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Fabiano Fonseca vai trazer shows
inéditos para a região até Dezembro
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Mesmo com caçambas, lixão cresce na Natividade
Cinco tambores de lixo da
Comlurb tem tirado o sono e a
saúde dos moradores da Rua Natividade, no Recreio, há pelo menos
dois anos. O que era para ser uma
solução está longe de chegar num
consenso. Apesar do caminhão da
coleta ter acesso às ruas da comunidade Beira-Rio, os contâiners
que servem para desafogar o acúmulo de lixo da comunidade e facilitar o trabalho da empresa tem
causado muitos transtornos aos
moradores de dois condomínios
de casa próximos. Isso porque a
falta de educação dos moradores
fazem com que a calçada seja estendida como caçamba de lixo.
O Jornal do Recreio recebe
há algum tempo reclamação dos
moradores, inclusive, sobre a rede
de esgotos a céu aberto que margeia a rua desde a comunidade
até a esquina da rua Aldemir Martins. Em dias de chuva e os que
se seguem aumentam o tormento
porque vem os mosquitos, a água
empoçada e o mau cheiro como
mostra a foto. No dia em que estivemos, avistamos restos de sofá,
ventiladores, filtro de água, garrafas pet e lixo, muito lixo.
Há 6 anos morando no local, Mônica desabafa:
__"Reclamo há várias administrações sobre o problema.
Tenho vários protocolos do 1746.
O morador não tem educação e
joga tudo aqui, mesmo tendo a
caçamba. Até fogo já botaram e
o bombeiro foi acionado. A solução é retirar as caçambas porque o caminhão passa duas vezes
por semana na comunidade. Não
aguentamos mais essa situação',
desabafou.
Em nota, a assessoria de imprensa da Comlurb respondeu:
_" A Comlurb informa que
será realizado ainda hoje, uma
vistoria no local, para verificar o
que está acontecendo e em seguida providenciar a limpeza".

Guilherme Pereira

"Um lixão
a céu aberto a poucos metros
da Avenida
das
Américas",
desabafou
a moradora
da rua Natividade que
serve como
acesso
à
comuniade
Beira-Rio
O lixo se acumula dentro e fora dos contâiners da Comlurb na entrada da comunidade Beira Rio

Vai lá no nosso site que tem muito mais

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

Óleo de coco, vale à pena?

A

gordura
do
coco é consumida pelo homem há 4000
anos, contém
gorduras
saturadas,
possui um componente
que também tem em
abundância no leite materno, o ácido láurico,
que é antiviral e antibacteriano aumentando
a imunidade, ainda tem
triglicerídeos de cadeia
média (TCM), que fazem dele uma gordura
de fácil digestão e absorção.
Mas as inúmeras
vantagens
vão,
além disso: é antioxidante, combate fungos
e parasitas intestinais,
estimula o bom funcionamento da tireóide,
aumenta a saciedade e
alguns estudos já demonstra até que ela
pode ser termogênica
(capaz de gerar calor e
queimar calorias), isso
auxiliaria no processo
de emagrecimento.

Bom, aí que tem gerado controvérsia entre os profissionais da
área. É muito usado
por fisiculturistas em
pré-competição, quando querem reduzir a
gordura corporal , mas
manter a massa muscular.
Para praticantes de exercício físico
o ideal é ingerir antes
do treino, passe o óleo
de coco sobre uma fatia de pão integral, que
por ser rico em TCM, a
energia produzida será
utilizada pelo organismo. Ele não necessita
de sais biliares para
sua digestão e metabolismo. No fígado, estes
triglicerídeos
rapidamente se transformam
em energia, por isso
não se depositam no
organismo. A gordura de coco acaba sendo termogênica, por
aliar a capacidade que
a ela tem de estimular
a glândula tireóide, au-

mentando o metabolismo
basal. Por ser uma gordura
saturada, pode ir ao fogo
e em pequenas quantidades não faz mal ao organismo. O ideal é começar
com 1 colher de sopa ao
dia e ir aumentando gradativamente até chegar
a 3 colheres. Como todo
alimento que tem um perfil lipídico, o óleo de coco
tem efeito laxativo, então
devemos consumir com
moderação. Laxativo, entendeu? Banheiro!!!
Sugestões de consumo: Já que ele é tem um
sabor agradável, pode ser
passado no pão integral
no lugar da manteiga, processar junto com as frutas
para fazer vitaminas, ou
mesmo consumir uma colherada pura.
As frituras esporádicas
acabam sendo permitidas
se feitas em óleo de coco.
Chips de inhame, batata
doce ou baroa ficam uma
delícia! Vale a pena experimentar!
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Fale com Thiago
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99104 - 2208
JORNAL DO
RECREIO
Ao Jornal do Recreio,
Denuncio o descaso e negligência da Prefeitura e Subprefeitura da Barra, com o
trecho da Av. Alfredo Balthazar da Silveira, em frente
ao novo terminal Recreio.
Entra ano, sai ano esta "calçada" das fotos, que deveria ter cimento e iluminação
decente está cada vez pior.
É depósito de lixo e banheiro de qualquer pessoa que
passe por ali, incluindo os
ambulantes que se instalam
no sinal.
Os moradores dos condomínios próximos pagam muito
de IPTU, taxa de iluminação
urbana e outros....para zero
retorno.O fato também já
foi reclamado com os antigos subprefeitos, que desempenharam papel insignificante para a área, mas
que mesmo assim um deles
ainda se elegeu deputado
estadual.
A COMLURB, como
se vê nas fotos, é inexistente e a sensação que temos,
é a de "Japeri é aqui".
Na mesma quadra

(se é que se pode chamar
o trecho de matagal abandonado e lixo de quadra), o
Centro Didi, da Secretaria de
Esportes, em ritmo de degradação acelerado, virou uma
cidade fantasma. Suas instalações arrasadas e precárias,
banheiros imundos, reboco
caindo, campo de futebol
sem grama sintética, redes
de proteção/divisão com o
condomínio inteiramente aos
pedaços, pode ser rebatizado de "Centro Greta Garbo",
aquela que acabou no Irajá.
Quando funcionava na gestão anterior já no bagaço e
chovia, as sras usuárias se
apinhavam em fila para fazer
ginástica, debaixo da única
marquise.
Enfim, não podemos ser só
pagantes e me sinto desconfortável e abismada com
o conformismo e alienação
dos moradores deste trecho
do Recreio. Parece que não
vieram de locais urbanizados, tal a falta de cidadania
em exigir dos gestores da cidade, o respeito ao morador
e cidadão "compulsório". O
que se paga nesta tal "Cidade Maravilhosa" é absurdo, e
aqui no Recreio muito mais
até do que em Copacabana.
Grata,
Cordialmente
Maria Amelia Vianna

Superintendente Barra,
Recreio e Vargens

Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
R: Os órgãos responsáveis
já foram notificados sobre a
demanda e a região já está
na planilha de planejamento
para futuras intervenções.
Olá
meus
amigos
Moro na Rua Natividade há
6 anos e não aguentamos
mais com a quantidade de
lixo ao redor das caçambas da Comlurb. Apesar
do caminhão ter acesso à
comunidade Beira Rio esses
latões foram colocados há 2
anos, mas as pessoas não
entenderam bem ou não são
civilizadas e jogam ao redor.
Em dias de chuva a água fica
empossada e daí o mau cheiro e muitos mosquitos. Tem
de sofá a televisão quebrada
, um caos. Isso sem falar no
esgoto ao céu aberto na própria rua num pequeno trecho.
A
administração
regional mudou e nada fizeram
, conto com vocês agora.
Mônica
via
whats
app
Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
R: A Superintendência encaminhou
o
problema
para a Comlurb, que cuidará da limpeza no local.

Prezado
Prefeito Sr. Marcelo Crivella
e equipe.		
Em toda a extensão
da Av. Lúcio Costa - Recreio dos Bandeirantes (
entre o Posto 09 ao 12) todas as noites tem, grupos
de meninas e mulheres se
prostituindo e junto traficantes que agenciam as
meninas e bandidos que a
cada dia cometem mais delitos e desordens na região.
O superintendente do Recreio ou ainda subprefeito informou via mídia que
esse assunto não era problema dele que já havia
passado o assunto a PM
por escrito. A PM não sabemos o motivo faz patrulhamento todas as noites e
não toma nenhuma atitude,
parece que não vê nada ?!
Pelo amor de Deus, tomem
alguma providência, está situação é mais um motivo de
vergonha para nossa cidade!
Nos moradores do Recreio,
cidadãos que pagamos nossos impostos, estamos indignados com esse descaso ou
incompetência, medo ou interesses(R$)paralelos? Lastimável o que esta ocorrendo
em nosso bairro diariamente
Aguardamos
providências!
Paulo

Roberto

Cardozo.

Resposta do Superintendente Thiago Barcellos
R: Não é atribuição da Superintendência
responder
sobre esse tema, mas, em
contrapartida, a conservação das vias nos cabe. Sendo
assim, nossas equipes cuidarão para que a iluminação
pública e a poda das árvores
estejam em dia para que os
locais estejam bem iluminados, aumentando a sensação
de segurança.
PARTICIPE!
jornaldorecreio@gmail.com
ou pelo whats app do
JORNAL DO RECREIO
21 991042208.

Bruno Morisson/
Angiorradiologia/Cirurgia
Endovascular-Accura

Qualidade de Vida

morisson@terra.com.br

Mãe, se cuida!

Mês das 'Mães' de todas
as mulheres, vamos falar sobre prevenção de
doenças
Cardiocirculatòrias na Mulher.
A prática de exercícios afasta os sintomas da TPM, melhoras
os níveis do lipidograma,
insulina e glicemia reduzindo a inflamação sistêmica e seus males.
Para muitas mulheres, a prática regular
de atividade física está
ligada à imagem de pessoas com o corpo em forma mas hoje já se sabe
que outros benefícios do
fitness se manifestam
em todos os aspectos do
organismo desde a parte
psicológica até o fortalecimento dos ossos e das
articulações, em especial para as mulheres. Ao
incluir na sua rotina um
programa de exercícios
físicos bem planejados e
estruturados, a mulher
observa a perda de peso
e da porcentagem de
gordura corporal. Todos
esses benefícios auxiliam
na prevenção e no controle de doenças, sendo
importantes para a redução da mortalidade associada a elas.
Na vida da mu-

lher moderna essa prática
é essencial uma vez que
a demanda da vida diária
torna imperativo que se
alcance e se mantenha
um nível satisfatório de
potência aeróbica, força
e flexibilidade. Exercícios
aeróbicos, por exemplo,
podem oferecer efeitos
significativos na saúde
feminina, pois se trata
de um exercício físico extremamente importante,
quando praticado pelo
menos três vezes por semana sob supervisão de
profissional de educação
física. Vai falar isso pra
sua mãe!
Os benefícios dos
exercícios envolvem a
melhora
cardiovascular,
não só por aprimorar o
condicionamento
físico,
mas também por manter
um bom controle da glicemia e diminuir o colesterol ruim. Há melhora da
massa óssea com contribuições para a prevenção
da osteoporose, mais facilidade para emagrecer
e diminuição nas chances
de ocorrência de pressão
alta. Além isso, a produção de endorfinas, que
advém do exercício aeróbico proporciona sensação de bem estar, além de
regularizar o ciclo hormonal na mulher. Com isso,
as mulheres tendem a ter
ciclos menstruais mais
regulares, menos cólicas
menstruais, menos efeitos relacionados à TPM,
como dores nas mamas
antes da menstruação e
alterações de humor, e
maior facilidade de engra-

antes da menstruação e alterações de humor e maior facilidade de engravidar, além do
aumento da libido.
A simples caminhada
tem efeitos surpreendentes inclusive. Em recente pesquina
nos EUA mostrou que numa
simples caminhada tem efeitos
na circulação cerebral evitando
derrames e outras doenças.
Por último, mas nāo
menos importante, temos o
sono que é quando recuperase do dia e dos exercícios !!!!
Deixo aqui dicas de
exercícios mas que devem ser
acompanhados por profissional habilitado para adequar
a cada pessoa. Para melhorar
a circulação, basta dedicar 30
minutos por dia a atividades
físicas. Caminhar 20 minutos
por dia a passos rápidos favorecerá o fluxo sanguíneo e fortalecerá os vasos sanguíneos.
Os problemas de circulação
sanguínea costumam afetar
com regularidade as pernas,
causando diferentes sintomas
como varizes, dor, inflamação
e outra série de dificuldades
que diminuem a qualidade de
vida.
Frequentemente
eles
acontecem pela incapacidade
das veias para fazer o retorno
do sangue ao coração, devido
ao fato de que a parte inferior
tem que se esforçar mais ao ter
que lutar contra a gravidade. A
chance de desenvolver patologias devido a este problema
aumenta com a idade; tanto é
assim que mais da metade da
população apresenta tais patologias a partir de seus 50 anos.
Entrem no site do jornal
em www.jornaldorecreio.com.
br e vejam a lista de exercícios
que podemos compartilhar.

Os pardais voltaram à região

V

ai voltar a doer
no bolso. A Prefeitura do Rio
decidiu
religar
mais da metade dos radares desligados na cidade que foram
anunciados em dezembro como cancelados. Foi
criada uma nova administração para o tema e
criou-se uma comissão
para reavaliar a necessidade dos radares e decidiu pela volta da operação
de 186 deles. Pelo visto,
aqui na região, quase todos estarão em operação
até o fim desse mês. Já
estão em funcionamento
todos da Lúcio Costa, por
exemplo.
Essa ação acontece junto à Alerj que aprovou uma lei que pretende retirar equipamentos
de fiscalização eletrônica
de locais violentos do estado. O texto, que ainda
precisa da sanção do governador Pezão, diz que
ficam “proibidos de serem
instalados em áreas de
risco novos dispositivos
eletrônicos de controle de
velocidade” e que os municípios precisam retirar
gradualmente os dispositivos já instalados nessas
regiões.
No caso específico da orla
da Reserva que é comple-

tamente escuro por falta de
iluminação fica a dúvida:
se liberar vira uma pista de
corrida e os acidentes voltam a acontecer ou facilita
a abordagem de ladrões já
que fica limitado a velocidade de 60 km?
No entanto, não há
uma definição precisa sobre quais são esses locais.
A lei afirma que “consideram-se áreas de risco
aquelas cujas comunidades
carentes são mapeadas e
conhecidas por serem de
alto índice de violência e
confronto armado em vias
urbanas”. O que em nenhum momento o Recreio
e a Barra se enquadram,
apesar de estarem no TOP
10 da violência.
O deputado Dionísio
Lins (PP), autor da lei, afirmou que esses parâmetros
para definir as regiões ainda serão criados. Ao Extra
ele disse:
— Vamos pegar os
dados de violência e convocar uma audiência pública para determinar os
locais onde há mais crime
— afirmou.
Já o diretor de Engenharia de Tráfego da
Companhia de Engenharia
e Tráfego (CET-Rio), André
Ormond, afirmou que vai
aguardar a definição dos
locais considerados de ris-

co para desligar os equipamentos nesses perímetros.
— Eu tenho uma malha viária de 9 mil 400 km.
Vou remanejar esses radares
para outros locais com potencial de risco. A segurança de
tráfego ficaria em segundo
plano, o que é um risco para
a vida da população. A CET-Rio vai ponderar, apresentado os riscos, mas temos que
respeitar a lei — afirmou.
Nesse cenário, o fator
de segurança de tráfego ficaria em segundo plano, o que
é um risco também à vida da
população. Será ponderado
pela CET-Rio, apresentado os
riscos, mas temos que respeitar a lei — afirmou Ormond.
E é aí, que se enquadra a região, com alto índice de acidentes fatais por causa das
vias largas e em linha reta.
Veja a lista completa no site
do jornal em www.jornaldorecreio.com.br ou www.rio.
rj.gov.br .
Muitos motoristas já
foram pegos de surpresa na
orla como foi o caso do professor do município Eduardo
de Andrade Neto, 39 anos:
__"Passo por aqui sempre fugindo dos sinais das Américas.
Não sou de correr, tenho um
Corsa, mas vou ter que passar
a olhar o velocímetro porque
a gente acaba relaxando e a
multa chega bonitinho lá em
casa', brincou.
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MESTRE C
é filósofo ir

HINA

landês e
graduado
no
Paraguai

"EVinicius
ntrando na onda do poeta
de Moraes, que me

desculpem as magras, mas
gordurinha é fundamental. Posso
não comer tudo, mas
gosto de ver o prato cheio

Aummmm......"

Deus salve a Rainha
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Com DNA inglês e sangue Indiano, Royal Enfield chega ao Brasil

N

uma tarde agradável no Map Barra,
mais
especificamente na Candice
Cigar, do amigo Rafael Corrêa, conversava sobre
veículos com nosso divertido
colunista 'Mestre China', o
nosso afável 'China'. Amante do mundo vintage, China
já teve inúmeros 'brinquedinhos', de uma trail KTM ou
a Triumphy que usou pelos
asfaltos da BR-040. Dos bólidos, ele dirige uma Land Rover Defender da década passada com muito orgulho e na
qual trata com muito carinho.
Ele não percebe, mas é fã do
jeito com que os ingleses
tratam das máquinas.
E nessa
conversa
surgiu a Royal Enfield que
apresentou mês passado as
3 motocicletas que já estão
vendendo no Brasil, inicialmente em São Paulo (Ibirapuera)e com previsão para
o ano que vem aportar aqui
na região. A Royal é tão lendária quantos as Indians e
Harleys. Nasceu em 1891,
na cidade de Reddich, Reino Unido com o nome de
ENFIELD MANUFACTORING
COMPANY LIMITED . Só ganhou o nome de Royal dois
anos depois e fez sua primeira moto em 1901, mesmo
ano que a Indian foi fundada.
As motos eram vendidas na
Índia no fim da década de
40, por isso que em 1955
é que se associou à Madras
Motors por lá. Fechou as portas em 1968 na Inglaterra.
Mas na Índia o modelo Bullet
bombou! Por aqui, em 2013
o grupo Amazonas trouxe alguns modelos para cá mas

parou. Agora, ao que parece,
não é apenas um importador que se aventura a trazer
esse monumento de DNA inglês, mas sangue indiano,
mas sim , o próprio fabricante.
Com foco em motos de visual
clássico e média cilindrada, os
modelos são importados da
Índia. Chegam agora os primeiros modelos Bullet 500,
Classic 500 e Continental GT.
A Bullet (R$ 18.900 )é
o modelo considerado a moto
em produção mais antiga da
história, com a fabricação iniciada em 1931. Seu motor é de
1 cilindro e 499 cc, com injeção
eletrônica rende 27,2 cavalos
em números de desempenho
divulgados na Índia. As rodas
são de 19 polegadas, na dianteira e 18 polegadas, na traseira. Seu peso total é de 194
kg, para um tanque de 13,5
litros. O Motor, 499 cc, com
Injeção eletrônica e refrigerado a ar, com 5 marchas e partida elétrica e pedal, ou seja no quique!!!
O tanque leva 13,5 litros.
A Classic adota um visual bem clássico (o nome já
diz)e possui apenas assento
para o motociclista. O motor é
o mesmo da Bullet, e também
possui rodas de 19 polegadas,
na dianteira, e 18 polegadas,
na traseira. O peso também
é de 194 kg, para um tanque
de 13,5 litros como na Bullet.
O motor é de 499 cc e 1 cilindro. A injeção é eletrônica
e também refrigerado a ar,
com 27,2 cavalos de potência e4,21 kgfm de torque e 5
marchas, como na Bullet. Partida elétrica e a pedal!! Pesa
o mesmo que a Bullet e os
mesmos 13,5 litros no tanque.

E a terceira, CONTINENTAL
GT que é a mais moderna da
linha, sem deixar de adotar
um visual clássico, neste caso,
mais esportivo e no estilo "café-racer". O motor também é
diferente, rendendo 29,1 cavalos de potência, com 1 cilindro e 535 cc de cilindrada.
As rodas são de 18 polegadas
em ambos os eixos. O motor
de 535 cc e 1 cilindro, com
injeção eletrônica, refrigerado
a ar e 29,1cavalos de potência
4,5 kgfm de torque. Pesa 10
kg a menos e custa a GT: R$
23.000 e GT com ABS: R$
24.500.
A marca afirma que a
justificativa para a presença
de modelos sem freios ABS
é comercial. "É um padrão
mundial da marca. Existem os
mais puristas que não querem
ABS, mas temos os iniciantes
que se sentem mais seguros
com ABS", disse Fábio Albiero,
gerente de marketing da Royal
Enfield.
Vale lembrar que, pela
legislação, a partir de 1º de
janeiro de 2019, todas as motocicletas vendidas no Brasil
deverão ter freios ABS. Pela
regra, já no primeiro dia de
2018, a porcentagem deve ser
de 60% dos modelos vendidos. Hoje, o índice é de 30%.
Para provar que vieram para ficar o presidente
mundial da Royal Enfield, Rudratej Singh em São Paulo tascou:
_"Estamos muito confiantes
no Brasil. Nosso compromisso
aqui é por décadas, não por
anos", afirma no discurso inicial em Sampa.

Unidos pelo elétrico

O

sonho em ter um
carro elétrico era
um desejo comum
a eles. E essa paixão gerou amizades,
até interestaduais. Aureliano
Lima, morador da região, Marcelo Dejon e Edgard Escobar
levantam uma bandeira e criaram uma associação de carros
elétricos com intuito de brigar
por interesses em comum, defender o meio ambiente e fazer
com que impostos e leis olhem
para esse público, o futuro de
nossas vias.
Os carros tem preço acima da média. Para se ter uma
ideia um modelo I3(da foto)
BMW não sai por menos de R$
155 mil na agência. Mas vai
comprar na pronta-entrega?
Existe uma burocracia e um
'contra-mercado' de pós-venda
que praticamente não existe
nesse segmento já que os carros necessitam de pouca manutenção. Na conversa em que
estivemos no estacionamento
do Extra 24 horas, Aureliano,
piloto de helicóptero nos contou que um pneu (o carro não
vem com estepe) custa na Autocraft, revendedor autorizado,

inacreditáveis R$2.550,00 e o
mesmo pneu no mercado paralelo sai a R$ 550, sem falar nos
impostos e taxas num segmento
ainda engatinhando no país.
_'Nossos carros não são
o futuro. Já são o presente e as
concessionárias e Governo precisam nos olhar com mais carinho', revela Aureliano.
No último fim de semana de Abril, foram a Teresópolis
com mais cerca de 20 proprietários iniciarem o processo da associação e combater esse mercado injusto, segundo eles.
"Não sei como vão sobreviver, mas sei que a própria BMW
anuncia que até 2025 toda sua
frota será elétrica. Uma troca de
óleo simples de um modelo M3
pode sair a cerca de R$ 3 mil
reais. Como somos elétricos não
temos troca de óleo e não enxergam com bons olhos porque não
damos lucro no pós-venda. Nossos carros tem um gerador que
com apenas 10 litros de combustível recarrega as baterias, assim
como quando freamos, gerando
energia', lembra.
No site www.jornaldorecreio.
com.br tem fotos e um vídeo do
I3 lançado em 2014.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

Mesmo com agenda
lotada, o cantor e morador
da região, Diogo Nogueira,
deu uma passadinha no espaço destinado às carnes e
vinhos especiais do Dom Helio, mês passado, no Pedra
de Itaúna. Diogo que gosta de pegar boas ondas na
área da Pedra do Pontal e na
Macumba, cantou no projeto
TAMAR, em Aracajú, homenageando com uma roda de

samba especial em comemoração aos 15 anos no Oceanário.
A inspiração da noite foi a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), espécie mais abundante nas praias de Sergipe, que,
segundo os biólogos do projeto, tem um comportamento
curioso ao desovar: ela samba.
Ao lado e acima, Caio
Castro com bigodinho a la
Dom Pedro I esteve mais
uma vez no Buteco Tradi

cional, como de costume, e fez
a alegria da mulherada no local
fazendo selfies e dando autógrafos. Muito simpático marcou um golaço, ora pois pois.
Abaixo, nossa
ex- capa
o
excelente
ator
Vladimir
Brichta em momento relax pegando onda na Macumba, na altura do Point do Rico.
E ao lado, Márcio Garcia esteve no Brooks Pub
em
festa
comemorando

a
nova
temporada
do
seu programa
"Tamanho Família', na TV Globo.
O ator de 47 anos dançou e pulou a noite inteira e
fez a alegria de quem estava
na casa que foi fechada para
a festa particular, mas antes
posou com os funcionários
da casa. Os garçons foram
os preferidos, vejam como
Márcio estava suadinho?

Degustando a Vida

Sabia que o Outono é a melhor estação para degustar
bons vinhos? É o início de
uma fase de transição dos
extremos da temperatura
entre verão e inverno. Época em que o vento sopra de
forma diferente. As folhas
perdem o verde e iniciam
novo ciclo natural.
E entramos numa época
boa para degustar bons tintos que são fermentados
com a casca, daí a cor nos
vinhos tintos.
Para o consumo
e guarda, a “regra geral”
é que o vinho tinto jovem
deva ser consumido até os
seus cinco anos de idade,
para se aproveitar o frescor
e a fruta. Já os vinhos tintos mais potentes, considerados “de guarda”, podem
evoluir na garrafa por muitos anos, mas sou do tipo
que mais de R$100 pratas

Outono, excelente época para os tintos

numa garrafa só para quem
entende. Corre o risco de
achar tudo igual ou até pior.
Conhecem os nomes?
UVAS: As mais conhecidas
e usuais no mercado são as
seguintes: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Pinot Noir, Shiraz ou Syrah,
Malbec, Carmenere, Tannat,
Tempranillo, Sangiovese, Pinotage, Nebbiolo. Petit Verdot e Touriga Nacional.
Mas, também existem diversas outras uvas tintas
espalhadas no mundo, valendo frisar: Baga, Touriga
Franca, Aragonês, Bonarda,
Grenache, Barbera, Gamay,
Mourvedre, Nebbiolo, Nero
D´Avola, Primitivo di manduria, Carignan ou Cariñena,
Tinto Cão, Tinto Fino, Tinta
Barroca, Tinta Roriz, Agiorgityko, Aglianico, Canonnau,
Canaiolo, Cinsault, Corvina,
Molinara, Rondinella, Dolcetto, Malvasia Nero, Mazuelo,
Monastrell, Negroamaro, Pinot Meunier, Zinfandel, entre
muitas mais.
Para os vinhos tintos, procure servi-lo numa
temperatura média de 16ºC
a 18ºC. Lembre-se, acima
de 20ºC não fica legal. Por
isso, se não tiver uma adega, não hesite em deixar a
garrafa por alguns minutos
antes na geladeira para dar
uma resfriada, ou então,
sirva-o num decanter sobre
uma assadeira com água
fria.
Tá tudo certo!

Segundo o sommelier
da Decanter, Sidney Lucas,
seguem algumas sugestões
para a estação. Inicialmente ele indica o vinho francês Château Tour de Luchey
2013. A bebida traz o leve
sabor frutado da amora,
mesclado em ervas e chocolate, e combina perfeitamente com pratos como churrasco, pão árabe recheado
com carne de cordeiro moída
(temperada com cebola, tomate, zátar e hortelã fresca
picada), ou até mesmo com
angú à baiana e embutidos.
Outra sugestão é o vinho
branco Domaine Sigalas Assyrtico-Athiri 2014, que traz
um sabor cítrico e levemente ácido. A bebida harmoniza
com pratos mais leves, entre
eles está a salada de feijões
fradinhos e camarões salteados (temperados com azeite
e manjericão), e também a
culinária japonesa. Além disso, Lucas destaca ainda os
espumantes para a chegada do outono. Para apreciar
ao lado de aperitivos durante a tarde, indica o Araldica
Asti Spumante. Cremoso na
boca, suave e vivaz, pode ser
apreciado ao lado de frutas
frescas com nata. Além deste, o espumante Luigi Bosca
Brut Nature também é uma
excelente opção para os dias
amenos da estação. “Esplêndido espumante com aromas
frescos, que recordam maçã
verde, pêssego, impressões
cítricas e levemente tosta-

das. Elegante, equilibrado,
seco, com espuma cremosa
bem integrada. Harmoniza
muito bem com pratos leves
como os da cozinha japonesa”, ressalta Sidney.
Eu particularmente
me arrisco a dizer que é a
época do ano em que certos
vinhos realmente se destacam, como por exemplo os
brancos mais encorpados.
Ao escolher vinhos durante
o outono, pense em Viogner,
Marsanne, Verdicchio, Pinot
Noir, Dolcetto, Barbera, Nebbiolo e Tempranillo.
Mas não custa lembrar que, num país imenso
como o Brasil, a chegada de
determinada estação impacta muito mais em determinadas regiões que em outras.
Isso, sem falar em quando
parece que passamos pelas
4 estações do ano num mesmo dia. Aproveito para completar que o outono enriquece e intensifica sabores,
tornando-os mais terrosos.
Carne vermelha com vegetais, carnes de porco, e massas com molhos não muito
espessos, como um caprichado molho à bolonhesa,
são opções tentadoras nesse clima, tudo isso cai bem.
Minhas dicas que cabem no
bolso são: Gran Duca Chianti
(750 ml) — de (não passa de
R$65), vinho seco originário
da Toscana, Itália. Produzido
com as uvas da casta Cabernet Savignon e possui aromas de ameixas e cerejas.
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O segundo é o Vidigal Reserva dos Amigos (750 ml)
— não passad e R$50. Vinho
produzido em Lisboa, Portugal, com uvas Tinta Miúda,
Tinta Roriz e Castelão. Harmoniza bem com queijos
suaves e cogumelos. Tim tim!
No Empório Santa Therezinha, na Avenida
das Américas 13.280, telefone:2498-8799 e agora a
Adega de Vinhos , vindo da
Cadeg no espaço Le Gusta
atrás do Prezunic, (primeira à
direita). Sempre haverá boas
escolhas e bons rótulos, além
de preços justos.
Vamos produzir? Escrevam:
jornaldorecreio@gmail.com

