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O mercado já abriu e quase todos os estandes estão tomados. No fundo funciona o La Plancha

Cecília apresenta sua farofa picante e vende potes de 500 gramas a R$ 20

Os amantes das frutas e 
verduras fresquinhas, de um 
peixe de boa procedência, de 
uma Paella  tradicional dire-
to do LA PLANCHA, de uma 
cerveja artesanal já podem 
comemorar. Abriu no UP-
TOWN o Mercado Produtor 
– um Cadeg em plena Barra 
da Tijuca, com dois andares 
e cerca de 6,5 mil metros 
quadrados – com cerca de 
56 espaços cercadinhos de 8 
x 5 metros aproximadamen-
te onde o consumidor pode-
rá degustar produtos especí-
ficos direto dos produtores, 
enquanto isso você degusta 
um sanduíche de porco, do 
Espírito de Porco (R$ 25), ou 
compra um pote de farofa 
caseira da 'farofeira' Cecília 
de diversos sabores e uma 
cerveja artesanal do ex-pro-
fessor de Química Antônio 
Carlos, a sua DOCENTE, uma 
APA (American Pale Ale) de 
qualidade. Aliás, por ter sido 
professor por 40 anos, An-
tônio brincou  com os seus 
tipos de cerveja: a sua APA 
homenageando a química, 
QUIAPA;       a disciplina ma-
temática,  passou a ser MA-
Tpielsen; Geo Summer,  e a 
de trigo, e BIOWeiss (www.
cervejadocente.com.br).  As 
cervejas de 300 ml custam 
R$ 12 e as de 500 ml, R$ 15.
 Percorremos o imen-
so galpão e verificamos o 
Cantinho da Amazônia, um 
produtor de queijo, um es-
paço exclusivo para hambúr-
gueres e cerveja artesanal 
RIBA e o simpático 'Cevi-
che da Fabi', que começou 
a vender seu prato peruano 
na época das Olimpíadas  na 
praia da Macumba e não pa-
rou mais. Alguns estandes 
ainda estão disponíveis para 
locação logo na entrada, em 
torno de 12, e as informa-

ções e dúvidas podem ser 
tiradas lá. O espaço foi inspi-
rado no Mercado da Ribeira, 
em Portugal, com um certo 
toque de Mercado Municipal 
de São Paulo. Traz também 
influências dos grandes mer-
cados mundiais como o Bo-
rough Market, de Londres, 
e o Eataly, de Nova York; e 
também dos nacionais, como 
o Ver-o-Peso, do Pará, e o 
próprio Cadeg, do Rio, que 
fica no bairro de Benfica.
 O carioca se identifi-
ca tanto com esse modelo, 
que o empresário Alexandre 
Accioly pretende abrir algo 
parecido na zona portuária, 
o Mercado do Moinho. No dia 
em que estivemos lá, an-
tes do Natal já estava para 
inaugurar uma peixaria e o 
restaurante La Plancha, do 
Chef Junior Gonzales, filho  
do espanhol André que co-
meçou há 21 anos na Ayrton 
Senna.  Junior contou a sim-
pática história da peixaria da 
Dona Rosa como tudo co-
meçou. Assim como é feito 
nas butiques de carnes onde 
você compra a carne e assa 
na hora, o mesmo era fei-
to pelo seu André com sua 
Paella e peixes que fazia na 
hora para seus clientes. Ju-
nior fez uma 'panela de Itu' 
para os clientes nesse dia  
com lagosta, lagostim, fru-
tos do mar, polvo, açafrão e 
o cheiro era de salivar. No La 
Plancha custará R$ 187 para 
4 pessoas e Parrilada de fru-
tos do mar a  R$ 392 para 5 
pessoas. A família vai abrir 
ali também o Armazém Nor-
destino.

Serviço 

Uptown Barra Av. Ayrton 
Senna, 5500 -

laplancha.com.br
www.uptown.com.br

UPTOWN APRESENTA SEU MERCADO PRODUTOR



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Vem chegando o 
verão....Por in-
crível que pare-
ça comer queima 

caloria! Por isso que nós 
nutricionistas orientamos 
comer de 3 em 3 horas. 
Se pudermos combinar a 
ingestão com a qualidade 
dos alimentos certamen-
te o nosso organismo vai 
agradecer. 
 Os alimentos fun-
cionais desempenham 
várias ações no nosso 
corpinho e os termogêni-
cos também fazem parte 
dessa categoria. A função 
principal dos termogêni-
cos é de aumentar o me-
tabolismo, atenção eles 
não emagrecem! Eles 
fazem o nosso organis-
mo ficar mais acelerado 
e com isso queimamos 
mais calorias. 
 Para quem quer 
perder peso, basta saber 
que é uma matemática 
exata: você precisa gas-
tar mais do que consome. 
Isso pode ser feito redu-

zindo a ingestão de alimen-
tos ou aumentando o gasto 
calórico. 
 Exemplo: Se você 
consome uma salada de 
100 calorias e gasta so-
mente 99, você acumula 1 
caloria. Se você come uma 
feijoada de 600 calorias, 
mas tem um gasto energé-
tico de 601, você não acu-
mula nada e ainda perde.
Benefícios   dos    termogênicos
 A ação dos termo-
gênicos é muito rápida. 
O principal benefício é a 
queima eficaz da gordura 
e o consequente emagreci-
mento. Além disso, o con-
sumo traz outros benefícios 
como:
Redução do apetite; favore-
cimento do metabolismo;
mais energia para os trei-
nos melhorando assim o 
desempenho; definição da
massa muscular; melho-
rar a circulação sanguínea; 
prevenir câncer de cólon e 
de ovário; auxiliar no trata-
mento de gripes; estimular 
a digestão e eliminar os ga-

ses.
Lista de alimentos termogê-
nicos:
Canela: adicionar canela 
em frutas, no leite ou con-
sumir na forma de chá;
Gengibre: adicionar raspas 
de gengibre na salada, em 
sucos ou tomar o seu chá;
Pimenta vermelha: tempe-
rar carnes, sopas e cozidos;
Café: consumir de 2 a 3 xí-
caras de 100 ml por dia;
Chá verde: consumir 3 xíca-
ras 150ml por dia;
Chá de hibisco: consumir 3 
xícaras 150ml  por dia;
Vinagre de maçã: utilizar 
para temperar carnes e sa-
ladas;
Água gelada: beber pelo 
menos 1,5 L de água por 
dia. O organismo tende a 
trabalhar para igualar a 
temperatura da água com 
a temperatura corporal. É 
claro que esse raciocínio 
não seve para refrigerante 
normal, cerveja, sorvete ou 
qualquer outra preparação 
servida gelada, pois todas 
têm calorias.
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 Fale com o ....... com quem? Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

E 2017 chegou. E a nossa 
região como fica? Afinal, um 
novo comandante foi eleito 
em voto direto pelo povo. 
O Prefeito Marcelo Crivella 
anunciou na penúltima se-
mana de Dezembro seu se-
cretariado com 12 pastas  , 
diante das 23 da administra-
ção anterior. é morador da 
região.  Além de 12 secretá-
rios de governo, a nova es-
trutura administrativa con-
tará com dois conselhos de 
notáveis para elaborar polí-
ticas para Turismo e Pessoas 
com Deficiência. 
 Curiosamente, não 
foi mencionado as Subpre-
feituras que lotadas na Ca-
sas Civil, ainda, não sofre-
ram cortes e não sabemos 
se serão extintas. Há rumo-
res de que não ficarão, como  
fechamos essa edição antes 
da posse pode ser que você 
,querido leitor, ao ler isso 
aqui talvez já deva saber o 
que realmente aconteceu. 
Analisando pela política de 
cortes  na folha, a tendência 
é a pela extinção e os admi-
nistradores regionais ganha-

rem mais poder. Até aqui, 
funciona por enquanto na 
SMEL(Esporte e Lazer), qua-
se em frente ao Barra World. 
no Centro de Futebol Didi. 
 O Jornal do Re-
creio percorreu umas ruas 
e fomos perguntar o que os 
moradores  estavam achan-
do dessa situação e o que 
pode melhorar ou piorar na 
nova gestão. Das 32 pessoas 
abordadas, vejam os proble-
mas que ganharam maior 
destaque:
1) Mendigos nas ruas, si-
nais e marquises.
2) Asfalto ruim na Estrada 
dos Bandeirantes - principal-
mente no trecho Vargens - 
Curicica, *(esse merece um 
asterisco já que é nítido a 
falta de comunicação entre 
as instituições. Após o alar-
gamento da via e implemen-
tação da ciclovia , foi um cor-
ta e asfalta frenético.  Após a 
inauguração, por exemplo, a 
CEDAE cortou quase de pon-
ta a ponta novamente, as-
sim, como a CEG. No trecho 
perto do Riocentro , o asfalto 
está cheio de ondulações ou 

 já cedeu.
3) Ponte de madeira da 
Mario Faustino - a Ponte dos 
Jacarés;
4) Poluição do Canal das 
Taxas; (apesar de não ser  
competência da Prefeitura, 
através da Subprefeitura e 
a Rio Águas dá para moni-
toras as margens e fiscalizar 
apontando as ligações clan-
destinas);
5) Reboques frenéticos nos 
últimos dois anos e para 
surpresa de todos, foi des-
montado o depósito próximo 
à Amoedo; (A desculpa no 
início da operação era orga-
nizar o trânsito e estaciona-
mento irregular);
6) Sinais sem sincronismo 
na Salvador Allende e Amé-
ricas;
7) Portas abertas nas esta-
ções de BRT;

8) Sujeira nas praias;(Ape-
sar do árduo e competente 
trabalho da Comlurb, a falta 
de educação dos banhistas, 
principalmente, os visitantes  
são apontados como causa 
do problema):

E você, qual pergunta gos-
taria de fazer para o novo 
administrador da região ou 
Subprefeito caso o cargo se 
mantenha. O Jornal do Re-
creio criou esse espaço para 
facilitar a comunicação , 
além do 1746. Aqui será sua 
voz, sempre. Veja abaixo os 
novos nomes de MARCELO 
CRIVELLA. 
Casa Civil: Ailton Cardoso da 
Silva

Secretaria de Fazenda: Maria 
Eduarda Gouvêa Berto

Secretaria de Relações Insti-
tucionais: Luiz Carlos Ramos

Secretaria de Saúde: Carlos 
Eduardo

Secretaria de Educação, Es-
porte e Lazer: César Benja-
min

Secretaria de Transporte: 
Fernando MacDowell

Secretaria de Desenvolvi-
mento, Emprego e Inovação: 
Clarissa Garotinho

Secretaria de Cultura: 
Nelcimar Nogueira

Secretaria de Conservação e 
Meio Ambiente: 
Rubens Teixeira

Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos: Te-
resa Bergher

Secretaria de Ordem Públi-
ca: Coronel Amêndola

Secretaria de Urbanismo, 
Infraestrutura e Habitação: 
Indio da Costa

99104 - 2208
JORNAL DO 

RECREIO
O que vai acontecer?
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Qualidade de Vida
Bruno Morison      

  Angiorradiologia/
Cirurgia Endovascular

morisson@terra.com.br

    Por que um especialista?

Cada um na 
sua.... por que 
devo procurar 
sempre um es-
pecialista ??

 Por que devo fa-
zer a escleroterapia com 
um especialista?
 Por que somen-
te o angiologista e/ou 
cirurgião vascular são 
especialistas na doença 
varicosa e poderão diag-
nosticar corretamente o 
problema?
  Quais os riscos de 
se fazer o procedimento 
com profissional não es-
pecializado?
 Embora o méto-
do seja aparentemente 
simples, não está isento 
de complicações gerais e 
locais. Pior ainda quando 
não médico. Entre essas 
complicações estão: fe-
ridas (úlceras de difícil 
cicatrização), manchas 
escuras, flebites superfi-
ciais ou trombose venosa 
profunda (formação de 
coágulo em uma veia su-
perficial ou veia profunda 
não esperadas). Apenas 
o médico especializado 
tem capacidade para tra-

procurando, ainda de 
modo arbitrário, ex-
cluir-se daquelas que 
envolvem o coração, 
estando sob sua égide 
as enfermidades que 
acometem as artérias, 
veias e os linfáticos.
 Dentro de uma 
visão prática, pode re-
ferir, como exemplo, as 
doenças venosas, es-
tando encabeçando as 
mesmas as varizes dos 
membros inferiores, 
tromboses, úlceras e as 
telangiectasias ou mi-
crovarizes.
 As doenças das 
artérias têm sido mo-
tivo de muito estudo. 
A arteriosclerose, nas 
suas diversas formas e 
localizações, tem sido a 
prima dona dentro des-
te contexto. Um médico 
(que demorou seis anos 
com estudo em tempo 
integral diariamente) 
deve estudar de quatro 
a cinco anos a mais em 
uma residência médica 
( através de concurso 
público em escala de 60 
horas semanais ) para 
formar se como angio-
logista ou cirurgião vas-
cular / endovascular; 
não é por menos que 
seu trabalho tem uma 
diferença do não espe-
cialista. 
Feliz Ano Novo, que 
2017 venha com muita 
saúde para todos !

rios problemas de saú-
de. Entre esses, trom-
boflebites, tromboses 
venosas e até embolia 
pulmonar. Além disso, 
a doença venosa crôni-
ca pode, com o passar 
do tempo, levar ao es-
curecimento e até he-
morragias.

MAS QUEM É ESSE 
ESPECIALISTA?

 A angiologia 
tem seu início como 
ciência e arte quan-
do os estudiosos das 
patologias cardiocir-
culatórias chegaram à 
conclusão de que era 
tarefa extremamen-
te difícil e de pouca 
exeqüibilidade prática 
abarcar sob a mesma 
égide "cardiovascular" 
as doenças que acome-
tiam a circulação veno-
sa, arterial e linfática.

Dentro deste contex-
to, foi estabelecido que 
era necessário haver 
uma dicotomia entre as 
doenças cardiovascu-
lares, as quais seriam 
subordinadas à car-
diologia, e as demais 
enfermidades circula-
tórias à nova ciência 
denominada de "Angio-
logia".
 A Angiologia, 
portanto, tem sua esfe-
ra de ação nas doenças 
de fundo circulatório, 

tar corretamente esse 
problema,
  Quais são os ti-
pos de tratamento para 
varizes?

Escleroterapia com 
substância líquida - É 
feita através da apli-
cação de uma injeção 
com produto esclero-
sante diretamente nas 
varizes.

Escleroterapia com es-
puma - consiste em 
aplicar uma substância 
esclerosante, em for-
ma de espuma densa, 
diretamente nas vari-
zes mais grossas,

Escleroterapia a laser - 
utilizada em associação 
com a escleroterapia lí-
quida ou espuma. O la-
ser trata as varizes por 
cauterização enquanto 
a escleroterapia líquida 
ou espuma trata por in-
flamação do vasinho.
 
Quais são as conse-
quências de varizes 
não tratadas?

A doença varicosa, seja 
ela de que tamanho for, 
não pode ser conside-
rada apenas um pro-
blema de desarmonia 
das pernas. Quando 
não tratadas, as varizes 
podem desencadear, 
ao longo da vida, sé-



PAPAI  JOEL ESTÁ DE VOLTA TREINANDO O BOAVISTA NO CFZ
O futebol cada 

vez mais chato, 
cada vez mais 
engessado, com 

as mesmas entrevistas 
e declarações sentia a 
falta de um pouco mais 
de tempero. Faltava um 
pouco mais de Joel Na-
talino Santana, 68 anos, 
recém completados 
numa data bem espe-
cial, 25 de Dezembro.  O 
‘Papai Joel’ assumiu no 
início do mês passado  o 
Boavista para a disputa 
do campeonato carioca. 
Trouxe com ele dentro 
da sua mala, o amigo de 
faculdade e de início de 
carreira, o preparador 
físico Antônio Mello, os 
ex-rubro-negros, goleiro 
Felipe, o zagueiro Rena-
to Silva e o meia Fellype 
Gabriel, de 31 anos, 
além de uma garotada 
nova doida para apren-
der com o mais divertido 
técnico, disparadamente,  
que atua no país. 
 Treinando em 
dois períodos no CFZ - 
Centro de Futebol Zico -, 
no Recreio, enquanto to-
dos os outros jogadores 
tiram férias, Joel junto 
com Mello vão preparan-
do a equipe que estreia 
curiosamente contra o 
Flamengo, dia 29 desse 
mês, na Arena Luso Bra-
sileira, na Ilha do Gover-
nador. 
 Fomos algumas 
vezes  a casa do ‘galinho’ 
no calorento Dezembro 
e notamos que ‘Papai 
Joel’ é como se fosse 
um artista consagrado 
da música que faz show 
quando quer. Como ali é 
um centro de atividades 
amadoras, vários ga-
rotos ficam ao redor do 
treinador e ficam ouvin-
do suas inúmeras entre-
vistas e tentando captar 
algo. A velha prancheta 
está lá. Após dois anos 
longe dos gramados Joel 
vê ali uma oportunidade 
de seguir na vida de trei-
nador em franco proces-
so de reciclagem. Ali é 
seu habitat e ele mesmo 
diz não ter vocação para  
sofá. Morador de Copa-
cabana, sentiu grandes 
diferenças no trânsito da 
região após as obras de 
infra-estrutura e  do BRT. 
Joel treinou Vasco e Fla-
mengo na década passa-
da,  no  centro que ficava 
atrás do Shopping Ban-
deirantes e também no 
Ninho do Urubu (2009 e 
2012). Curiosamente foi 

O trânsito está muito me-
lhor. Para eu passar de lá 
para cá  era desgastante. 
Eu deixava meu carro na 
Gávea e vinha no ônibus. 
Hoje dá prazer vir aqui. 
Venho pela praia  até o 
final  vendo a vista.  
8
) Mudando para gastro-
nomia , vi você uma vez 
com o Marquinho da Toca 
da Traíra, você lá no fun-
do da loja contando suas 
histórias, vai poder vol-
tar a fazer isso aqui.

R: O Marquinho é um 
cara fantástico, com uma 
história fantástica de 
vida. E aquele peixe dele 
com aquele vinhozinho 
sulafricano é dos deuses. 
E afinal, quem não gos-
ta de ouvir as histórias 
do ‘Papai Joel‘ aqui. O 
futebol me proporcionou 
isso, visitar países fan-
tásticos, conhecer cultu-
ras e pessoas interessan-
tes. Fiz boas amizades. 
Olha que maravilha estar 
aqui na casa do Zico, o 
eterno ‘ galinho de Quin-
tino’, uma honra. 
9)(PARA ANTÔNIO MELLO), 
Além de morador do bair-
ro você tem uma ligação 
antiga com a região?

dessa vez, no Boavista,  
que ganhou mais mimos, 
como estadia permanen-
te no hotel RAMADA, no 
Recreio Shopping aonde 
descansa e faz suas re-
feições. Nada mal. Auto-
denominado como ‘Rei do 
Rio’ onde ganhou títulos 
pelos 4 grandes, passa-
gens pelo exterior e uma 
emblemática entrevista 
em inglês atuando pela 
seleção da África do Sul 
recheada de sotaque o 
elevou a categoria máxi-
ma de ‘memes’ nas redes 
sociais que lhe rendeu até 
uma boa grana em 2013 
como garoto propaganda 
da ‘Head and Shoulders’ 
na TV fazendo propagan-
da de xampu. Joel não 
quer mais a TV, ele quer 
os gramados.  Fala pro-
fessor: 
1) Você e o Antônio Mel-
lo,  preparador físico, se 
reencontram após anos. 
Estudaram juntos na fa-
culdade e início de carrei-
ra, como é isso?
R:  A dupla é cheio de 
êxito. Aprendemos jun-
tos. Trabalhamos no ex-
terior, na Arábia Saudita  
por um bom tempo por 2 
ou 3 clubes lá. A gente sai 
no pau toda hora por isso 
o trabalho é perfeito e 
dá certo. Temos sintonia. 
Não é à toa que estamos 
até hoje aí, fazendo algo 
que dá resultado, apre-
sentando um bom fute-
bol.
2) Aqui é bem quente  no 
CFZ. Na Arábia, era mais 
quente?
R: Muito, mas muito mais. 
E a noite é bem frio, uma 
coisa de doido. Aqui em 
Dezembro tá calor, lá tá 
frio. E o frio e o calor do 
deserto são os piores que 
tem e  muita poeira. 
3) O Renato Gaúcho dis-
se que futebol é igual a 
andar de bicicleta. Zico 
disse que não tem o que 
aprender sobre o futebol 
e ‘Papai Joel’ precisar es-
tudar ?
R: Cada um é da sua ma-
neira. Eu não tô nem de 
um lado nem do outro. 
Eu tô no meio. Eu assis-
to muito futebol e não se 
esquece. Cada time se 
adapta a um jeito de jo-
gar. Não adianta é trazer 
técnico de fora que tira a 
canetinha e bota no pa-
pelzinho achando que é 
supra-sumo e pegam a 
prancheta do Joel e apo-
sentam. Mandaram eu 
passar para tablet. Isso e 
computador eu tenho em 

R: Olha, se eu te falar que 
venho ao Recreio desde 
1962, acredita? Vinha 
acampar, pegar praia, ali-
ás, morei no camping du-
rante muitos anos no iní-
cio da carreira. Hoje moro 
aqui perto da Gláucio Gil, 
malho na Smart Fit e ve-
nho trabalhar aqui no CFZ 
feliz. Isso é qualidade de 
vida. Agora, vi o bairro 
se transformar por com-
pleto né? Coisa de doido. 
Passar aqui nas Améri-
cas hoje duplicada, não 
é nem a sombra do que 
era aquela via estreiti-
nha de antes. E a Gláu-
cio Gil de terra batida? 
Hoje, tá muito melhor, 
mas tenho saudades da-
quela época.   

10) Você morou na Ará-
bia Saudita, viajou pelo 
mundo junto com Joel e 
Vandelei Luxemburgo, 
porque o Recreio?

R: Olha parece comum 
falar isso, mas a junção 
do mar com a montanha 
eu só vi aqui. Na África do 
Sul, tem até algo pareci-
do, mas a nossa floresta 
em cima da gente, não 
tem igual. Não é à toa 
que escolhi como lar.

casa. Eu gosto de anotar 
as coisas, vou conhecen-
do meu jogador aos pou-
cos. Vou me adaptando.  
Eu me preparei antes de 
ser treinador. Trabalhei 
5 anos na base antes de 
pegar a principal. Eu acho 
que enaltecem muito o 
treinador estrangeiro e 
depreciam a gente. Eu 
anoto tudo. Para você 
pode estar tudo bem por 
aqui, mas para mim não. 
Eu posso ter reparado  
sobre o gramado ou do 
bastidor que pode atrapa-
lhar meu atleta. E aqui é 
a extensão da casa dele. 
4)  Por isso  te cha-
mam de ‘boleiro”?
R: A imprensa gos-
ta de chamar de ‘fa-
mília Santana’.
Pra ser família  temos que 
saber respeitar o coman-
do da coisa. O comando  
começa aqui. Nessa ca-
tegoria que eu entendo 
bastante, eles precisam 
de um educador e não um 
treinador. E pro outros 
mais experientes a gen-
te tem que lapidar aquilo 
que não está bom nele.
5)Você tem vários esta-
duais no currículo e os crí-
ticos acham que esse for-
mato atual não cabe mais?
R: Sou um romântico . 
Para mim é mais char-
moso torneio do mundo. 
Agora, tá curto até de-
mais.  Tá tiro curto, ma-
ta-mata. Sou do tempo 
de turno, returno e ter-
ceiro turno.  De um lado, 
Roberto, do outro Zico, 
Junior,   Jairzinho...Nesse, 
cada jogo é uma decisão. 
Você disputa 5 jogos, tem 
que ganhar 3 e empa-
tar um para ir a 10 pon-
tos.  Com dois grandes 
jogando, olha como fica.
6) Você jogou  contra   o  Zico
eu muita canelada nele?
R: Não só nele, em muita 
gente. Eu era zagueiro-
-zagueiro, duro, se é que 
me entende, mas sem 
ser desleal.  Mas nada 
que vale retrospectiva 
no fim do ano, com me-
lhores momentos(risos)  

7) Você veio à Barra-Re-
creio no início dos anos 
2000 treinar Vasco e Fla-
mengo, depois volta 10 
anos depois em 2009 e 
12 e agora em 2016, sen-
tiu diferença no trânsito?
R:  Uma obra divina, 
de Deus. As ruas estão 
melhores, mais limpas 
e espaçosas.  Esse go-
verno que saiu pelo me-
nos fez algo pela região.
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Motos invadem o Riocentro
Além dos shows, das 
acrobacias de moto, da 
competição de customi-
zação, os amantes das 
duas rodas terão um mo-
tivo a mais para irem ao 
Salão Moto Brasil no fim 
desse mês. A Harley-Da-
vidson vai expor sua linha 
2017 em seu espaço de 
480 metros quadrados. 
A principal novidade é a 
renovação de seus mo-
delos touring que ganha-
ram novo motor Milwau-
kee-Eight de 1.750 cc e 
1.870 cc e comando de 
16 válvulas. O preço é 
para poucos, mas não 
custa espiar. Os modelos 
são: Road King Classic, 
R$ 75.400; Street Glide 
Special, R$ 86.400; Ultra 
Limited, R$ 94.900 e as 
mais exclusivas, CVO Li-
mited, R$ 157.300  e CVO 
Street Glide, R$ 140.900. 
 O organizador,  
Gustavo Lorenzo traba-
lha o ano inteiro pratica-
mente sozinho e sempre 
procura trazer todos os 
anos novidades ao Salão 
Moto Brasil que acontece 
de 26 a 29 de Janeiro no 
Riocentro. Já teve a maior 
moto do mundo, acroba-
cias, shows, feira, custo-
mizações e esse ano os 
anônimos que costumam 
embelezar suas motos e 
desfilarem pelas ruas te-
rão seu espaço:
 _"Vamos ter fis-
cais percorrendo o pá-
tio do estacionamento a 
procura das motos cus-
tomizadas sem nenhum 
propósito e trazer para 
dentro do salão, premiar 
essas pessoas que cui-
dam como se fossem fi-
lhos", lembra Gustavo. 
 O evento aconte-
cerá no Pavilhão 4 do Rio-
centro, no período de 26 
a 29 de Janeiro, em uma 
área interna e refrigerada 
de 23.000m² e uma área 
externa de 15.000m² com 

apresentação de shows de 
Weeling com a Equipe Alto 
Giro, Globo da Morte e Es-
cola de Pilotagem e que já 
estão com ingressos sen-
do vendidos a preços po-
pulares e com desconto
 Para quem acom-
panha o mundo das cus-
tomizações, haverá a 3ª 
Edição do Bike & Art Show 
que é um evento a parte, 
onde 12 Customizadores 
do Brasil apresentam seus 
projetos e o público par-
ticipa votando no melhor 
trabalho. São artistas que 
modificam por completo 
as motos. O próprio sím-
bolo desse mini evento, a 
moto do Gustavo, a MA-
RIA , foi criada e ganhou 
forma no próprio salão.
 De acordo com 
Gustavo, organizador,  a 
expectativa é receber 100 
mil visitantes. São 80 ex-
positores e cerca de 120 
marcas. Entre os modelos 
presentes, estão motos 
Harley-Davidson, BMW, 
Triumph, Honda, Yamaha, 
Dafra e Suzuki. 
 Quem precisar tro-
car pneu, o momento é 
oportuno. A equipe RUTA 
Motos estará com stand 
da Pirelli com preços es-
peciais. Gustavo destaca 
que no Rio de Janeiro o 
Salão ganhou característi-
cas  específicas:

 __"Aqui é um salão 
de negócios, de entrete-
nimento, de turismo e de 
educação no trânsito', co-
memora.
 As 10 primeiras co-
locadas, de acordo com 
a votação popular na fan 
page do B&AS, serão ex-
postas na Galeria de Art 
do Bike & Art Show, no Sa-
lão Moto Brasil, de 26 a 29 
de janeiro de 2017(www.
facebook.com/bikeandart-
show) ria do Bike & Art 
Show, no Salão Moto Bra-
sil,(www.facebook.com/
bikeandartshow). Os in-
gressos de primeiro lote 
foram colocados a venda e 
saíram mais baratos, a R$ 
20. Aqui no Recreio eles 
podem ser adquiridos na 
Tabacaria Candice Cigar, 
Américas 10.200, antigo 
shopping MAP (tel: 3150 
-4713) ou na Rio Harley 
Davidson, Av. das Améri-
cas 14800 - tel _3613 
  Horários :
- Dia 26.01 - 5ª-feira: 
14h00 às 22h00
- Dia 27.01 - 6ª-feira: 
14h00 às 22h00
- Dia 28.01 - sábado: 12h00 
às 22h00
- Dia 29.01 - domingo: 
12h00 às 20h00
Whats app -97580 1111

www.salaomotobrasil.com.br
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Equipe Alto Giro fazendo manobras arriscadas para delírio do público

Gustavo Lorenzo é o organizador do Salão Moto Brasil em sua sétima edição

"
Se ninguém te odeia , se você não 
irrita ninguém, tem algo de errado e 
é com você. 

Saia das trevas e venha para a luz."

 Aummmm......."

  MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e graduado no 
Paraguai



O país não tá bem e isso todo 
mundo sabe. Os valores dos 
veículos saltaram. UMA CR-V 
que em 2013 custavam sua-
dos R$111 mil na sua versão 
top sem tração nas quatro, 
agora não sai por menos de R$ 
135 mil.  Os números de  2016 
ainda não foram apresentados 
, mas se tirando pela base de 
2015 que teve queda de 25% 
nas vendas a série de novos 
modelos podem pelo menos 
conter a queda. Teremos fá-
bricas novas da Mercedes em 
São Paulo e a Jaguar no inte-
rior do Rio.
 A Volkswagen fez uma 
'plástica' com a Amarok, po-
tente, robusta e econômica, a 
Nova Amarok 2017 traz tecno-
logia e um novo design mais 
moderno. Da mesma fábrica, 
o CROSS FOX ganhou uma re-
cauchutagem. A Chevrolet que 
anunciou no Salão de São Pau-
lo os novos modelos do Cru-
ze, traz também a  Nova S10 
2017, a picape mais vendida 
do Brasil, traz a versão High 
Country. Ela já vem equipada 
com os itens que eram vendi-
dos como acessórios na versão 
antiga. Um novo design fez 
com que a S10 ficasse mais 
leve, porém mais potente e ro-
busta. O Cobalt ganhou nova 
cara também. A Nova Ford 
Ranger 2017 é umas das no-
vidades da fábrica. Recebendo 
novas atualizações sempre, 
agora a Ranger apresenta 
mais tecnologia e desempenho 
e ganhou um visual mais ro-
busto no capô e uma frente to-
talmente remodelada, além de  
motor potente.   

 E depois de anun-
ciado ao extremo, o Hyundai 
Creta já chega com pompas e 
tenta se aproveitar das boas 
vendas de SUVs por aqui. O 
modelo chega esse mês ao 
mercado. Sua versão inicial 
custará R$ 72.990 e a mais 
cara chega a R$ 99.490. Vale 
conferir.
 Os amantes dos mus-
cle cars e que é modinha aqui 
na região, principalmente na 
porta das butiques de car-
nes, podem pular já que a 
Chevrolet apresentou a nova 
geração do Camaro, que che-
ga primeiro na versão co-
memorativa Fifty (em alusão 
aos cinquenta anos do cupê), 
por R$ 297 mil. Mas a versão 
cupê é a mais aguardada. 
 Principal atração da 
Jaguar no Salão do Automó-
vel de São Paulo, o F-Type 
SVR já está à venda no Bra-
sil. A versão mais poderosa 
do esportivo, preparada pelo 
braço de customização da 
Jaguar chamado SVO, par-
te dos R$ 883.112 no Brasil, 
onde apenas 5 unidades se-
rão vendidas. Muito comuns 
por aqui em nossas vias, os 
carros da Land Rover ganha-
ram pulmões novos. A partir 
de agora os Range Rover Evo-
que e Discovery Sport com 
motor diesel também passam 
a ser produzidos em Itatiaia 
(RJ). O marco é a estreia do 
novo motor 2.0 diesel da fa-
mília Ingenium, que substitui 
o  2.2 SD4 oferecido até en-
tão. Desenvolvido pela pró-
pria Jaguar Land Rover, o 2.0 
Ingenium desenvolve 180 cv 

e 43,8 kgfm de torque e tra-
balha com dois turbo-com-
pressores e desligamento 
automático (Start&Stop). 
O antigo 2.2 190 cv e 42,8 
kgfm, mas a empresa pro-
mete mais eficiência e menos 
emissões, além de peso 20kg 
menor. O que não muda é a 
transmissão, a mesma auto-
mática de nove marchas da 
ZF.
 A Renault aposta nos 
novos motores das Duster e 
Oroch que recebem faróis 
mais estreitos incorporados 
a nova grade frontal. Ganha 
em comprimento (cerca de 
20 cm), e  bem reestilizada. 
A traseira também recebeu 
atualizações em todas as pe-
ças, com destaque para as 
lanternas que ficaram qua-
dradas, semelhantes as do 
Jeep Renegade. Existe um 
sopro de esperança de a Sce-
nic voltar em 2017 agora, 
com belo visual e tecnologia, 
trata-se de um conceito to-
talmente diferenciado. Resta 
saber quais são os planos da 
Renault para sua chegada no 
Brasil. No site do jornal tem 
fotos , passa lá!  E vindo da 
França, começa a exibir o 
Captur em parte de sua rede 
de concessionárias. O novo 
utilitário esportivo da marca 
francesa chegará primeiro 
nas lojas de Curitiba em ja-
neiro e depois nas cidades de 
São Paulo, Barueri, Ribeirão 
Preto, Bauru, Santos e São 
Bernardo do Campo. Em mar-
ço já esteja em toda a rede 
de 300 concessionários.  Ela 
estará acima das Dusters.
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Novo Scenic, o CAMARO que ganha versão conversível e o Creta

      As novidades automotivas de 2017 



Tá crescendo.....
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Quem passa por ali, 
já percebeu. O que 
era apenas um ino-
cente borracheiro,    

es-          pecializado em 
caminhões, deu lugar a uma 
loja de moveis de varanda. 
Após operação policial que 
junto com a Prefeitura re-
moveu cerca de 50 barracas 
, agora já tem um salão de 
beleza e outras duas cons-
truções já sobem por ali a 
todo vapor.
 A comunidade do Fon-
tela, na Estrada Benvindo 
de Novais, próximo à Estra-
da dos Bandeirantes (entre 
o Recreio e Vargem Gran-
de), ganha corpo e cresce 
rapidamente. Em outubro, 
uma invasão aparentemen-
te orquestrada assumiu o 
terreno e precisou de uma 
operação de guerra para ser 
removida.   Equipes da Seop 

com apoio  da Polícia Militar 
estiveram no local e consta-
taram o início da demarcação 
da área. Cerca de 100 pes-
soas foram encontradas no 
terreno. Uma negociação foi 
iniciada. Ficou estabelecido 
que as famílias iriam deixar 
a área e que elas aguarda-
riam uma reunião, marca-
da na Prefeitura. Não fomos 
informados se essa reunião 
foi realizada e o Prefeito já 
é outro.  Como o acordo não 
estava sendo cumprido, a 
Subprefeitura foi obrigada a 
tomar a medida emergencial 
de retirada. Contamos , pe-
los menos 6 edificações de 
alvenaria e os pedreiros já 
subiam um segundo andar.
  O terreno é uma área 
não edificável que pertence 
ao Governo do Estado, atra-
vés do Iterj, Instituto de Ter-
ras e Cartografia do Estado 
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fonte: facebook -Arquivo Pessoal

Por Guilherme Pereira

E o ano começou. Os políti-
cos continuam indo para a 
cadeia, quer dizer, só não 

foram mais por causa do re-
cesso do Judiciário de recesso. 
Mas vamos falar de coisa boa 
porque o mês de Dezembro foi 
só animação aqui na área. O 
restaurante Bahamas foi es-
colhido como cenário para a 
novela 'A LEI DO AMOR'. Pas-
saram o dia inteiro no lindo 
restaurante da Benvindo de 
Novaes, ao lado do Buteco.  

Estavam lá a Isabe-
la Santoni, a Letícia 
na trama; Humber-
to Carrão, que vive 
Thiago; além de ou-
tros do núcleo e Ali-
ce Wegman. As ce-
nas foram de frente 
ao lindo bar da casa 
que tem pranchas penduradas.  
Ao lado, a simpática e-leva-a-sé-
rio-seu-sobrenome, FERNANDA 
GENTIL, que foi curtir o show de 
Jonas Miller no Dom Hélio, do Pe-

dra de Itaúna.
Como o JONAS já 
é chegado ao esti-
lo paparazzi sacou 
o celular e pediu: 
Gentil, tira uma 
foto comigo? Ela 
sorriu. Valeu Mil-
ler! Logo acima, 

Alê Passos do programa do You Tube 
'Em Casa com Ale Passos' invadiu a 
cobertura no Recreio do casal Ra-
damés e Viviane Araújo. No progra-
ma da Alê já disponível no canal da 

apresentadora mostra o so-
nho da atriz em ter uma 
ÁREA EXTERNA COM GOUR-
MET cheia de estilo! O pro-
jeto da reforma é de autoria 
e execução da NOP ARQUI-
TETURA, (https://www.you-
tube.com/watch?v=zKxek3
LUR84&feature=youtu.be). 
(no site do jornal). Logo 
acima a meio sumida e cada 
vez mais linda Mulher Melan-
cia foi à TOCA DA TRAÍRA co-
mer o Pintado da casa. 
O David ficou babando....

De Olho no Recreio





  Degustando a Vida O charme dos rosès e brancos no calor Janeiro- pág. 16

prem a função de refrescar 
o dia, provocar acidez na 
boca, dar uma sensação de 
fruta ampla e leve, e prin-
cipalmente acompanhar 
uma refeição com leveza e 
elegância ou um bate-papo 
descontraído com uma be-
bida agradável.
 No Empório San-
ta Therezinha, na Avenida 
das Américas 13.280, tele-
fone:2498-8799 e na Mon-
dovinoweb da Rua Nelson 
Tarquino sempre haverá boas 
escolhas e bons rótulos, além 
de preços justos. 
Tim tim! Que venha 2017 
cheio de esperança e va-
mos produzir? Escrevam: 
jornaldorecreio@gmail.com

O calor chegou. Tudo 
bem. Aí, vem a dúvida 
martelando nossa ca-
beça: poxa, queria tan-
to tomar um vinho... 
cerveja dá barriga, fico 
inchado... como fazer? 
Não se desespere. Há 
luz no fim do túnel e não 
é o da Grota Funda!  
 Primeiro, um es-
pumante e um balde de 
gelo. Imagine você no 
calor de uma sexta-feira 
querendo se refrescar, 
chegar em casa, tomar 

em meio as brigas de tin-
tos e  brancos. Uma pena, 
porque são refrescantes  
só no olhar para a garra-
fa .
 Por que os rosès 
combinam com o calor? 
Primeiro, devem ser de 
safra nova (o que signi-
fica que a bebida é mais 
fresca e de fácil digestão). 
As uvas de acidez mais 
elevada como sauvignon 
blanc, gamay e pinot noir 
(o que também confere 
maior frescor ao vinho). 
Procure o de leve a médio 
corpo, pouca ou nenhuma 
madeira (vinhos que não 
tenham amadurecido em 
barricas de carvalho, ou 
que tenham ficado pouco 
tempo em contato com a 
madeira) e devem ter o 
teor alcoólico baixo, para 
não aquecer tanto o corpo 
quanto os vinhos de inver-
no.  
 De onde sai o vinho 
rosé? O vinho rosé é feito 
com uvas de vinho tinto, e 
sua coloração final irá de-
pender da uva utilizada, 
e do tempo que a casca 
é mantida no processo de 
vinificação.

um banho e abrir um es-
pumante gelado, conser-
vando sua temperatura 
agradável, não funciona? 
Você ainda pode combi-
nar o balde de gelo com 
o seu petisco predileto: 
iscas de peixe, seu queijo 
preferido, ou até mesmo 
azeitonas. Eu costumo 
deixá-las num pote com 
água para tirar aquele sal 
de conserva já que sou 
hipertenso. 
 Brancos. Todo 
mundo sabe que são mais 
leves e incluo aí os ver-
des também.  Você pode 
abrir um Sauvignon Blanc 
e degustar junto com o 
seu tira-gosto, aprovei-
tando-se de uma tempe-
ratura mais fresca, bem 
como do frescor do vinho 
na sua boca.
 Se você prefere 
um Chardonnay, não tem 
problema. Você também 
pode tirar uma garrafa da 
geladeira e servir em sua 
taça, aproveitando para 
refrescar os dias quentes 
com a sua uva predileta. 
Mas nessa época aqui te-
nho uma caidinha pelos  
rosès que são esquecidos

 A uva é colhida, 
levemente prensada, e se 
mantém a polpa das uvas 
em contato com a casca, 
até que se alcance as ca-
racterísticas desejadas. 
Depois é seguido com o 
processo normal de vi-
nhos brancos, que é colo-
car o líquido em tanques 
de aço, com temperatura 
controlada, deixá-lo fer-
mentar, e depois pode-se 
filtrar este vinho, se as-
sim for o desejo do enó-
logo, e depois segue para 
engarrafamento.
 Claro que o pro-
cesso acima está extre-
mamente resumido, para 
facilitar a compreensão, 
e pode-se ainda acres-
centar alguns estágios, 
dependendo do resultado 
esperado pelo enólogo.
Apenas para que saiba, 
é possível também fazer 
o vinho rosé, misturan-
do vinho branco com um 
pouco do tinto, ou até 
mesmo fermentando a 
uva branca com a tinta, 
mas o resultado para am-
bas  o controle do proces-
so é incerto. Lembrem-se 
que são bebidas que cum-


