Março de 2017/ ano 7 nº 81 Distribuição Gratuita e mensal pela Divulgui LTDA - 15 mil exemplares

Por Guilherme Pereira

ir
e
u
ogo
N
go nova do
i
r
d
Ro écoalist
vo

Desafio
aceito

Pegue
somente
1 exemplar

a

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

página 3-Março 2017

Montando a cavalo para aliviar o estresse
A crise financeira e a instabilidade econômica tem feito várias vítimas e elevado o nível
de estresse da população. Servidores públicos sem receber e
a dificuldade de se viver numa
das capitais mais caras do
mundo, o Rio de Janeiro, tem
levado milhares de pessoas ao
consultório médico. Engana-se
que as crianças não sofram do
mesmo mal. Dados do Instituto de Psicologia e Controle
do Stress(IPCS) revelam que
crianças a partir do ensino fundamental já sofrem do mal,
chegando a 58% no primeiro ano colegial. Para amenizar,
uns fazem exercícios, praticam
esportes, mas andar a cavalo
pode reduzir a zero esse impacto no sistema nervoso. O Haras
Pegasus em Vargem Grande é
uma boa opção para passeios
a cavalo e para quem quer se
dedicar ao esporte nas escolas
de equitação que possuem programas para pessoas de todas
as idades.
Indicado para todas as
idades, o esporte ajuda a melhorar o equilíbrio, a postura,
emagrece e é um excelente remédio contra a depressão, hiperatividade e o estresse.
Considerado um esporte
de elite é exatamente ali que o
mito se desfaz. Além de desenvolver o enrijecimento muscular, trabalha todos os músculos
do corpo, melhora o sistema
cardiovascular e respiratório,
exercita a coordenação motora,
estimula a concentração, corrige a postura, desenvolve a rapidez de reflexos e trabalha o
equilíbrio.
As aulas podem ser feitas por alunos a partir de sete
anos de idade e a capacidade
máxima por turma é de seis
pessoas. O espaço tem um
picadeiro exclusivo da escola, professores especializados,
bilíngues e animais treinados

exclusivamente para as turmas.
Nas aulas, o aluno aprende desde o primeiro contato com o animal, os primeiros comandos até
atingir o nível para disputas de
torneios.
Letícia Vasconcelos, 12
anos, diz que sua vida mudou
depois do contato com o animal:
_ "Desde que comecei a montar
tudo mudou pra mim. Me sinto
mais feliz, fiquei mais disciplinada, mais vaidosa, mais extrovertida, competitiva, mais risonha.
Quando estou triste, corro pro
haras e fico logo feliz. Eu gosto tanto de montar e isso virou
até uma espécie de "arma" dos
meus pais contra mim. Se eu
fizer besteira, o meu castigo é
não vir fazer aula. Então, eu só
ando na linha", revela a jovem
amazona.
Para fazer as aulas, não
é preciso possuir um cavalo. No
Pegasus Escola de Equitação
tem pelo 10 animais disponíveis
para os treinos, além de pôneis
para as crianças pequenas. Cada
aula dura 50 minutos e a escola
funciona de terça a domingo em
diversos horários.
Para chegar também é
bem simples. O Pegasus fica
na Estrada dos Bandeirantes,
24.845 e o telefone para mais
informações sobre a escola é
(21) 96488-5131.
Vale ressaltar que o Pegasus Escola de Equitação trabalha com iniciantes e também
com atletas experientes, que
buscam aperfeiçoar suas técnicas e melhorar seus resultados.
"Para quem nunca praticou e
quer conhecer, a primeira aula
é grátis", convida Alejandra Fernandez. Ali, já foi cenário de
várias produções como 'Laços
de Família', 'Salve Jorge', da TV
Globo e 'Amor à Vida', 'Corpo
Dourado' 'Vitória' da TV Record.
Existem passeios noturnos também. Vale a visita.

Divulgação

Alejandra Fernandez e Billy o seu preferido e campão no Haras Pegasus

Letícia faz aulas semanalmente para aliviar o estresse do dia a dia escolar

Vai lá no nosso site que tem muito mais

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

Transformar, informando

E

sse é o objetivo
principal de quem
trabalha
dentro
de escolas com a
Educação
Nutricional:
Transformar, informando.
É uma tarefa árdua, um
trabalho de persistência e
paciência. Quando conseguimos implantar hábitos
saudáveis desde a mais
tenra idade, tudo parece
ser mais fácil. É claro que
a parceria com a família
é de suma importância,
mas precisamos caminhar
juntos. De nada adianta
um cardápio balanceado
de segunda a sexta e no
final de semana os pais
oferecerem comida com
cara de fast food.
Para ser um trabalho completo e integrado,
a cantina escolar também
tem que estar harmonizada com a proposta dos
alunos que ficam no horário integral na escola. Para
isso no CEL, retiramos
alguns produtos como:
refrigerantes,
salgados

fritos, biscoitos recheados,
balas, etc e substituímos
por sucos, açaí, salgados
assados, hambúrguer de
soja e pizza, todos com farinha integral. Os cookies
também se adequaram ao
novo perfil da cantina saudável, agora é feito com
açúcar mascavo, menos
gordura e também leva farinha integral. Temos outras
guloseimas como pipoca,
sucrilhos (flocos de milho) e
barrinhas de cereais que fazem parte desse novo time.
No início tivemos
bastante resistência, mas
com o tempo e com a falta
de opção para os junks, os
alunos foram ficando mais
receptivos a essa nova proposta. Recentemente foi
feita uma pesquisa dos produtos mais consumidos nas
cantinas escolares, na sua
grande maioria eles são
muito calóricos e com baixo
valor nutricional.
A equipe do BOM
DIA BRASIL, da TV GLOBO,
esteve no CEL para fazer
uma matéria com base nessa pesquisa sobre o trabalho realizado. Acompanharam o recreio das crianças
e presenciaram os produtos

comercializados na cantina. Entrevistaram alunos do
horário integral que comem
super bem e que falaram
dos hábitos adquiridos na
escola, que junto com a família também tem em casa.
A nossa proposta vai
contra os dados da pesquisa,
ainda bem que estamos no
caminho certo, bem longe
da obesidade infantil! Resumindo, quando se aprende
a comer bem desde cedo
é muito mais fácil ter uma
qualidade de vida na fase
adulta. Esse é o nosso objetivo, nosso compromisso e
nossa responsabilidade.
No site do jornal tem o link
que levará ao portal da globo
ou basta copiar e colar esse
endereço aqui. Tenho certeza
que vão concordar com tudo
o que foi dito e que podemos
fazer isso nas nossas casas,
nas nossas escolas. Sempre
digo que a gente é o que a
gente come e esse preço a
gente paga caro na terceira
idade . Filhos sadios, adultos
saudáveis, gera vida saudável, menos doenças, menos
complicações e mais sorrisos.
https://globoplay.
globo.com/v/5651317/
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Prazer, Thiago.
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E

x-morador
do
Recreio e morador da Barra desde 2006,
Thiago conhece
bem os problemas da região. Toda manhã, assim
que sai de casa, Thiago
Barcellos parece que liga
uma espécie de radar e
vai atento ao que acontece no dia a dia. Se encontra alguma irregularidade, imediatamente, pega
o celular, grava, fotografa e aciona os órgãos
competentes pelo grupo do whatsapp mesmo.
Daí em diante, não para
mais.
		
O dia é
sempre cheio, dividido
entre reuniões, encontros
com Associações de Moradores, visitas e coordenação das ações na rua.
"Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida
dos moradores e frequentadores da nossa região",
completa.
Nos
encontros
com moradores, em ge-

Superintendente Barra, Recreio e Vargens
ral, as demandas que
Thiago recebe são de serviços como melhoria na
iluminação pública, manutenção de quadra de
esportes, coleta de lixo e
poda de árvores.
_"A
Superintendência vai realizar reuniões mensais com todas
as comunidades da região. O objetivo é ouvir
as reivindicações dos moradores e levar representantes de todos os órgãos
da Prefeitura do Rio para
prestarem serviços de
qualidade à população",
explica o superintendente.
Carioca, 36 anos,
Thiago é casado há 10
com a dentista Marcela,
que foi sua primeira namorada. Juntos há 20, são
pais de Julia, 5, e Marcelo,
de 2 anos. Ele está desde 2002 na vida pública,
o que lhe garantiu vasta
experiência em cuidar da
cidade. Foi assessor na
Prefeitura, administrador
regional da Barra e sub-

prefeito do Centro. Para a
gestão à frente da Superintendência, ele planeja uma
rotina de muita proximidade
com os moradores e comerciantes da região. "Estaremos sempre à disposição
para atender a todos, com o
máximo de transparência e
rapidez", ressalta.
O
superintendente
só não vai ser solícito com a
desordem. "Temos que retomar a ordem. Já no primeiro
mês de trabalho, encontramos muitos estabelecimentos em situação irregular,
sem alvará, alimentos vencidos, desrespeito aos limites
de barulho, uso indevido do
espaço público e tantos outros problemas", conta Thiago, que além da desordem
urbana, tem outras prioridades. "Vamos cuidar da Saúde, Educação e Conservação,
sempre cobrando agilidade e
eficiência nos serviços".
O ordenamento ao
longo da orla é mais uma
tarefa das equipes da Superintendência. "Queremos

garantir a tranquilidade de
todos que escolhem a praia
como lazer. Estaremos atentos aos estabelecimentos
que desrespeitam a legislação. Vamos multar e, fechar,
se necessário. A insistência
em funcionar, desrespeitando as posturas municipais
e o cumprimento, por exemplo, do edital de interdição,
será tratada como caso de
Polícia. Vamos encaminhar
os casos para a Delegacia
local e registrar como desobediência", alerta Thiago
Barcellos.
Sempre pronta para
ouvir e ajudar a população,
a equipe da Super Barra fica
na Av Ayrton Senna, 2001
e o telefone é 2437-1771.
Vale informar que a Superintendência Regional da Barra
da Tijuca integra as regiões
do Joá, Itanhangá, Barra da
Tijuca, Camorim, Vargem
Pequena, Vargem Grande,
Recreio dos Bandeirantes e
Grumari.
Com menos de dois
meses à frente da Superintendência, Thiago Barcellos

já contabiliza muitos resultados. "Além de autuações,
interdições de estabelecimentos, multas e reboque
de veículos estacionados em
locais proibidos, as ações
dos agentes que são coordenados por ele já conseguiram até prender e identificar
três ladrões que praticavam
roubos e furtos, há tempos,
na noite da Barra da Tijuca.
Você envia para o email
jornaldorecreio@gmail.com
ou pelo whats app do
JORNAL 21 991042208.
Participe.

Ele passou anos tocando
em bares. Passou mais
algumas
temporadas
acompanhando artistas
como Paulinho Moska e
abrindo shows do Nando
Reis. Já ganhou prêmio
individual como melhor
guitarrista e em 2009
criou sua própria banda,
a SURICATO, que lhe
rendeu o sobrenome profissional. Ali pode exercer sua sensibilidade nas
melodias e letras e desafiar acordes em canções
com suas assinaturas.
Nasce uma marca. Atento a novas experiências,
foi participar como músico na banda do The Voice até que conheceu Lulu
Santos. Fez uma linda
releitura da música “Um
Certo Alguém” que fez
com que o próprio autor
a utilizasse nos shows.
Ganhou clipe e
uma participação no primeiro Superstar da mesma emissora. Ficou em
quarto lugar chegando
a final. Mas a vida iria
proporcionar novas emoções mais a frente. Canção tema da novela das
6 - Sol Nascente - lhe
rendeu um público ainda maior com ‘Um Tanto’
- maior ainda que uma
versão mais rock em ‘Êta
Mundo Bom’. Eis que em
janeiro deste ano após
uma bem sucedida turnê
com Paula Toller, Nando
Reis entre outros nasce
um convite que o pegou
de surpresa: vocalista de
uma das maiores bandas
de rock em atividade no
pais, BARÃO VERMELHO.
Em tempo que o chapéu
e a calça justa ditam o
ritmo do país com baladas sertanejas, o Brasil vai passar a ver um
outro chapéu nos palcos
na turnê de 35 anos do
BARÃO VERMELHO. Um
papo rápido com RODRIGO SURICATO NOGUEIRA, agora mais Vermelho do que nunca:
1) Como surgiu o convite? Vi que o tecladista te
chamou e marcaram um
som e você de cara sabia
19 canções, é isso?
R: Isso. Liminha, o produtor, me convidou para
uma banda formada apenas por artistas num projeto chamado Nívea Rock
Brasil, onde dividia o palco tocando e cantando
com o Nando Reis, Paula
Toller, Paralamas, Dado
Villa Lobos e o Maurício
Barros tecladista do Ba-

rão. Fiquei mais próximo
dele e mostrei uma versão que tinha feito para
a canção ‘Flores do Mal’,
um lado ‘B’ do Barão. Ele
gostou e mandou para o
Guto Goffi. Eram mais de
150 mil pessoas a cada
show desse projeto onde
eu praticamente dividia o
repertório com o Nando
Reis, por exemplo. Esse
destaque deve ter encorajado ele a fazer o convite. Fizemos um ensaio
no final do ano passado
e saíram 19 músicas de
cara. Sei tudo de Barão
Vermelho.
2) Quantos ensaios até a
estreia da turnê?
R:
Acredito que pelo
menos uns 10 ensaios.
Mas em 3 já temos 16
músicas prontas
3) Qual música do Barão
você mais gosta?
R: No momento estou
muito feliz de tocar “Tão
longe de tudo”.
4) Lembra das primeiras
que aprendeu a tocar na
noite?
R: O disco “Barão ao vivo”
foi minha porta de entrada pra gostar do grupo.
5) Suas canções tem um
‘q’ poético’, além de lindas melodias. O Barão é
mais chute na porta, se é
que me entende, ”ROCK’
, como está sendo essa
experiência ?
R: Obrigado. Como compositor acho que é um território maravilhoso para
explorar. Já fiz 3 canções
novas que são a cara do
Barão e creio que não encontrarei muita dificuldade de me expressar nesse
território Rock’n Roll pois
ele também faz parte de
mim. A vida sempre alimenta a composição.
6) Como foi a mudança
do tranquilo Recreio para
o caos da Barra, curtindo?
R: Com o crescimento do
Recreio ficava muito tempo no transito apenas pra
sair do bairro. Tô adorando a barra e resolvo
a vida de bicicleta, mas
confesso que só saio de
casa para ir ensaiar ou ir
para aeroporto.
7) Conte algo que eu não
saiba?
-Parafraseando
a sessão da página 2 do
Globo...
R: Quando era criança e
estava aprendendo a tocar, usava a música “Flores do Mal” para ganhar
as garotas dizendo que
era de minha autoria.
Mentirinha de criança,
logo desmascarada. Foi a

mesma música que fez o
Maurício Barros ter o click
de me chamar. Coincidência? (risos)
8) Como conciliar as
agendas do SURICATO e
Barão/ ? Causou ciúmes
aos integrantes ?
R: Tenho um empresário
muito competente, o Luís
Felipe Couto, que é muito bom de planejamento.
Acredito que a gente consiga conciliar o objetivo
de cada projeto. Sobre
ciúmes, nosso baixista
Raphael Romano curtiu
bastante e deu a maior
força. Os outros não estavam mais na banda quando surgiu o convite.
9)A MPB FM deu adeus
ao dial, como você enxerga esse afunilamento da
música no país, aonde só
um estilo predomina?
R: Eu acho que tudo mudou tanto que os parâmetros comparativos não
são mais convenientes
para se fazer um balanço.
Vejo que cada estilo se
faz popular numa determinada época. Já foi assim com a bossa nova, o
rock, pagode, axé e agora
o sertanejo organizado e
milionário. Não ligo muito
pra isso pois consigo escolher exatamente o que
quero ouvir e ver. Grande
parte dos hits de hoje eu
jamais escutei. É como
um universo paralelo da
qual tenho muito orgulho.
Antes era pior pois não
havia internet e somente
6 canais de televisão, isso
sim, era um tédio.
10) Quando ouvi “Um
Tanto” logo vi ali uma trilha embalando dois personagens numa novela e
não deu outra. Você tem
facilidade de fazer hits?
R: Não acho que minhas
canções sejam hits. “Um
tanto” praticamente nem
tem refrão, o que para
os parâmetros de música
pop é um tiro no pé. Tô
tentando compor cada dia
melhor, o resto é consequência.
11) Com a aproximação
no universo Barão, virão
canções mais nessa linha?
R: Nunca compus para o
guitarrista que sou. Acho
que isso será bem interessante agora. Tô doido
pra fazer música com eles

12)Como foi a troca do Recreio
pela Barra?
R: Adorava morar no Recreio e
foi fácil me adaptar à Barra da
Tijuca. Continuo perto da natureza e fazendo tudo a pé, algo plenamente possível de se ter nos
dois bairros. Vou tentar morrer
por aqui, tô bem feliz onde moro.
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Rodrigo Suricato: Um novo Barão

Karina Correa
Dermatologista/
-Accura
karinaosiqueira@gmail.com

O

Microagulhamento é procedimento
estético
que
melhora
a
aparência
envelhecida
por meio da redução de
rugas e das cicatrizes de
acne, combate à flacidez
facial e clareamento do
melasma.
Esta técnica consiste em produzir furos
minúsculos na pele com
o objetivo de estimular
os fibroblastos, as células responsáveis pela
produção de colágeno,
para restaurar a pele
que foi danificada. As
principais indicações do
Microagulhamento
são
fotoenvelhecimento (resurfacing), cicatrizes de
acne e melasma. A técnica pode ser indicada
também no tratamento
de estrias, melhora da
textura da pele (poros
dilatados) e para auxiliar
na deposição de substâncias terapêuticas nas
camadas mais profundas
da pele (drug delivery).
Os princípios básicos de ação do Microagulhamento são o estímulo
da regeneração celular
por meio do processo de

Qualidade de Vida
Microagulhamento
cicatrização, a proliferação de células-tronco e
estímulo de colágeno.
O
microagulhamento é um sistema de
rolo de agulhas que geram centenas de microlesões na pele. Esta ação
desencadeia mediadores
químicos que estimulam
os fibroblastos a produzirem mais colágeno e elastina para restaurar a pele
danificada. Com este aumento na produção dessas substâncias, toda a
pele é reestruturada e beneficiada com a reorganização das fibras internas,
o que leva à diminuição
das rugas, das cicatrizes
de acne, resultando em
uma pele mais firme e
com mais viço.
A forma de ação
principal do microagulhamento é mecânica,
enquanto que o laser,
também usado para o
rejuvenescimento,
tem
ação térmica. Essa nova
tecnologia oferece maior
segurança aos pacientes
com fototipo alto, ou seja,
peles morenas e negras,
que precisam de tratamento que estimulem o
colágeno, visando a redução de cicatrizes de acne
e estrias. Pode ser feito
com certa segurança em
qualquer estação do ano.
O
procedimento
com a microagulhamento deve ser realizado sob
anestesia local. As agulhas, que possuem de 0,1
A 2mm de comprimento.

O
Microagulhamento cria orifícios minúsculos na
pele que se fecham em minutos, sem deixar marcas na epiderme. O sangramento cessa
após alguns minutos e o eritema desaparece após algumas
horas. Portanto, a pessoa não
precisa afastar-se de suas atividades diárias. O procedimento leva cerca de 60 minutos.
Os resultados são gradativos
e podem ser feitas várias sessões dependendo dos objetivos
a serem alcançados.
Como todo procedimento estético disponível no
mercado, o microagulhamento
também possui restrições sobre quem pode realizar o método. O tratamento não deve ser
feito em áreas do corpo com
infecções e em pacientes com
tendência à formação de queloide. Por isso, o procedimento
deve ser feito no consultório
dermatológico, para que o dermatologista possa avaliar as
condições clínicas do paciente,
para saber se é possível aplicar
esta técnica atender as necessidades desta pessoa.

Março- pág.11

Flutuando entre os jacarés até o Metrô na Barra

A

promessa foi
feita e os jornais O Globo
e Extra deram
como manchete em janeiro:
DA BARRA AO METRÔ
PELA LAGOA. Será ? A
ideia é antiga e tomou
corpo com a declaração
do secretário municipal
de Transportes, Fernando MacDowell, amante da
ideia e técnico no assunto. Somado a isso, tanto
o Prefeito Crivella, que
é morador do Península,
quanto o Secretário, moram na Barra.
O serviço de balsas ligando o Condomínio
Península até a estação
do metrô Jardim Oceânico através da Lagoa da
Tijuca é possível e bem
viável, assim como é feito na grande maioria dos
condomínios por aqui.
Barra Bali, Pontões/Barra
Sul, Itaúna, Mundo Novo
e Novo Leblon já possuem assim como todos
que beiram o canal de
Marapendi.
A digamos cereja -do-bolo viria com a
implantação dos Hovercrafts, que passam por
cima de quase todos os
terrenos. São ágeis e carregam mais passageiros.
Em entrevista ao Jornal
Extra MacDowell disse
que o trajeto poderá ser

feito em apenas 15 minutos para uma demanda de
9 mil passageiros por hora.
A previsão é que o serviço
comece a funcionar ainda
neste ano.
— A região está
mal cuidada, vamos tratar
disso, mas ela é linda. O
serviço, porém, não é para
turismo, não. É para as
pessoas se locomoverem
no dia a dia. Assim, eu tiro
os carros da rua e o trânsito na região, que é caótico,
pode fluir melhor — completou o secretário, que é
engenheiro de transportes,
ao repórter Bruno Alfano.
Os Hovercrafts planam sobre a lâmina d’água
através de hélices que inflam de ar uma saia de
borracha,
impulsionada
por ventiladores (motor
elétrico e silencioso). Esse
tipo de veículo, quando
desenvolvido de maneira
eficiente, não necessita de
um motor muito potente e
economiza quase 100% do
combustível utilizado por
um veículo do mesmo porte. Além disso, eles causam
menos danos ao ambiente,
além de rodarem de forma
mais suave do que qualquer barco, pois trafegam
sobre a água e não através dela. Inclusive, devido
a esse fato, o operador de
um hovercraft não precisa
se preocupar com a profundeza das águas ou com

obstáculos ocultos.
Um hovercraft não
é capaz de subir superfícies
escarpadas (com inclinações de 20° ou mais) ou por
terrenos acidentados, com
arbustos ou grama alta, por
exemplo. Da mesma forma,
eles não são capazes de
atravessar locais com objetos cortantes ou pontudos
(como rochas), pois pode
sofrer danos no colchão de
ar ou na saia de borracha.
Sendo assim, tudo aquilo
que foi prometido para as
Olimpíadas como a limpeza
do Complexo Lagunar deverá ser colocada em prática já
que há muito lixo, colchão,
sofá e objetos pontiagudos
boiando sobre as lâminas,
ou o que restaram delas.
Desde sua invenção,
na década de 1950, o hovercraft tem sido adaptado para
o uso em diversas situações.
Estes veículos tem aplicações em manobras militares,
práticas esportivas, diversão
e também para uso comercial. A empresa mais conhecida neste ramo foi a Hoverspeed, criada em 1981,
encerrou suas atividades em
2005 e permaneceu durante todos estes anos fazendo
o transporte de milhões de
pessoas no canal Inglês e
em outras regiões da Europa. No site do jornal um pequeno vídeo da máquina em
ação em
www.jornaldorecreio.com.br
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landês e g
raduado n
o
Paraguai

"

Malas, malinhas e maletas.
Bolsas, bolsinhas e......
artigos em couro em
geral!"

Aummmm......."
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Tem novidade de gravatinha

resente no mercado
brasileiro desde 1999,
hoje o Chevrolet Tracker é mais um integrante da categoria que mais cresce no mundo – o segmento do
SUVs compactos. Mas lembra
que no lançamento o Tracker
era um jipinho derivado do
Suzuki Vitara que emprestou
a GM o chassi, a carroceria e
a mecânica? Só ganhou o emblema da gravatinha.Na época tinha sob o capô apenas
opção de um bloco 2.0 litros
movido a diesel sempre com
tração 4×4. Depois, em 2007,
saiu de linha o motor a diesel para dar lugar a um propulsor 2.0 a gasolina de 128
cavalos de potência, mas a
tração 4×4 ainda erá de série.
As vendas não decolaram em
virtude da montadora oferecer o carro com poucos itens
de série, além do problema
das limitações de cotas impostas pelo governo aos veículos
importados do México. Agora,
pós-carnaval. Atualmente, a
Chevrolet Tracker é vendida
no mercado nacional em duas
versões de acabamento: Tracker LT 1.8 e Tracker LTZ 1.8.
O preço sugerido do SUV na
versão de entrada custa R$
77.790. Enquanto a versão
mais completa (top de linha)
tem preço de R$ 89.990 nas
concessionárias.
O SUV vai adotar visual parecido dos carros mais
recentes da GM visto no novo
Cruze e novo Onix, assim como
nos EUA. A grade frontal vai
ficar mais estreita na parte superior e na parte inferior muito

mais larga. Novos faróis com
filetes em LEDs também serão destaque do visual atualizado da Tracker 2017, assim
como os para-choques redesenhados e lanternas traseiras com novo arranjo interno.
No interior, a marca americana promete mudanças no painel de instrumento que deixa
o estilo parcialmente digital
para ganhar novos medidores
totalmente analógicos. Outra
novidade na cabine serão os
novos materiais adotados e a
nova central multimídia MyLink compatível com Apple
CarPlay, Android Auto e o sistema OnStar para deixar os
ocupantes mais confortáveis
e conectados.

Ficha técnica

Motor 1.8 16V Ecotec
(Flex), de 140 cv com
gasolina e 144 cv com
álcool. Todas saem de
fábrica
com
câmbio
automático com modo
manual de 6 marchas.
Comprimento (mm) –
4248
Largura (mm) – 1776
Altura (mm) – 1647
Entre-eixos
(mm)
–
2555
Peso (kg) – 1355
Capacidade do portamalas – 306 litros
Capacidade do tanque
de combustível – 53 litros

Cinema, praia e pipoca

Esse mês os amantes da
sétima arte poderão curtir
o por do sol em alto estilo
e com direito a pipoca. Um
telão gigante de LED será
montado na areia e passará filmes que poderão ser
escolhidos no site do evento
www.cineestrela.com A lista
tá lá. No Recreio, a tela ficará
na altura da pista de skate,
na Praça Tim Maia, entre os
últimos quiosques, na altura
do Pontal.com. Já na Barra
da Tijuca, a previsão é para
ser na altura do Aloha, próximo à Praça do Ó. As exibições estão previstas para o
cair da tarde, por volta das
17 H e contará com DJs e
um pocket show com clássicos do rock ao piano. Estão
programados Tay Dantas
e piano rock. A lista de filmes está disponível no site
do evento para a escolha.
As exibições acontecerão

sempre às sextas-feiras de
Março: dias 10, no Leme; em
Copacabana, 17; na Barra da
Tijuca, dia 24 e fechando com
o Recreio, dia 31 de Março.
Produzido pela Infinit Produções e a Estilo Comunicações
o CINE ESTRELA é realizado
através da Lei de incentivo à
cultura do Governo Federal .
O produtor Junior Brasil comemora:
"Levar cultura de graça
tem um sabor especial para
mim num momento tão difícil
que passamos na economia',
explica. As apresentações
contarão com audiodescrição
para os deficientes visuais
participarem também e terão
uma área exclusiva. A ação
é inédita na região carente
de eventos gratuitos de qualquer porte, principalmente
na areia da praia. A Orla Rio
apoia e a Getnet patrocinam o
evento.

Jornal do Recreio - pág.13

Jornal do Recreio - pág.14

Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/Ique Cruz

O

Restaurante
Bahamas
Steakhouse serviu de
locação para o filme
“Polícia Federal — A lei é para
todos” que aborda o tema
mais comentado no momento.
As gravações ocuparam duas
noites inteiras que varou a
madrugada no mês passado.
A equipe comandada
pelo diretor Marcelo Antunez — de blockbusters como
“Qualquer gato vira-lata 2”
e “Até que a sorte nos sepa-

re 3’’ (ambos de 2015) — gravou
cenas de um bar aonde aparece
o ator Bruce Gomlevsky que dá
uma canja de Renato Russo no filme. Estavam lá Flávia Alessandra,
que será a delegada Érika Marena,
Antônio Calloni, o delegado Igor
de Paula, coordenador da Lava
Jato, Rainer Cadete (procurador
Deltan Dallagnol), entre outros.
Na
foto,
um
dos
proprietários
da
casa

o
empresário
Ricardo
Mussauer que acompanhou as gravações de perto e posou para fotos com Flávia e João Baldasserini.
Mês passado ganhamos a primeira casa de festas da Xuxa, a CASA
X, no Recreio Shopping. Por incompatibilidade de agenda da empresária somente dois meses após é que
ela veio para uma festa inaugural.
O local parece o antigo cenário do

programa, com direito a nave
XUXA e tudo. Na ocasião, em
entrevista coletiva, Xuxa falou
da saúde debilitada de seus
pais e ao mesmo tempo de
estar feliz com o novo franqueador. Na foto, as empresárias
Aline Monteiro e Lelia Galante.
A casa X fica na Av. das Américas 19.021, terceiro piso loja
3001.

Degustando a Vida

A

ndo ouvindo com
uma certa frequência um interesse
maior
das
mulheres
por vinhos e espumantes. Priemeiro, porque
andam preocpadas em
manter a forma. Depois
vem a elegância em degustar a bebida e por
fim, pelo sabor e investimento. Afinal, tomar
várias cervejas na noite
causa dor de cabeça,
no bolso e na pança. E
elas decididamente não
querem isso. Pesnando
assim, vejo que existe
aquela dúvida na hora

3 dicas para elas

de pedir o vinho e não errar. No mês dasmulheres
que tal umas dicas?!

momento você descobrirá
os vinhos que te encantam.

1 – Comece pelo vinho
mais fácil. Se você não
esta acostumada a beber vinhos ou não sabe
muito bem ainda o que
curte, opte por vinhos
mais fáceis de beber, ou
seja, evite ir logo de cara
abrindo
um
Cabernet
Sauvignon ou um Tannat,
uvas que são mais tânicas
(você achará mais forte e
te dará uma sensação de
travamento na boca.

3 - Tente casar vinho e
comida das melhores formas. O casamento do vinho com a comida não é
uma fórmula matemática
e aqui também pesam as
preferências pessoais, mas
existem algumas combinações que podem ser um
desastre, como um vinho
tinto muito encorpado e
uma porção de camarões
grelhados.
Certamente
você não ficará satisfeita.
Então procure algumas
combinações bem básicas
sem medo de errar:

2 – Procure o que você
gosta. Estamos em tempos de whats App! Foi
num bar ou restaurante,
bebeu, curtiu? Tira uma
foto e guarde com carinho. Leia o rótulo. A princípio não existe uma regra
dizendo que este vinho é
melhor que aquele, já que
o gosto é muito pessoal,
então vá provando os
vinhos e tentando identificar aquilo que você mais
gosta, sejam espumantes, vinhos brancos, tintos, rosés, vá provando
diversos tipos e vendo
aquilo que mais te atrai,
provavelmente em algum

Massa com molho de tomate – Chianti/Merlot/
Pinotage
Carnes (um bom bife com
chimichurri) – Tannat/
Malbec/Cabernet Sauvignon
Frutos do Mar – Sauvignon Blanc
Queijos – Chardonnay
Entradinhas, canapés e
etc – Espumantes e Rosés leves
Anotem:
1 – Espumante Aurora
Moscatel – Espumante super leve com aromas bem
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florais, você poderá servir tanto como uma entradinha para as amigas
quanto para acompanhar
as sobremesas, esse realmente não tem erro, é
uma das melhores opções
para quem está começando.
2 – Espumante Deseado –
Este espumante argentino
é produzido na Patagônia
e seu toque de doçura natural acompanhado de um
grande frescor deixam ele
extremamente agradável.
3- Miolo Gamay 2015 –
Esse é um ótimo vinho
tinto brasileiro para quem
esta iniciando. Este vinho
é fabricado por um processo diferenciado chamado maceração carbônica que deixa ele com
um ótimo toque de frutas
e muito pouco tanino, ou
seja, é um vinho super
fácil de acompanhar com
comidas mais leve.
4 -Crios Torrontés – Este
vinho é produzido pela
super badalada Susana
Balbo, uma enóloga incrível da Argentina. A uva
Torrontés é extremamente aromática (flores e frutas) e tem um ótimo frescor, realmente é um vinho
super fácil e agradável.

Curtiram , meninas? Espero que sim e tim tim!
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!
Vamos produzir? Escrevam:
jornaldorecreio@gmail.com

