pista Santos -Rio.
Na lista de novidades que vão chamar atenção estarão superesportivos como o renovado Nissan
GT-R (que será vendido no
Brasil em apenas uma loja,
em São Paulo) e o Ford GT
(mostrado apenas como
chamariz, sem chances de
ser lançado aqui). Do nosso interesse os novos SUVs
compactos, como o Toyota
CH-R e o Hyundai ix25.!!
O Toyota com nome
de Creta e o Kaptur já falamos aqui nesse espaço. A
Toyota aposta suas fichas
nesse lançamento. Feito
sobre a nova plataforma
global da marca, a TNGA,

o SUV tem boas chances
de ser fabricado no Brasil
para rivalizar com Honda HR-V, Jeep Renegade,
Ford Eco Sport e etc. Tem
estilo arrojado, que combina as linhas de um cupê
com as de um utilitário esportivo.
Poderá ser encontrado em versão híbrida,
equipada com motor 1.8,
de 122 cv que funciona em
conjunto com outro elétrico, assim como o Prius.
Mas, se for mesmo vendido no Brasil, deverá ter um
2.0 aspirado, com câmbio
automático do tipo CVT.
De olho no mercado das SUVs médias e já
cansada de ficar exibindo o
feioso Tucson, que a Hyundai vem com o derivado do
HB20 e será apresentado.
Vai ser uma das grandes
vedetes do Salão do Automóvel, embora já tenha
sido mostrado em diversas
outras exposições no mundo, inclusive com outro
nome, Creta. Será mais
um forte concorrente de
Nissan Kicks, Honda HR-V,
Renault Captur, entre outros.
Terá o mesmo motor 1.6 flex, de 128 cv,
do HB20. E também será
fabricado em Piracicaba
(SP). No sistema de transmissão, não haverá grandes surpresas. A principal
opção será o câmbio automático de seis marchas,
que funciona com tração
dianteira. Vale a visita
também nos estandes da

Dodge que vai trazer o
muscle car Challenger.
Vamos ter o primeiro utilitário esportivo
da Jaguar e será exposto
em três versões: Prestige, R-Sport e S.
A mais sofisticada
vem com kit aerodinâmico esportivo, suspensão
que se ajusta de acordo
com a forma que está
sendo conduzido e sistema de som de alta-fidelidade, de 825 W.
E por fim, a Volkswagen com o Tiguan que
vem com desenho seguindo padrão adotado
no Golf, com vincos pronunciados nas laterais,
na altura das maçanetas
das portas e que inclui faróis e lanternas com LEDs
no lugar das lâmpadas
convencionais. O interior
também tem o mesmo
estilo do hatch médio,
com destaque para as
centrais multimídia de última geração.
Como já falamos
em edições anteriores, o
Captur vai estar lá, da Renault. Feita sobre a mesma base do Duster O carro chega para brigar com
mais força com os líderes
do segmento, como Honda HR-V, Jeep Renegade
e Ford EcoSport. Terá o
mesmo porte do Duster,
com 4,33 metros de comprimento por 1,81 metros
de largura.
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Dizem que eu Pareço ...
Bruna Marquezine

E agora, quem é quem? O
Extra publicou mês passado esse dilema. Acharam
uma Bruna Marquezine
turbinada na Venezuela.
Na esquerda é Michelle Lewin, a musa fitness
do momento, de 30 anos
(portanto nove a mais que
a atriz), e é um fenômeno no Instagram e chama
atenção pelos músculos
em completa harmonia
com suas curvas.
No site do jornal
tem fotos melhores que
comprovam as curvas.
Bruna também as tem,
mas ao que parece não

fica horas malhando na
academia. Nem precisa .
É linda de viver!! Michelle
é fisiculturista e seguida
por quase 9 milhões de
pessoas. E muitas delas a
comparam a Marquezine,
que tem o dobro de fãs na
rede social. Dá-lhe Brasil!
Vocês acham que parece?
Conhece alguém que é
cara de um famoso? Manda pra gente pelo
Whats App 21991042208
ou por email jornaldorecreio@gmail.com sob o
assunto
DIZEM QUE EU PAREÇO
COM ...

Não basta ser
pobre. Tem que
ouvir música
internacional e
chorar sem saber a
tradução
”"

MESTRE CHINA
é filósofo irlandês e graduado no
Paraguai

Aummmm.......
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

A

nossa ilustre moradora Alcione - Marrom e
capa dessa edição começou uma série de shows
de grande sucesso às segundas-feiras, no Clube Ginástico Português, que fica
atrás do condomínio Barra
Bali, com grandes canjas,
todas memoráveis. E segue

em cartaz até o Carnaval.
Teve Mumuzinho, Mart'nália,
Preta Gil e os encontros não
param por ai não. Num deles
o ex-craque do Flamengo e
agora técnico Petkovic esteve
lá prestigiando o show com
Preta. No site do jornal tem
muito mais, passa lá e confiram os encontros.

Acima nossa intrépida lutadora pelos direitos caninos
Luciana Estefânio, a mentora
e criadora do Parcão do Recreio apareceu toda estilosa
no programa do 'É de Casa"
e falou sobre os cuidados na
hora de se adquirir um cãozinho para sua casa. Entre um
intervalo e outro tietou 'bini-

to' e fez várias selfies bem legais , como a do Tiago Leifert
e o nosso amigo André Marques que também adora cães
(tem 5!)e volta e meia dá excelentes dicas de alimentação.
Lembro de uma vez numa
conversa bem legal em um
dos programas ele apresentando os vegetais para cães.

Para aqueles que achavam
que os cachorros só comiam ração, foi uma baita
aula verem se alimentando com verduras, proteínas e legumes super naturais. No site do jornal tem
os dois programas.
Acima, o ex-craque do Vasco e agora comentarista de futebol da
TV Globo Juninho Pernambucano esteve na Barbearia Camisa 10 do amigo
Demétrio.

Degustando a Vida

Aqui no país, o vinho
ainda está muito ligado
ao inverno, mas essa
bebida pode combinar
com qualquer época. Temos um continente muito grande e as temperaturas variam muito de
Estado para Estado. E,
para a primavera, com
as temperaturas subindo, porém com certo
frescor e alegria das flo-

res, há uma gama de vinhos que vão ao encontro
desse clima: espumantes,
brancos, rosés e alguns
tintos mais leves. A sommelière Rosana Ferreira,
formada pela Associação
Brasileira de Sommeliers
(ABS) brinca numa recente entrevista:
__“Quando uma pessoa
me diz que não gosta de
branco ou rosé, brinco
respondendo que cada
vinho tem seu momento”, refletiu. Nesta mesma entrevista ela cita que
para um expert, porém,
nenhum vinho simboliza
tanto a primavera como o
rosé. “Com sua cor exuberante e seu frescor, não
pode faltar à mesa, exatamente como na Provence,
no Sul da França, o berço
do rosé, onde esse vinho
harmoniza perfeitamente
com o clima ensolarado e
a culinária regional, mais
leve e alegre.” O rosé tem
uma grande vantagem:
vai bem tanto com legumes, saladas, peixes e
frutos do mar, como com
carnes mais leves, grelhados e massas. Uma
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boa saída para mesas
em que uns preferem
peixes e outros, carnes.
E vocês concordam?
Vale lembrar que os produtores andam investindo pesado nos rosès e
nas degustações é o que
mais se vende.
Espumantes
e
vinhos brancos são geralmente associados ao
calor do verão, e com
razão: são leves, têm
ótima acidez , muito
frescor e devem ser degustados gelados. Mas
também podem ir bem
com temperaturas amenas, como primavera e
outono, dependendo da
harmonização. O ideal é
combiná-los com peixes,
frutos do mar e saladas. Isso não é novidade
para ninguém mas vale
sempre lembrar.
E quem disse que um
tinto não combina com
primavera? Esse é outro
mito do mundo do vinho.
Se a opção é um tinto,
escolha os mais leves,
como um vinho da uva
pinot noir e os do sul da
França. Em edições an-

teriores já mencionamos
nossas vinícolas do sul
que tem acumulado prêmios e mais prêmios.
Já que estamos falando
de Pinot, originária da
Borgonha, a uva pinot
noir produz vinhos mais
delicados e complexos,
tanto no aroma como no
sabor, com menos intensidade de cor. Meu amigo
'Mestre China" nosso colunista de pensamentos
engraçados é um fã incondicional dessa casta.
Pode ser um pouco mais
caro, já que se trata de
uva difícil de ser cultivada
e não se dá bem qualquer
região. Além da Borgonha, a pinot noir se deu
bem no Chile, na Patagônia (Argentina), na Califórnia (Estados Unidos) e
na Nova Zelândia.
Os vinhos do Sul
da França são ótimas opções para a primavera,
como os Côtes du Rhône,
que são de corte ou assemblage, ou seja, uma
mistura de várias uvas. A
grande maioria levam pinot noir, grenache, mourvèdre e syrah.

No Empório Santa Therezinha, na Avenida das
Américas 13 280, telefone:2498-8799 e na Mondovinoweb da Rua Nelson
Tarquino sempre haverá
boas escolhas e bons rótulos , além de preços justos.
www.statherezinha.com.
br
Tim tim!

