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Luta, Crossfit, unhas, dança e tatoo num só lugar
Você imagina fazer um
treino de Crossfit e depois
comer um prato balanceado e orgânico? Ou quem
sabe um açaí e depois fazer a barba? Ou até fazer
uma aula de dança e depois fazer as unhas? Vou
mais além. Sua filha ou
seu filho estão com você
nesse fim de semana mas
queria queimar umas calorias e
não tem com
quem deixá-lo. Essas são
uma das muitas possibilidades de uma modalidade
de negócio que surgiu no
Recreio desde agosto desse ano. O I9 Gold reúne academia de crossfit,
modalidade
que surgiu
nos anos 80 nos Estados
Unidos e vem sendo usada como principal programa de treinamento de
força e condicionamento
utilizado em muitas academias de polícia, grupos de operações táticas
(como SWAT), operações
de unidades especiais do
exército americano (como
os fuzileiros navais norte-americanos). No mesmo
espaço, tem academias
de dança; de lutas, escalada, barbearia, estúdio
de tatuagem, restaurante
e esmalteria.
Esse sonho surgiu
entre os amigos David
Vieira , Juarez Sá e os
irmãos Thiago e Luciana
Lemgruber. Todos moradores do Recreio, uns
com mais tempo, outros
um pouco menos, mas
o sonho era comum ao
grupo. No espaço de 400
metros quadrados 2 contêineres disfarçados dão
as boas vindas. Do lado
direito funciona a Makan
, que serve pratos natu-

rais, orgânicos como saladas , sucos, wraps e tapiocas e do outro, um misto
de barbearia com estúdio
de tatuagem, comandado
pelo mágico Calixto. Logo
à esquerda fica um espaço
Kids para que os pais possam malhar com tranquilidade e não deixa de ser
um incentivo aos pequenos iniciarem uma atividade física no futuro.
No centro, ficam os aparelhos do programa de Cross
com a parede de escalada à esquerda. Ao fundo
no alto, o tatame da academia de David Vieira, a
Recreio Fight. Para quem
não ligou o nome a pessoa,
David é lutador de MMA e
participou do TUF Brasil de
número 2. Suas medalhas
e seus troféus estampam
as paredes da academia.
Abaixo, fica o estúdio de
dança, que ensina as modalidades de jazz, estileto,
E ainda tem o estúdio de
beleza da Luciana recém
inaugurado e leva a franquia da MARIA ESMALTADA
Para o irmão e sócio Thiago foi a realização
de um sonho:
__ Já tinha vontade
de abrir algo nesse estilo
na Indonésia aonde tenho
um terreno. Aliás, não desisti de fazer lá. Mas com
o David comprando a ideia
decidi fazer aqui primeiro.
Ele já tinha a experiência
de ter uma academia na
região e ainda trouxe o
Juarez que toca tudo aqui
no dia a dia", explicou o
empresário.
O criador do crossfit
é o americano Greg Glassman, no ano de 1995.

Juarez, os irmãos Thiago e Luciana Lemgruber e o lutador MMA David Vieira- sócios da I9 Gold

A ideia de Greg foi escapar
dos programas de rotina
em musculação, aliando
tudo a treinamento cardiovascular de forma intensa.
Com o sucesso, Greg foi
responsável por treinar os
bombeiros e policiais nos
Estados Unidos.
Com o crossfit o
emagrecimento e ganho
da massa muscular não
acontecem de maneira
rápida. De acordo com os
profissionais, o resultado
vem de muita disciplina e
ainda da junção do atletismo e levantamento de
peso.
Serviço
Endereço:I9Gold
2148 -1124
Rua Aliomar Baleeiro 1000
- Recreio
www.facebook.com/
i9goldct/

No site do jornal tem os valores das mensalidades e
condições em www.jornaldorecreio.com.br

Vai lá no nosso site que tem muito mais

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

Tendências na Nutrição

E

stá cada vez
mais
comum
pessoas adeptas
a algum tipo de
alimentação
natural.
Com isso, tem se falado muito em dietas
vegetarianas,
(sem
proteínas de origem
animal, ou melhor, que
você, não precise sacrificar o animal para
se alimentar); dietas
veganas (sem proteínas e sem derivado de
origem animal, logo,
não podem ser consumidas, como ovos,
mel, leite, derivados do
leite), mas seguir uma
dieta vegetariana ou
vegana e que exija um
bom acompanhamento
nutricional e substituições inteligentes para
suprir as necessidades
de proteínas e minerais
que seriam fornecidos
pelas carnes numa dieta tradicional.
Por isso, o consumo dos orgânicos
está aumentando e
tomara que aumente ainda mais, só assim, com a procura
maior que a oferta, é
que vamos conseguir
baratear ainda mais.

Agora não podemos fazer uma dieta a base de
frutas, legumes, verduras , comendo esse grupo alimentar cheio de
agrotóxicos. Os produtos orgânicos são mais
saborosos, tem um aroma mais intenso, evitam
a contaminação química
da água, do solo e dos
animais e são mais nutritivos que os alimentos
cultivados com agrotóxicos, trazendo benefícios
para a saúde das crianças , adultos e idosos.
Outra tendência
no mercado é alimentação congelada saudável.
Na contramão dos congelados tradicionais ,
com altos teores de sódio, gordura e adição de
conservantes o que garante uma qualidade de
vida muito satisfatória.
Preparados com ingredientes naturais e com
valor nutricional maior
que os processados, os
pratos congelados podem ser conservados
por vários meses no
freezer e ficam prontos rapidamente quando
aquecidos no microondas.
Para avaliar e determi-

nar se um congelado é
saudável é preciso analisar os dados no rótulo,
sua composição nutricional, origem dos ingredientes e modo de preparo
Algumas dicas de comida
do Livro de Michael Polan
1.Coma comida;
2.Não coma nada que
sua vó não reconheceria
como comida;
3.Evite alimentos que
contenham mais de 5 ingredientes;
4.Considere os ingredientes do mais concentrado para o mesmo concentrado;
5.Evite produtos com
propaganda de propriedades saudáveis;
6. Prefira a feira ao mercado
7.Dar preferências aos
alimentos que ficam de
pé numa perna só;
8.Faça refeições coloridas
9. Coma besteira, desde
que seja você que faça;
10.Pague mais e coma
menos;
11.Coma devagar;
12.Não compre o seu
combustível aonde você
abastece seu carro;
13.Quebre as regras devez em quando.
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Fale com o Márcio Valente!

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

99104 - 2208
JORNAL DO
RECREIO

O

lá ,
Sou moradora
do condomínio
Maramar e vi
que
recentemente derrubaram um
muro lá na estarda do
Pontal, mas vi que não
colocando uma cerca,
eles podem voltar, aquele
terreno é público ou vamos ficar a mercê de mais
tentarem construir de
novo? Não cabe uma cerca , mesmo rústica como
é colocada nas praias que
protegem as restingas?
Vera Lúcia pelo Whats
app
Resposta do subprefeito
Márcio Valente –
Vera Lúcia, a Prefeitura conta com a colaboração dos moradores
para denunciarem se
houver novamente invasão a essa área pública

Bom dia
Prezados amigos,
Sou morador há 15 anos
desse lindo bairro do Recreio que já não é mais
ou mesmo de outrora
mas ainda uma bela região com pessoas decentes e distintas. Sou aposentado e gosto de fazer
minha caminhada matinal
.Moro na Murilo Araújo e
utilizo a ponte interditada
da Mario Faustino. Lá tem
uma placa informando
sobre as obras que estão
para iniciar, mas não vejo
nada que me empolgue.
Li , em O Globo que estavam sem pagar conta de
luz há tempos em vossa
sede. Sei que 'A' não tem
a ver com' B' , mas como
o fim dessa administração, temo que fique para
os novos eleitos. E a gente que paga o pato. Quero deixar aqui meu voto
de agradecimento a essa
atenciosa e competente
administração sem citar

nomes porque cada um
contribuiu do seu jeito, no
seu estilo.
Humberto Pereira Dos S.
Neto. Via Whats app
Resposta Márcio Valente
Essa licitação ainda
está em andamento.
Foram abertos os envelopes e a empresa
ganhadora foi a RCD
Empreendimentos
e
Construções Ltda. Até
homologação e assinatura do contrato ainda
deve demorar mais 30
dias, para cumprir todos os prazos de recursos e exigências.
Prezado Sub Prefeito.
Amigos
Sres da Sub Prefeitura.
Imagino que não sejam
vocês os responsáveis pelas obras de BRT , vias,
infraestrutura e , sim ,
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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

, alguma secretaria, talvez de Obras. Mas como
o Jornal tem esse espaço
e vocês são o canal, decidi perguntar. Sou morador da Salvador Allende e
utilizo a ciclovia onde faço
meus exercícios e percebi
que a tinta da mesma citada está muito descascada. Sinceramente tá tudo
lindo, é uma questão de
estética , só não entendo
porque foi utilizado um
material fraco , inapropriado para o tipo de piso.
Mesmo que seja uma simples tinta , numa extensão grande é um dinheiro
jogado fora não? Porque
não usaram aquele mesmo material da ciclovia da
orla, mais poroso:?

Resposta Márcio Valente
A Secretaria Municipal
de Obras informa que
os reparos na pintura
da ciclovia foram iniciados no final do mês
de agosto
, em frente
ao Parque Olímpico, e
serão continuados ao
longo da Av. Salvador
Allende.Os serviços
estão sendo executados pela garantia da
obra, sem custos adicionais ao município. A
previsão é que os mesmos sejam concluídos
em dezembro.

Whats
App

Marco Rodrigues Alcântara - Via whats app

Mande a sua sugestão

Sergio Maurício se declara apaixonado pelo Recreio
sigo fazer meia-boca’- revela sorrindo.
A vinda de Fabrício
o fez abandonar o motociclismo depois de 37
anos sobre duas rodas.
Praticante de esportes
como tênis, automobilismo, stand up fala com
propriedade do que narra
e aproveita a cancha dos
tempos de rádio AM para
dar mais emoção aquilo
que ele vê. Diz aí, Sérgio,
‘Tá ligado’?
1) Na site wikipedia diz
vocè é pé-quente ? Se
acha pé-quente? Antes
pé quente do que pé- frio
como ficou conhecido
Mick Jagger, né?
R: Falam isso, mas não
me considero. Tanto que
narrei várias derrotas do
vôlei de praia e a culpa é
minha? É pura coincidência(risos)
2) Você deixou bons bordões na boca da galera.
Alguns colegas seus não
conseguiram isso por algum motivo. Galvão Bueno tem vários, uns caíram
bem outros viraram chacota, como o ‘É tetra!!’
Tem receita de bolo para
criar um? Você pensa e
repete várias vezes?
R: Surgem aleatoriamente, sim. Eu vim do rádio
aonde tem que ter bordão. Mas, o ‘Tá ligado?’ eu
vinha ouvindo bem entre
os jovens e me preparei
para jogar. Antes de ir
para os comerciais numa
transmissão, joguei e esperei a reação. Foi um sucesso. Meu chefe dias depois até passou por mim
no corredor da emissora e
mandou, “Tá ligado’?
3) Qual você mais gosta?
R: Dos dois. As pessoas
adoram mandar isso para
mim na rua, principalmente os homens, que é
quem assiste os esportes
que eu narro.
4) Esporte é emoção
pura, lidamos com paixão. E você se joga nas
suas transmissões, é poque é muito emotivo ?
R: Não sei fazer transmissão sem emoção. Me
dedico. Digo sempre que
vim a esse mundo a passeio e não a negócios.
Viajo o mundo todo, conheço pessoas legais, os
grandes campeões. Sou
fora da curva do brasileiro, não vou fazer bem
o meu ofício? Narro uma
disputa de medalha de
ouro do judô da mesma
forma que narraria uma

partida entre o Madureira e
o Rosita Sofia...

5)O colega Flávio Gomes,
hoje no Fox Sports , fez
uma enquete no blog dele
para saber o mais querido narrador de automobilismo, quer saber quem
deu?
R: Fiquei lisonjeado , mas
o melhor para mim é o
Galvão. Ele é um monstro. O que ele faz ao vivo
é coisa de louco. Não é à
toa que tá no ar até hoje.
A Globo tem 3 pilares que
a sustentam no topo:
Willian Bonner , no jornalismo; Faustão, no entretenimento e o Boni.
6) Você recebeu homenagens explícitas de Galvão
Bueno ao vivo, isso foi
um reconhecimento não?

R: Vindo de um mestre , fiquei muito feliz. Eu sempre
me espelhei nele. Desde os
meus tempos de rádio, o
trabalho dele foi meu incentivo na profissão. E olha que
ralei pra caramba. Comecei
na TVE, desde os tempos
do Stadium, um programa
único de esportes que inspirou a criação do SporTV que
comecei junto com o canal.
Nem se chamava assim, era
TOP SPORT. Inaugurei o
canal Combate , numa época que as lutas não tinham
tanta visibilidade assim.
7) Você é brincalhão né....
hoje vendo o que passou no
passado da sua doença, UTI,
faz graça ainda?
R: Vivo cada dia intensamente. A gente não sabe como
vai ser o amanhã. Depois do
que passei não vou sorrir?
Conheci a Viviane, minha
esposa, nas transmissões
de Stock Car em Curitiba; e
que me deu a oportunidade
de ser pai novamente. Está
tudo fantástico.
8)Qual esporte você gosta
mais de narrar ou não tem
preferência?
R: Diariamente, o tênis. Nos
fins de semana estou encantado com o Stand Up. Pego
minha prancha boto no carro
e vou para Guaratiba.
9) Qual foi sua maior gafe
, se é que teve? Vai, conta
uma derrota ai...
R: Ah, teve esses episódios
aí de vazamento de microfone que não foi culpa minha e
viralizou de uma forma que
nem gosto de falar . Coisas
de internet. O que é ruim,
viraliza.
10) Narrador de futebol tem
time? Se falar complica?

No Parque Olímpico,
no estúdio da Globo

R: Meu pai era Vasco .
E me levou para assistir
ao Vasco e Botafogo em
1968. O Botafogo, aquela máquina, meteu 4 x
1 . Pôxa, queria era ser
Botafogo, né? Mal sabia
que ia sofrer pra burro
anos depois....Mas faz
parte. Ele me levou naquela loja de esportes no
Méier, a Mário Sports e
me deu o uniforme completo.
11) Vai aos estádios
acompanhar?
R: Arquibancada, não
mais. Primeiro porque a
gente não vê o jogo direito, por causa do assédio,
das fotos e ...dos copos
com líquido que são jogados na nossa cabeça.
Espero que tenham sido
de refrigerantes(gargalha)
12) Você mora no Recreio
há muito tempo?
R: Vim pra cá há uns 6 anos
no meio das obras.
13) Porque o Recreio?
R: Depois que o canal saiu
do Rio Comprido e veio para
a Barra eu decidi morar
mais perto. Sou acionado a
qualquer hora e preciso estar perto do meu trabalho.
E aqui é um paraíso.

14) Você mora no Barra Bali
o que achou das mudanças
aqui no trânsito?
R: Uma maravilha. Ficou
muito bom. Adorei o BRT. A
menina que trabalha na minha casa chega mais rápido
aqui e volta para casa dela
mais rápido e com conforto.
15 ) E o que não gosta?
R: Apesar de não ver , a violência me preocupa muito.
Sei que acontece ali no meio
do Recreio.
16) Qual local que você gosta daqui?
R: Sou caseiro, mas a praia
é um lugar maravilhoso.
17) Quando não está trabalhando esta.....
R: Com minha família.
18) Você tem mídia social ,
curte usa?
R: Já tive , tanto o Instagram, que está até ativo,
quanto o facebook. Mas as
pessoas são muito agressivas, então desisti. Costumo
os chamar de faixa-rosa.
Recentemente por causa de
um comentário envolvendo
política, acabei desentendendo e não acho que isso
me levaria a algum lugar e
me retirei. Olha lá no Instagram não tem foto alguma.
Prefiro minha privacidade.

Com a esposa
e com os amigos
e colegas de transmissão, Reginaldo
Leme e
Luciano Burti,
em Interlagos
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Ele já tomou um susto na
vida. Ele mesmo diz que
chegou a conversar com
Deus após complicações
em seu intestino que furou por algum motivo e
gerou uma infecção generalizada. Isso prestes a começar os Jogos
Olímpicos em 2008. Não
conseguiu trabalhar, mas
em seu retorno aos Jogos quatro anos depois,
já em Londres, narrou
a primeira medalha de
ouro do Judô com Sarah Menezes, o que levou aos pratos em pleno
ar emocionando a todos
e motivo de comentários até hoje(no site do
Jornal do Recreio tem o
vídeo). Isso até lhe rendeu um elogio de nada
menos que Galvão Bueno no ar, que por sinal,
é ídolo desse carioca da
zona sul, mais precisamente do Flamengo
e Copacabana. Sérgio
Maurício Droge , de origem polaca, 53 anos pai
de Camila, de 25 anos,
e agora está prestes a
receber Fabrício,
com
sua esposa Viviane. Há 6
anos morando no Recreio
Sérgio é tudo aquilo que
a gente vê e ouve na
TV, simpático, atencioso
e divertido. Nos recebeu em seu condomínio
para uma conversa bem
animada. Botafogo por
acaso, já que seu pai era
Vasco, teve a felicidade de assistir a um 4 x
1 do Botafogo em cima
do Vasco na década de
60 que lhe rendeu paixão eterna. Na verdade,
só revelou seu time de
coração porque não costuma narrar partidas de
futebol . A sua paixão
pelos esportes já lhe rendeu algumas intempéries
nas redes sociais que o
fez desistir de se comunicar pelas ondas da internet e não se aborrecer
mais. Segundo ele, as
pessoas são muito violentas e discutem muito
sem freios . Ele os chama
de ‘faixa-rosa’. Aliás, brigar, não combina com o
sorriso de Sérgio. A emoção marcante em suas
narrações o eleva ao pódio máximo dos melhores narradores do pais,
capaz de fazer com que
Sérgio narre uma partida
de Curling como se fosse
uma final de campeonato:
__’Eu dou a alma em minha narrações, não con-

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

Qualidade de Vida
Prevenir bem que mal tem
los das pernas apertam
a cintura ou mesmo
os sapatos apertados,
funcionam como torniquetes, dificultando a
circulação.

Mexa-se, fuja do calor,
evite as gorduras saturadas, o sal e o álcool,
ingira mais antioxidantes
e como é óbvio, apague
o cigarro, neste mês falaremos sobre o calor e a
circulação .
Varizes, flebites,
pernas inchadas, cansaço, dores, sensação de
peso são alguns dos efeitos da má circulação de
retorno. Estas desordens
podem originar complicações de maior gravidade e reduzir a qualidade
de vida. Quando as deficiências circulatórias afetam as artérias as consequências podem ser
ainda piores.
Nestes casos, a
redução do fluxo sanguíneo é devida aos depósitos de gorduras e outras
substâncias que aderem
às paredes dos vasos
produzindo entupimentos. Mais incômodos no
verão, os problemas de
circulação são esquecidos durante o Inverno.
Vista roupa fresca
As peças de roupa que
comprimem os múscu-

Coma mais fibras
Favorecem o trânsito
intestinal, o que evita
o aumento de pressão
abdominal, a debilitação das paredes das
veias e da parede do
cólon, reduzindo o risco de sofrer de prisão
de ventre, varizes e
hemorróidas e a acumulação de toxinas no
sangue. As frutas, as
leguminosas, as verduras e hortaliças, os
cereais e alimentos
integrais são grandes
aliados dos intestinos.
Ponha um cadeado no
saleiro
O excesso de sódio
não é só contra-indicado em pessoas com
hipertensão
arterial.
Também favorece a
retenção de líquidos,
obrigando o coração, o
fígado e os rins a trabalharem acima das
suas
possibilidades.
Evite as conservas, sopas de pacote, molhos,
bolachas,
enchidos,
queijos curados, carnes
e peixes salgados ou
defumados e pré-cozinhados. As ervas aromáticas são excelentes

substitutas do sal.
Pernas para cima
Levantar um pouco as
perna enquanto se está
sentado ou mantê-las
elevadas quando se
está deitado favorece
o retorno venoso. Para
melhorar a circulação
erga as pernas alguns
minutos por dia e durma com as pernas mais
altas do que a cabeça,
subindo ligeiramente a
parte da cama onde repousa os pés, com um
calço no pé da cama .
Faça exercício
diariamente
Fazer exercício é um
dos fatores mais benéficos para a circulação
uma vez que os músculos, ao serem contraídos, atuam como corações periféricos, que
comprimem as veias
e empurram o sangue
em direção à parte superior do corpo. Além
disso a atividade física
aumenta o fluxo arterial. Esses ajudam a favorecer o sistema cardiovascular, a controlar
o peso, a diminuir a
pressão sanguínea e a
reduzir o colesterol.
Opte pelas gorduras
poli-insaturadas.
Ao contrário das saturadas, presentes nos
laticínios e nas carnes
vermelhas, estes lípidos podem reduzir a

viscosidade do sangue,
favorecendo a fluidez
da corrente sanguínea.
São gorduras importantes para regular a pressão arterial, a vasodilatação e a coagulação.
Para além disso aumentam o colesterol LDL e
fazem com que o mau
não se acumule nas artérias.
Mantenha uma boa
hidratação
Os especialistas recomendam beber entre
dois a três litros de água
por dia para facilitar a
eliminação de toxinas e
melhorar a circulação.
Cuidado com o calor
O calor excessivo é um
inimigo da circulação, já
que fomenta a vasodilatação dos capilares, o
que, por sua vez, pode
originar inchaço, sensação de peso, cansaço e
dor nas extremidades.
Por isso, é recomendável evitar os ambientes com temperaturas
elevadas e apanhar sol
nos dias mais quentes.
Também não é conveniente exceder-se com
as saunas. Prefira uma
ducha de água morna e
finalize-o com um jato
de água fria, especialmente benéfico para a
circulação das pernas.
Desfrute de uma
massagem

Ao ativar a circulação, a massagem
melhora a irrigação dos tecidos. Os
vasos da pele, especialmente as
veias superficiais, armazenam uma
grande quantidade de sangue e, ao
serem massageados , o seu esvaziamento é facilitado. Experimente
massagear os pés e as pernas de
baixo para cima, do tornozelo a
coxa .
Use meias elásticas
O uso diário de meias elásticas de
compressão facilita e melhora a circulação de retorno, uma vez que
ajuda o sangue a subir até ao coração. Coloque-as logo de manhã,
pois com o passar do dia, a possibilidade de ocorrer edema (acumulação anormal de líquido nos tecidos)
dificulta a sua colocação.
EviteA alimentação desequilibrada.
-O excesso de peso, principalmente a gordura abdominal, aumenta a
pressão sobre as virilhas e dificulta
o retorno de sangue venoso ao coração.
- As gorduras saturadas, porque
aumentam a presença de colesterol
e triglicéridos no sangue.
-O tabaco, porque a nicotina e os
produtos da combustão do cigarro danificam a parede das artérias
e favorecem o aparecimento das
doenças
- O excesso de bebidas alcoólicas
e com cafeína, porque ambas tendem a elevar a pressão do sangue
arterial.
Doença venosa
Consequência de uma disfunção do
sistema venoso dos membros inferiores, a doença venosa crônica
afeta o retorno do sangue para o
coração, dilatando-as .

Novembro- pág.11

Somente para os mestres

E

les passavam o
ano inteiro para
poderem esquiar
mundo afora. Os
amigos Denberg Junior
(36 anos), Ygor Galdino (29) e Márcio Oliveira(47) organizavam suas
agendas para tirarem férias em março e partiam
para alguma montanha
mundo afora e praticarem adrenalina. Antes de
escolher o pico, verificavam se na região existia
alguma cervejaria de expressão para conhecer.
A paixão pelos esquis e
pelas cervejas artesanais
foram se intensificando
até que na última viagem
a Salt Lake City, Utah,
nos Estados Unidos, tudo
mudou. Mas vale acrescentar que o roteiro das
cervejas artesanais poderia incluir Jackson, no
Wyoming, com parada
obrigatória nas populares Snake River Brewing
Company e Roadhouse
Brewery. Eles até foram
no estado mas, sinceramente, não sei se fizeram esse passeio mas
deveriam porque
está
no DNA do trio.
O mais importante é que nessa última
viagem, as conversas
foram recheadas de sonhos e sonhos sérios.
De um simples presente
a abertura de uma franquia não demorou muito.
Ygor foi a uma loja da
rede MESTRE-CERVEJEIRO, no Grajaú, e deu um
vale-presente ao amigo Márcio. Gostaram do
ambiente, do clima, do
espaço e da combinação
das cervejas nacionais e
importadas. O sonho de
abrir um próprio negócio
e largar o emprego não
demorou muito. Contando essa história de uma
forma reduzida foi mais
ou menos isso. Entre

uma noite agradável no
Grajaú e partir para uma
loja no Recreio durou 8
meses. E decidiram abrir
uma franquia da rede no
bairro onde moram, numa
das ruas mais gourmets
da região, a Fernando
Leite Mendes aonde já tinham o Konomi Ai, o Taco
& Chilli, o Dona Madalena
na esquina e a hamburgueria, Os Filhos da Mãe,
Bar da Diretoria e Praticitá, na outra ponta.
A loja que antes
abrigou um salão de beleza tem uns 90 metros
quadrados, bem aconchegante e agora serve
de ponto dos amantes da
'loira' artesanal. Rótulos
nacionais e importados
se destacam nas geladeiras logo na entrada, mas
existem estantes ao fundo da loja aonde o cliente
pode escolher com calma
e levar para casa.
Destaques
para
as nacionais e premiadas
Hocus Pocus, Abracadabra (R$28), Interstellar
(R$30.50) e Magic Trap
(R$ 28), garrafa de 500
ml. Tem também a linha
da curitibana Body Brown, We Heavy e Cacau
Wee (R$30), além dos outros rótulos como a famo-

sa , Perigosa.
Do berço das cerveja, a Alemanha, provamos
no fim de Outubro em seu
evento em homenagem ao
mês das festas, a Wieninger (R$26), mas que volta e meia é oferecida em
chope, no qual provamos.
Na casa, existem frios para
harmonizar com as cervejas
e alguns petiscos e snacks.
No segundo andar, pode
abrigar pequenas reuniões
e ainda esse mês um curso intensivo de degustação
de cervejas. Às sextas-feiras, a recém participante
do programa X-Factor nacional, Anna Élle embala
a noite com muito blues e
jazz, numa som com volume adequado para um bom
papo e degustação de rótulos marcantes. Assim como
funcionou com o Ygor que
presenteou o amigo e agora sócio Márcio, lá existem
vales-presente , souveniers
e camisas, com destaque
para os Growlers muito bonitos que servem para armazenar as cervejas e que
parecem jarros enormes e
são muito bonitos(R$ 128).
SERVIÇO
R. Fernando Leite Mendes,
101 -3511-3638
Whats app -975801111

Das 15:00 às 22:00

MESTRE C

é filósofo ir

HINA

landês e g
raduado n
o
Paraguai

Viajar é ótimo...
Mas voltar a cagar
em casa é bom
demais.
”"

Aummmm.......
Detalhe do banheiro do Mestre Cervejeiro que tem roteiros etílicos colados nas paredes
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Para brigar com os coreanos

A

revista Auto Esporte testou, o
repórter
Gabriel
Aguiar de O Globo, curtiu. A marca Jeep aposta nas vendas
desse SUV , elencando as
vendas em 70 % a um patamar jamais realizado
pela montadora por aqui.
Mesmo porque são novos
no segmento aqui no país
diante das demais, COMPASS FLEX é a menina-de-ouro no momento.
Ele foi lançado no Brasil há
cerca de um mês, mas somente agora foi apresentado a midia especializada
nas versões flex. Ao todo,
serão quatro configurações
equipadas com o novo 2.0
Tigershark de até 166 cv e
preços entre R$ 99.990 e
R$ 124.990. As publicações
escolheram a versão Longitude para avaliar.
A avaliação diz que
os motoristas de Renegade
vão se familiarizar no cockpit, mesmo sabendo que
os dois modelos são feitos
sobre a mesma plataforma, não precisa ser muito
observador para perceber
alguns componentes compartilhados, como o quadro
de instrumentos, o volante
multifuncional, a alavanca
de câmbio e o freio de mão
elétrico, segundo o repórter.
Ressalta que o painel ganhou uma nova central multimídia com tela de
8,4 polegadas e as portas agora têm acabamento emborrachado e todos

os ocupantes viajam com
mais conforto – há, inclusive, saídas de ar para a segunda fileira de assentos,
nada mal para esse SUV
mais anabolizado.
Produzido em Goiana (PE)
o COMPASS tem suspensão
independente
McPherson nas quatro rodas
deixando confortável sem
sofrer com o “efeito barca”, que provoca rolagem
nas curvas – ainda assim,
algumas lombadas podem
gerar batidas secas e movimento excessivo da carroceria.
O Compass traz
desde a opção de entrada
Sport central multimídia
com GPS e câmera de ré,
controlador de velocidade com limitador, monitoramento da pressão dos
pneus e assistente de partida em rampa. Já a Longitude acrescenta à lista
itens como ar-condicionado de duas zonas, chave
presencial, rodas de liga-leve aro 18 e volante revestido de couro.
A montadora admite que a concorrência é
com o Hyundai ix35, que
custa R$ 105.990 na configuração intermediária, e
o Kia sportage LX, de R$
112.990 – e que são menos “recheados“ do que o
modelo
pernambucano,
inclusive sem os controles
de tração e de estabilidade, que vêm de série em
todas as versões do Compass.

Ficha técnica
Motor
Dianteiro, transversal, 4
cilindros em linha, 16V,
comando duplo, flex
Cilindrada
1.995 cm³
Potência
166/159 cv a 6.200 rpm
Torque
20,5/19,9 kgfm a 4.000
rpm
Câmbio
Automático de 6 marchas, tração dianteira
Direção
Elétrica
Suspensão
McPherson
Freios
Discos ventilados (diant.)
e sólidos (tras.)
Pneus
225/55 R18
Dimensões
Compr.: 4,41 m
Largura: 1,81 m
Altura: 1,63 m
Entre-eixos: 2,63 m
Tanque
60 litros
Porta-malas
410 litros (fabricante)
Peso
1.541 kg
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Dizem que eu Pareço ...

DIO do Black Sabbath

Reparem na maldade que
fizeram com o prefeito
eleito de São Paulo pelo
PSDB, João Dória Junior .
Achamos esse Meme onde
brincam com a semelhança do novo administrador que promete doar
seus salários a entidades
carentes, com o cantor
e ex-líder Ronnie James
Dio(1942-2010), vocalista do Black Sabbath, banda de heavy metal que
teve Ozzy Osbourne como
antecessor e fundador.
Vocês acham que parece?
Na arte até brincam com
o corte nada metaleiro do

prefeito eleito com o do
metaleiro americano nascido em Houston. Podem
ser estilos diferentes que
parecem ...ah ..parecem...
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 ...
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio

A

foto aí acima é o
exemplo de 3 gerações de jogadores
de futebol do Flamengo.
Rodinei , atual lateral -direito, se esforça para ganhar a posição , mas já
é campeão em simpatia
diante das câmeras. Ao
lado, quem tem 30 anos

pra cima irá reconhecer
esse agora senhor de cabelos brancos. É nada menos que o ex-meia atacante do Flamengo, campeão
mundial, TITA, que tá magrinho...Olha o tanquinho!
E nossa capa de outubro
agora proprietário de pizzaria na Barra, Renato

Abreu, que segue mantendo a forma todas as manhãs, na altura da ponte
Lúcio Costa. Não é à toa que
tá fininho! Renato publicou
a foto em sua rede social,
só não sabemos se depois
dessa malhação toda foram
comer calzonne, na Elleven
do Renato, será? Acima,

tem
o campeão de simpatia, o ator Leandro Hassum que foi entrevistado
pela bela Angelica na Praia
do Recreio onde o ator costuma tomar aulas de surfe.
Na ocasião , sua esposa Karina também participou da
entrevista que vocês podem
conferir noGShow.

E o momento mais fofo
vai para Taty Cirelli que
canta no Buteco Tradicional sempre que sobra
uma folga na agenda.
Ela foi a uma loja de instrumentos testar uma
viola e olha quem aparece, Herbert Vianna!
Tocaram juntos "Quase
um Segundo" e 'Vital.
Fofos grau 10!

Degustando a Vida

Olá , tudo bem? De tanto ouvir as chamadas
do Repórter Record que
decidi abrir esse mês A
la Paulo Henrique Amorim, tá? Você teria coragem de pagar cerca de
400 euros numa garrafa
de vinho? Por aqui pode
chegar a uns R$ 3 mil
reais, sabia? Basta digitar no google o termo
BARCA VELHA que você

vai ver. E mais , no MERCADO LIVRE tem vários
para venda, só não garanto a procedência. Pois
é.
Bom, esse é o valor de
um lendário Barca Velha,
conhecem? Quem produz
é a Casa Ferreirinha que
quando tem uma safra
especialíssima, eles mudam o nome e lançam o
BARCA VELHA. Essa foi
a 18ª edição . Ele não é
produzido todos os anos ,
muito pelo contrário, tem
intervalos de décadas.
O primeiro foi em 1952.
Como funciona?
Gera muita expectativa entre os produtores. Esse é da colheita de
2008. O enólogo Fernando Nicolau de Almeida foi
o primeiro a produzir e
desde então apenas três
seguem seu caminho. E
agora desde 2007 é Luiz
Souto Maior quem produz
para a casa Ferreirinha,
que normalmente lança
os vinhos como FERREIRINHA RESERVA ESPECIAL. Quando eles percebem que após 20 meses
em barrica o vinho dá si-

Conhece o BARCA VELHA?
nais de que poderá ser um
BARCA VELHA ele é envasado e observado por 4 ,
5 anos . Não ganhando as
características é rotulado
como RESERVA ESPECIAL,
que também uma maravilha de vinho. Esse de 2008
já se mostrava com a personalidade de um BARCA
VELHA.
O enólogo tascou: _"Esse
de 2008 é misterioso ao
contrário da safra de 2004
que era mais aberto", comemorou. Já o comentarista da CBN Jorge Luki foi
além em seu comentário
no programa do Sardenberg:
" Esse BARCA VELHA não
se mostra, não é aberto,
mas com muito caráter.
Ele não é óbvio, Um clássico', frisa.
O vinho foi lançado mês
passado com toda pompa
e circunstância, em Cintra,
Portugal. Para se ter uma
ideia da importância são
sempre lançados com intervalos entre 8 e 10 anos
depois da safra. Foram
lançadas cerca de 18.000
garrafas. A Sogrape Vinhos S.A. é uma empre-

sa portuguesa, com sede
em Avintes, Vila Nova de
Gaia, que se dedica ao
cultivo, produção e exportação de vinho. Foi fundada em 1942 por Fernando
van Zeller Guedes, criador do mais internacional
dos vinhos de mesa portugueses, o Mateus Rosé.
A Sogrape é proprietária
ainda da marca Sandeman (vinho do Porto, xerez e brandy). A empresa
é líder nas exportações de
vinho português.
Barca Velha 2008
tem uma cor rubi de boa
profundidade e um aroma
intenso de excelente complexidade, com saliência
para os frutos vermelhos
vivos e especiarias como
pimenta e cravinho. Revela também aroma balsâmico e a cedro, bem
como resina e caixa de
tabaco. Sentem-se notas
de espargos e alcachofras, e algum sous-bois.
A madeira de excelente
qualidade
apresenta-se
em boa harmonia com o
conjunto de aromas. Na
boca mostra um excelente volume, acidez viva e
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taninos intensos, revelando notas de frutos vermelhos, pimenta, cravinho e
gengibre. O seu final é extraordinariamente longo,
elegante e harmonioso.

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.
Tim tim!

