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Por  Marcos Carvalho

Só dá ela 

Livro, teatro, filme, novela, 
comerciais, e agora,
Dança dos Famosos.

A atriz 
conquistou o país

Mariana 
Xavier
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Camisetas com frases engraçadas, roupas femininas e plus size estarão na feira

A entrada do bar e o interior  do salão receberão as mercadorias no fim do mês

Nos dias 26 e 27 desse mês 
o bar mais tradicional do 
Recreio vai receber pela 
primeira vez um bazar com 

produtos variados, o Paralello Ba-
zar. Para quem está acostumado às 
picanhas, bolinhos crocantes , ao 
chope gelado e a boa música vai ver 
pela primeira vez no local bolsas, 
sapatos, acessórios femininos e até 
suplementos alimentares, entre ou-
tros produtos que serão comerciali-
zados em sistema de 'feirinha'.
 A ideia é inusitada na região 
e chega num momento importante 
aonde a economia precisa dar ares 
de sobrevivência e a chance de po-
der comprar produtos a um preço 
justo. Vale a visita. Os organizado-
res tentam levar ao espaço da Ben-
vindo de Novaes 1800 cerca de 50 
expositores que teão modas fitness, 
e praia, calçados masculinos e rou-
pas plu size para os mais 'cheinhos'. 
 O negócio é de família. Na 
organização tem pai, filho, filha, 
genro , nora, uma cadeia comple-
ta de uma família tradicional do Re-
creio, explica Antônio, que mantem 
algo parecido há anos na Freguesia, 
a JCP Expo Mix:
 __"Já é um desejo antigo 
trazer para o bairro o que já faze-
mos com uma certa experiência em 
Jacarepaguá. O Ricardo nos cedeu 
esse espaço e acho que tem tudo 
para dar certo, mas dá muito traba-
lho', conta o empresário que tem a 
ajuda do genro Thiago e da esposa 
Verônica no negócio.

 Ricardo Mussauer, proprietá-
rio da casa falou sobre a novidade:
 __"Minha filha quando trou-
xe a ideia logo apoiei de início. Ela 
já participava dessa feirinha e achei 
interessante fazer aqui. Estamos 
passando por uma grave crise mas 
aposto no meu estado e no país e 
precisamos nos reiventar. Não me 
atrapalha em nada por causa do ho-
rário, já que é de 10 às 16H. É um 
horário que já uso para locações de 
gravações de novela e comerciais", 
comentou. 
 Dentre os expositores estão 
o Atelier Gabi Braga com acessórios 
femininos e bijous como na foto ao 
lado;  Dani Sincera, com as suas ca-
misetas com frases divertidas e bem 
descoladas; Clementina Roupas; 
Morangah Atelier de roupas jovens 
e casuais; Rapha Cristais; Q Sapa-
tos;  e a Nabeca Tamanhos Reais, 
especializada em  moda pluz size. 
Os amantes do mundo fitness e do 
corpoem dia com a saúde não foram 
deixados de lado, já que haverá es-
paço com roupas para caminhadas e 
malhação, como a  Ana Wafitness e 
Ab Suple que mostrão as novidades 
na área de suplementos alimentares. 
Mesmo estando no inverno, a moda 
praia estará presente com cangas e 
biquinis através da Mia Biquinis.  A 
feira acontece dias 26 e 27 de agos-
to no Buteco Tradicional que fica na 
Benvindo de Novaes 1800, Recreio, 
das 10 H às 16 H. Mais informações 
pelo email  paralellobazar@gmail.
com e  99911-6823. Gratuito.

Buteco Tradicional recebe bazar dias 26 e 27 de agosto
G

uilherm
e Pereira



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Você sabe o que 
são probióticos? 
O termo é antigo, 
foi utilizado pela 

primeira vez na Alema-
nha em 1953 para des-
crever os suplementos 
usados na desnutrição. 
Anos depois uma re-
vista chamada Science 
usou o mesmo termo 
para descrever certas 
substancias que esti-
mulam o crescimen-
to de microrganismos, 
originadas de outros 
microrganismos.
 Apenas no ano 
de 1974 o termo ga-
nhou a conotação que 
existe hoje. Desde en-
tão o termo caracteriza 
a função de contribuir 
para o equilíbrio da 
flora intestinal. Hoje, 
considera-se a micro-
biologia intestinal, pra-
ticamente um órgão do 
nosso corpo, ou seja, 
essa população de mi-
crorganismos acumula 
mais material genético 
do que a própria quan-
tidade de material ge-
nético de nossas células 
é tão importante que 
já são estudados como 
o coração e o cérebro.
Evoluindo para os dias 
atuais, concluímos que 
os probióticos ajudam 
a diminuir o risco e sin-
tomas de praticamente 
todas as doenças crô-
nicas como: câncer, Al-

zheimer, diabetes, obe-
sidade e por aí vai...
 Em estudos re-
centes dizem até que 
os probióticos podem 
ser eficazes no alívio 
dos sinais e sintomas 
depressivos, como a al-
terações de humor e a 
qualidade do sono. Por-
tanto, a ingestão atra-
vés de alimentos fer-
mentados como o Kefir 
(o melhor alimento com 
mais fermentação) ou 
suplementos é hoje fun-
damental para a pre-
venção e tratamento de 
doenças. 
 Nos dias de hoje 
podemos encontrar tam-
bém nas lojinhas de pro-
dutos naturais mais an-
tenadas o KOMBUCHA, 
é uma bebida probióti-
ca, rica em nutrientes 
importantes produzidos 
durante a fermentação. 
Ela é anti-inflamató-
ria, auxilia no sistema 
digestório, fortalece a 
imunidade, desintoxica, 
aumenta a energia com 
as enzimas e as vita-
minas do complexo B e 
alivia a dor nas juntas e 
articulações.
 Resumindo, cabe 
a nós, meros mortais, 
inserir na nossa alimen-
tação o consumo dos 
probióticos.
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Fale com Thiago

Prezado Superinten-
dente Thiago.  Não sei 
é de competência da Pre-
feitura, mas acredito que 
sim, porque já vi há uns 
anos atrás respostas per-
tinentes  aqui em ques-
tão, ASFALTO. No meu 
trajeto do Recreio ao 
Camorim, percebo duas 
situações que chamam 
muito atenção. Os buei-
ros da Genaro de Carva-
lho estão em desnível e 
como são quase no meio 
da via e meu carro é de 
médio porte e um susto 
a cada 10 metros. Não 
temo nivelá-los? Num 
deles, próximo ao quebra 
molas antes da rotatória, 
amassou minha roda e 
agora o carro vai de lado. 
Nesse mesmo dia, tomei 
outro susto na Bandei-
rantes , no trecho sentido 
Camorim  logo depois do 
posto de gasolina, Aliás, 
a via está toda remenda-
da! Nos ajude!
Ricardo Graça dos Santos 
- Via Whats app

Resposta do
 Superintendente 
Thiago Barcellos

R:  Ricardo, a Prefeitura 
está mapeando todas 
as ruas que precisam de 
recapeamento. Em bre-
ve, nossas equipes es-
tarão atuando no local.

Sr. Thiago. 
Li numa reportagem de O 
Globo de domingo que as 
pessoas andam alimen-
tando os jacarés no ca-
nal das Tachas e acúmulo 
dos animais ali não quer 
dizer que a população 
animal esteja crescendo 
, e sim, acostumado a re-
ceber qualquer alimento 
por parte dos moradores 
dali. Não seria possível 
fazer aquele cercado que 
fizeram no ano passado 
na altura da Hermes de 
lima, de bambu mesmo, e 
separá-los dos humanos 
?? Não acredito que seja 
caro essa intervenção.

caro essa intervenção.

Márcia Brito Soa-
res e Souza por e-mail

Resposta do
 Superintendente 
Thiago Barcellos

R:   Márcia, a Superin-
tendência já enviou 
uma solicitação à Se-
cretaria de Meio Am-
biente e, junto com a 
Fundação Parques e 
jardins.  Faremos um 
trabalho de conscienti-
zação com as pessoas 
que moram, trabalham 
e passam pelo local. 
Também iremos provi-
denciar uma interven-
ção para garantir a se-
gurança dos animais e 
de quem passa por lá. 

 
Prezado Superin-
tendente da Bar-
ra- Recreio e Vargens- 

Sou morador há anos da 
região e vejo que tem 
amentado e muito as in-
tervenções da via da orla 
para competições de cor-
rida e ao ver , poucas 
são do calendário oficial 
e apenas um negócio 
que envolve os aman-
tes da corrida de rua, 
tem como controlar isso?

Rubens Amardo Caval-
cante.  Via Whats app

Resposta do
 Superintendente 
Thiago Barcellos

R: Sua sugestão é coe-
rente e já está sendo 
analisada pela Supe-
rintendência para uma 
decisão, em breve.

Esse é o espaço para o mo-
rador participar, questionar, 
sugerir, reclamar, aplaudir 
ou elogiar.

PARTICIPE!
jornaldorecreio@gmail.com 
ou pelo whats app do 
JORNAL DO RECREIO 
21 991042208. 

99104 - 2208
JORNAL DO 

RECREIO
Superintendente Barra,

 Recreio e Vargens
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Qualidade de VidaDr. BRUNO MORISSON
 Cirurgia Vascular  e 

Endovascular-Accura
morisson@terra.com.br

3048-8926 O cigarro e a circulação

O cigarro pode cau-
sar diversas doen-
ças diferentes, 
especialmente pro-
blemas ligados ao 

coração e à circulação, cânce-
res de vários tipos e doenças 
respiratórias. 
 A fumaça do cigarro 
é absorvida por combustão, 
o que aumenta ainda mais os 
males da sua composição. Pa-
rece papo de ex-fumante da-
queles bem chatos que saem 
do seu lado quando você 
acende um cigarro, mas é a 
pura verdade: em cada tra-
gada são inaladas 5 mil subs-
tâncias tóxicas, entre elas a 
NICOTINA, que provoca de-
pendência e chega ao cérebro 
mais rápido que a temida co-
caína, estando associada aos 
problemas cardíacos e de cir-
culação sanguínea. O monó-
xido de carbono (CO), aquele 
que sai do escapamento dos 
carros,  combina com a he-
moglobina do sangue e acaba 
reduzindo a oxigenação no 
corpo. É por causa da ação 
do CO que alguns fumantes 
ficam com dores de cabe-
ça após passar várias horas 
longe do cigarro. Nesse pe-
ríodo de abstinência, o nível 
de oxigênio circulando pelo 
corpo volta ao normal e o or-
ganismo da pessoa, que não 
está mais acostumado a esse 
“excesso”, reclama por meio 
das dores de cabeça.   
       O alcatrão reúne vários 
produtos cancerígenos, como 

estômago e pode levar o fumante 
a sentir náuseas e uma parte das 
substâncias tóxicas do cigarro é 
metabolizada no estômago ge-
rando gastrite, úlcera e até mes-
mo câncer.
          Risco de derrame
 O cérebro também pode 
ser afetado pelas dificuldades 
de circulação. Os vasos com-
primidos, a qualidade de san-
gue prejudicada e o aumento da 
pressão arterial levam ao derra-
me.                
      Circulação comprometida
 A nicotina diminui a es-
pessura dos vasos sanguíneos 
levando ao enfraquecimento, di-
latação e até rompimento dos 
vasos e o monóxido reduz a con-
centração de oxigênio no sangue 
causando morte dos tecidos. E o 
fumante está mais sujeito a vá-
rios problemas relacionados à 
circulação, como aneurismas (di-
latação de vasos sanguíneos que 
favorece os derrames), trom-
boses (entupimento de vasos), 
varizes (dilatação dos vasos res-
ponsáveis pelo retorno do sangue 
ao coração, levando a dor, in-
chaços, escurecimento da pele e 
até inflamação destes vasos que 
acarretariam a Trombose Venosa 
Profunda e a uma doença chama-
da tromboangeíte obliterante que 
afeta os vasos das extremidades 
do corpo, podendo levar à ampu-
tação de dedos e até membros. 
 Infarto à vista
 O coração é o um dos 
mais afetados. A ação da nicoti-
na faz com que o corpo absorva 
mais colesterol. O cigarro tam-
bém eleva a pressão arterial e 
a frequência cardíaca que sobe 
até 30% durante as tragadas. 
Tudo isso é fator de risco para 
problemas no coração, tornando 
o fumante mais propenso a ter 
infartos. Cigarro só trás barato 
para os fabricantes de cigarro, 
os usuários pagam caro por essa 
droga e mais caro ainda quando 
a doença chega. Não seja mané 

polônio, chumbo e arsênio.
Todo câncer relacionado ao 
fumo – como na boca, larin-
ge ou estômago – tem algu-
ma ligação com o alcatrão. A 
união desse poderoso trio de 
substâncias na composição 
do cigarro só poderia tornar 
o produto extremamente no-
civo à saúde. Para se ter uma 
ideia, 90% dos casos de cân-
cer de pulmão estão ligados 
ao fumo. Alvos fáceis demais 
coração e pulmão estão entre 
as principais partes do orga-
nismo atingidas pelo tabaco1. 
Da cárie ao câncer. O tabagis-
mo provoca vários estragos 
na região da boca. Além de 
modificar o hálito, a fumaça 
irrita a gengiva e pode facili-
tar o surgimento de cáries. Há 
também uma alteração nas 
papilas gustativas o que afeta 
o paladar do fumante. O ci-
garro ainda aumenta os riscos 
de câncer de boca, apesar de 
ser menos prejudicial nesse 
aspecto que o charuto. 
 Chapa preta
 Várias substâncias 
tóxicas presentes na fumaça 
fazem os tecidos dos pulmões 
perderem elasticidade. É isso 
que as chapas de pulmão dos 
fumantes mostram. Das mor-
tes provocadas por enfisema, 
85% estão associadas ao ci-
garro. O câncer de pulmão 
é ainda a principal causa de 
morte por câncer entre fu-
mantes. 
     Trabalho com a nicotina
 A nicotina aspirada 
pelo fumante segue para o 
fígado onde é metabolizada. 
Por isso esse órgão também 
está sujeito a desenvolver 
câncer. 
      Estômago embrulhado
 Já foram encontrados 
resíduos de um agrotóxico 
chamado DDT em amostras do 
alcatrão que compõe o cigar-
ro. O DDT irrita as paredes do 



 Morador da Barra cria app para acionar a PM
Ninguém aguenta mais 
tanta violência. Apesar do 
presidente Temer anun-
ciar  mais policiais para o 
Rio de Janeiro algo que já 
vinha sendo feito,  a socie-
dade se vira como pode. 
E quando poderíamos ter 
aplicativos que nos mos-
trassem alegrias, áreas 
de lazer, gastronomia ou 
shows, um cidadão preo-
cupado em proteger sua 
família desenvolveu uma 
saída para melhorar a co-
municação com a polícia 
militar.
 O morador da 
Barra da Tijuca Leonar-
do Gandelman deu uma 
ajudinha e criou um apli-
cativo que visa agilizar 
a comunicação entre a 
sociedade e o batalhão  
mais próximo. Leonar-
do criou o Linha Direta 
PM uma parceria entre a 
Coordenadoria de Assun-
tos Estratégicos (Caes) da 
Polícia Militar, o 31ºBPM 
(Recreio) e a sociedade 
civil.
 O dispositivo foi 
apresentado no último 
31 CCS no Hotel Atlântico 
Sul, no Recreio. Na oca-
sião o comandante do 31 
se demonstrou muito sa-
tisfeito com a iniciativa :
 __ Esse aplicativo 
visa o acionamento da 
corporação de forma rá-

pida e prática para atendi-
mento a crimes realizados 
no interior de residências 
e estabelecimentos comer-
ciais, mas não substitui o 
190", explicou o coman-
dante.
 Em entrevista ao RJ 
TV,  Leonardo Gandelman 
informou que está dis-
ponível para plataformas 
Android e logo logo esta-
rá para o sistema IOS dos 
Iphones também. E nesse 
início abrange apenas o 
Recreio, Barra da Tijuca, 
Joá e Joatinga, mas logo 
chegará as outras regiões:
 __"Eu tive a ideia 
para de início proteger a 
minha família, já que es-
tava tendo muito assalto 
no Jardim Oceânico onde 
moro. Levei o projeto à 
polícia e começamos a 
desenvolver juntos. Em 
princípio só vale para es-
tabelecimentos fixos seja 
residencial ou comercial. 
Você aciona o botão ele 
vai mandar uma mensa-
gem com uma gravação de 
10 segundos pro batalhão 
mais próximo da residên-
cia em questão e também 
para pessoas que o usuário 
cadastrar. Não vale para as 
pessoas do mesmo esta-
belecimentos,  porque eles 
podem estar em perigo e 
isso pode piorar a situação. 
O ideal é cadastrar vizi-

nhos ou pessoas próximas', 
comentou.
 O LINHA DIRETA 
PM teve custo zero para a 
Polícia Militar e será um faci-
litador para acionamento da 
Polícia Militar em emergên-
cias dentro de residências e 
estabelecimentos comerciais.
Através dele, o usuário con-
segue marcar o ponto onde 
está, envia um áudio de até 
10 segundos, e a mensagem 
vai direto para a PM.
 Segundo o coronel 
Anderson Maciel, da Coorde-
nadoria de Assuntos Estraté-
gicos, explicou que essa ação 
irá desafogar o sistema 190 
já que  gera sinergia entre 
moradores e melhora o tempo 
de resposta nos atendimentos 
e reduz drasticamente os tro-
tes, devido ao acesso que exi-
ge localização do usuário.
 __"Por incrível que pa-
reça existe um número ele-
vado de trotes para o 190 
informando falsos assaltos, 
sequestros e brigas. Como 
não sabemos se é real dispo-
nibilizamos na maioria das ve-
zes uma viatura para checar a 
denúncia. Nossos atendentes 
estão bem orientados, mas 
nem sempre isso é possível e 
só a presença do policial ates-
tando a veracidade é que pode 
verificar a realidade da ocor-
rência', explicou o coronel.
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           Existem 7 realidades na vida:
1.Você  não pode passar sabonete nos olhos;
2.Não consegue  contaros seus  fios de cabelo 
3.Não pode respirar pelo nariz com a língua 
de fora;
4. Acabou de tentar fazer o ponto anterior?
5. Viu que consegue e parece um cachorro!
6. Você está rindo porque foi sacaneado neste 
momento ?
7 - Vai que é legal e sacaneie seus  amigos

 Aummmm......"

MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e 
graduado no 
Paraguai



Mariana é sucesso em todos os lugares
Ela não para. Depois 

de aparecer para o 
grande público na 
pele da engraçada e 

desajeitada ‘Marcelina’, na 
franquia de sucesso ”Minha 
Mãe é Uma Peça”, de Pau-
lo Gustavo, Mariana Xavier 
só colhe o sucesso de uma 
semente plantada lá trás 
aos 9 anos de idade quando 
iniciou sua vida no teatro. 
Engana-se que foram só flo-
res,  pelo contrário. Até  es-
tampar a nova coleção das 
lojas Marisa e apresentar os 
produtos da Natura, Maria-
na, de 37 anos,  fez de tudo 
um pouco sem largar o tea-
tro. Deu aulas de lambaeró-
bica, foi despachante de 
documentos na Receita Fe-
deral; monitora de gramáti-
ca no PH, chegou a cursar 
Publicidade e foi recreado-
ra de cama elástica no Re-
sort Porto Bello, em Angra.  
Graças a Deus não seguiu 
nenhuma dessas carreiras, 
não que não sejam dignas, 
mas se ela seguisse não 
iríamos provar e consumir 
seu talento e alegria na arte 
de atuar. 
 Hoje, interpreta a 
‘Abigail’ em “Força do Que-
rer’, da TV Globo, encena 
a peça’ O Último Capítulo!’ 
que esse mês está parada 
por falta de agenda mas 
mês que vem levará à Vi-
tória onde morou por mui-
tos anos. Seu canal no You 
tube já está com mais de 
120 mil inscritos e os nú-
meros não param de cres-
cer. Isso porque o papo reto 
desconstruindo o artista e 
mostrando a vida como ela 
é, dando dicas de autoesti-
ma tem feito sucesso entre 
os jovens.   Assuntos como 
gordinho usando biquíni  e   
que mulher tem vontade de 
transar por transar também  
são assuntos polêmicos que 
ela fala de uma forma sim-
ples e divertida. Ali, aborda 
até o fato de ela mesmo ter 
criado um perfil verdadeiro 
no App de relacionamentos 
Tinder. Pura diversão.  Esse 
mês mais uma vez tem Ma-
riana. Ela está confirmada 
para a próxima edição do 
Dança dos Famosos, no Do-
mingão do Faustão. Ela não 
para mesmo! Vai Mariana!

1) Vem cá, até você inter-
pretar a “Marcelina” em ‘Mi-
nha Mãe é uma Peça’ você 
não conseguia espaço, ape-
sar de inúmeros trabalhos 
pequenos em várias produ-
ções...De repente, livro, ca-
nal no You Tube, peça , no-
vela, filme , comerciais. Só 
dá você, é isso mesmo?
R:  A ‘Marcelina’ foi a divi-
são de águas em minha car-
reira, sim. Na verdade, foi 
aonde me deu maior desta-
que. Digo que foi uma esca-
lada longa e lenta que vem 
desde o teatro aos  11 anos 
de idade contrariando as ex-
pectativas da minha família, 
um sonho que só para eles 
seria inalcançável. Como 

sempre fui muito inteligente, 
eles não entendiam que eu era 
feliz fazendo isso. Difícil é fazer 
entender numa época que me 
virava para me sustentar, car-
regando figurinos com cheiro 
de mofo  num ônibus.  Quando 
eu estiver em Vitória, mês que 
vem, vou rever uns amigos 
que estão muito orgulhosos 
de mim, mas que também não 
sabiam que quem estava certa 
era eu. Então, recadinho a to-
dos, insistam em seus sonhos. 
Pode demorar, mas chega se 
você batalhar por isso e tiver 
talento e for persistente. Aliás, 
sempre falo que enquanto a 
Marcelina bombava no cinema 
o meu vídeo-book bombava 
nas produções pedindo traba-
lho. As pessoas não tem ideia 
de quanto é difícil viver da 
arte. Portanto, tem que apro-
veitar a maré. 
2)  Você se mudou recente-
mente de Vargem Grande para 
a Barra, sentiu diferença ?

R: Pois é...Eu dizia que mora-
va em ‘Vargem Longe Grande’.
(risos) Era bom, por que man-
tem esse clima rural, perto do 
Projac, mas é longe de tuuudo! 
Cruzes! Mas amei ficar ali, ti-
nha meu cantinho, mas a gen-
te precisa passar para outras 
etapas na vida. Nem me mudei 
direito ainda e estou dormindo 
numa cama inflável!  São 25 
quilômetros mais perto tam-
bém.   É muito gostoso mais 
é longe de tudo, porém perto 
das praias mais lindas do Rio. 

3) Você é sempre feliz e sor-
ridente  e sua alegria é conta-
giante. E quem é que acolhe o 
dia triste da Mariana?

R: Então, meus amigos, claro.  
Mas o canal que tenho no You 
tube é uma boa terapia, por 
que ali abordo temas que de 
uma certa forma rodeia minha 
vida pessoal e ali solto meus 
anseios e meus bichos. Xô! 
baixo astral! Mas o tempo que 
tenho sobrando é dos meus 
amigos, sempre.
4) O André Gonçalves foi seu 
crush mesmo?? Já se encon-
traram depois da revelação 
que fez ao site Pure People ??
R: Pois é menino que histó-
ria né? Acho que não. Eu não 
costumo esbarrar com ele. Na 
época eu fazia teatro e era 
meio que gamadinha por ele. 
Paixão de adolescente. Ele 
fazia ‘Capitães de Areia’ e no 
meio da peça a namoradinha 
da peça dele morria. Um dia eu 
ali nas primeiras filas, quando 
ela morria em cena e comecei 
a dar gargalhada alto e atrapa-
lhei a peça, vexame ...
5)Qual seu maior sonho como 
atriz? Alguma personagem que 
gostaria de fazer? A Mônica 
Iozzi no programa do Bial dis-
se que queria ser ‘Heleninha 
Roitmann’, a alcoólatra de Vale 
Tudo...
R: Olha, primeiro estou mega 
feliz em chegar aonde cheguei 
e estou me dedicando a mi-
nha peça e emprestando meu 
corpo para a ‘Abigail’. Mas, 
como qualquer atriz, uma vilã 
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é sempre gostoso de fazer, e fujo 
daquelas ‘gordinhas’ engraçadas 
que já está meio batido de fazer 
e volto e meia me chamam. O 
ator gosta de ser desafiado e se 
desconstruir para construir outra 
pessoa. 
6)Também no Pure People você 
desejava ir ao ‘Porta da Espe-
rança’ do programa Silvio Santos 
mesmo pedir o quê?
R:  (Rios) Pois é , um CAVALO!
Nunca mandei porque temia ser 
atendida e não saber aonde colo-
car o cavalinho..(risos) 
7)É  bem resolvida com seu cor-
po tanto que posta sem frescuras 
fotos de biquíni, numa mesa de 
massagem e etc? Sempre foi gor-
dinha, tipo com cabeça de gordi-
nha?
R: As pessoas acham que cele-
bridade está acima do bem e do 
mal e se esquecem que pagam 
conta, são traídas, ficam tristes, 
tem seus fantasmas e suas de-
silusões. E no meu canal já falei 
sobre isso. Um dos meus tópicos 
mais acessados foi quando no 
início do ano disse que estava 
no Tinder, aplicativo de relacio-
namentos. Ora, se eu quiser dar 
uma namorada só e mais nada, 
por que não ?
8) Mas aí você critica os perfis  de 
uma forma engraçada, né?
R:(Risos) Eu peguei umas de 
exemplo para mostrar que um 
‘like’ se ganha se você for hones-
to. Teve um carinha que colocou 
uma foto toda bonitinha e na ou-
tra um símbolo do Flamengo, oi? 
As pessoas não querem ficar feias 
e procuram o melhor ângulo. OK. 
Mas coloca várias fotos, né? Teve 
um que colocou uma tartaruga! 
Como se dá um ‘superlike’ para 
uma tartaruga. 
9)Está em cartaz com a peça ‘O 
Último Capítulo!...como vê essa 
perda de interesse do público ca-
rioca pelo teatro?
R: Esse mês demos um tempo na 
peça e estaremos mês que vem 
em Vitória para mostrar ao pes-
soal de lá que me cobra muito. 
Fazer novela não é fácil e nos 
toma muito tempo. Quanto ao 
teatro não sei se é um fenômeno 
só aqui ou no país todo. Tivemos 
dias fantásticos no teatro em São 
Conrado, mas tivemos dias bem 
difíceis também. Fora do Rio, 
muitos vão pela curiosidade em 
ver o artista da novela de perto. 
Por aqui, alguns montam espetá-
culos para a classe, chatos de se 
ver e isso afasta mesmo. O teatro 
perde para o almoço do dia das 
mães, para o futebol e etc. Poxa, 
se é dia das mães leva a mamãe 
ao teatro, não?
11) Conta pra mim ,  já trabalhou 
em algo de diferente  completa-
mente fora da parte artística??
R: Ih... menino, a gente tem que 
sobreviver, né? Já fui de des-
pachante a recreadora de cama 
elástica, sabia? Monitora de gra-
matica e matemática também em 
cursinho. Mas cá entre nós, levar 
um grupo numa ilha de Angra 
de barco até que não é ruim não 
concorda? A gente tem que pagar 
as contas né?

12)Vem cá, já ouvi gente dizer 
que é viciado em cerveja, choco-
lates, doces em geral, mas quei-
jos é a primeira!

R: Gosto mesmo, numa viagem que fiz à França, trouxe 
na mala nada mais nada menos que 11 tipos diferentes! 
Quando cheguei no aeroporto estava mega preocupada 
em saber se a mala tinha sido extraviada, imagina meus 

queijos viajando por ai. .
Veja mais fotos e os 

Vídeos  no site
www.jornaldorecreio.com.br 



O papai merece não me-
rece? Sabe aquela sensa-
ção de que quando via-
jamos para o exterior e 
você chega no pátio da 
locadora e tem vários veí-
culos com a chave no pai-
nel e você pega qualquer 
um? No meu caso queria 
esse ai da foto,  o 3008!!!
 Conhecemos atra-
vés da simpática asses-
sora Mari Custoias a se-
gunda geração do 3008 
que a Peugeot acaba de 
apresentar ao Brasil vin-
do da França e nas próxi-
mas semanas já nas con-
cesionárias. Inicialmente 
vem num valor promo-
cional de R$ 135.990 na 
pré-venda, depois disso, 
passa a custar um pouco 
mais, R$ 139.990, portan-
to para pobres mortais. 
Esse  SUV da terra do 
croissant chega por aqui 
na versão Griffe equipa-
do com o conhecido 1.6 
THP, com turbo e injeção 
direta. Vale lembrar que o 
propulsor não foi conver-
tido a flex - como acon-
tece com outros importa-
dos da linha PSA Peugeot 
Citroën, normal para os 
carros que vem de lá e 
não conseguem 'beber' do 
nosso combustível pra lá 
de batizado com etanol.  
 Com isso, ele ren-
de oito cavalos a menos 
de potência, são 165 cv 
e os mesmos 24,5 kgfm 
de torque a 1.400 rpm. 
Ele vem sempre associa-
do ao câmbio automático 

de seis marchas com trocas 
sequenciais na alavanca ou 
por borboletas no volante, 
que o  leva de zero a 100 
km/h em 8,9 segundos e 
aos 206 km/h de velocida-
de máxima (dados oficiais).
Nada mal hein?? É de dei-
xar o CR-V com inveja 
pelo menos nesse quesito.
Ao contrário de muitas mon-
tadoras que lançam seus 
bólidos sem muitos itens 
para chamarem a atenção 
no preço do anuncio de 
jornal, esse 3008 só será 
vendido com todos eles. 
O quadro de instrumentos 
é digital com tela de 12,3 
polegadas configurável, 
chamado de i-Cockpit 2.0, 
para quem já teve 208 ou 
2008 sabe do que estou fa-
lando e junto a central mul-
timídia de oito polegadas, 
compatível com Apple Car-
Play e Android Auto. Seu 
filho vai te encher o saco 
para ficar mexendo, vai por 
mim!! Ali, você pode co-
mandar as funções de ven-
tilação, navegação e som, 
todas também acionadas 
por interruptores no painel.
Como todo carro fran-
cês, o interior é capri-
chado e de bom gosto.
Os bancos dianteiros elé-
tricos vem com massagea-
dores e  oito bolsas de ar 
capazes de reproduzir cinco 
programas: patas de gato, 
onda, costas inteiras, lom-
bar e ombros. O recurso 
funciona durante seis mi-
nutos seguidos e descansa 
por três, tudo para não re-

laxar demais os ocupan-
tes. Você vai arranjar 
mil motivos para viajar. 
Tem também ar-condicio-
nado digital duas zonas, 
direção elétrica, faróis de 
leds direcionais (incluindo 
os de neblina), sensores de 
estacionamento dianteiro 
e traseiro, entrada e par-
tida sem chave, teto solar 
elétrico, bancos dianteiros 
com aquecimento, carre-
gador de celular por indu-
ção, iluminação ambiente, 
revestimento de couro e 
rodas aro 19 calçadas em 
pneus 235/50, além de seis 
airbags (frontais, laterais 
dianteiros e do tipo cortina)
e controles eletrônicos de 
estabilidade e  tração. São 
quatro cores, três metáli-
cas (cobre, cinza e preta) 
e uma perolizada (branca).
E como se fosse um co-
mercial da POLISHOP 
o locutor  já finaliza:
'E TEM MAIS'!!!
 Segundo a monta-
dora, os primeiros 30 com-
pradores ganharão o e-Kick, 
um patinete elétrico dobrá-
vel com 12 km de autono-
mia e velocidade máxima de 
25 km/h. Dizem eles que se-
ria uma forma para o condu-
tor se deslocar até o carro, 
mas seu filho mais novo vai 
tomar de você fácil fácil! E é 
um acessório que não será 
vendido posteriormente. 
No C4 Pallas Picasso vinha 
com lanterninha no bagagei-
ro e carrinhos de compras 
na mala de trás lembram? 
Ah,.....os franceses..
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Peugeot 3008 e direito a massagem
  Montadora mostra SUV e ainda dá patinete chique para os 30 primeiros
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Dr Wilde Mundy

 O vendedor da loja Rio 
Harley no Recreio mais co-
nhecido como Lula está  sem 
trabalhar há 3 meses. Em pro-
cesso de recuperação de um 
acidente grave na Avenida das 
Américas está prestes  a entrar 
novamente numa mesa de ci-
rurgia para implantar pinos e 
parafusos. Poderia ser um aci-
dente comum de motocicleta 
envolvendo esse trânsito caó-
tico do Rio de Janeiro. Mas es-
conde um problema grave que 
apresenta  novos protagonistas  
a cada dia.
 Lula foi literalmente 
atropelado por uma motorista 
que estava dirigindo e mexen-
do no seu celular ao mesmo 
tempo. Ele estava parado re-
tornando de um dia exaustivo 
de trabalho e foi abalroado por 
trás. Perna quebrada, prejuí-
zo material e emocional foram 
para a conta. A motorista fu-
giu, mas tempos depois foi re-
conhecida através de câmeras 
de segurança. Com aumento 
do número de motos e o vício 
de dirigir olhando ao celular 
tem causado muitos aciden-
tes. Essa ação já figura como 
segundo componente mais im-
portante para acidentes, se-
gundo levantamento da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). De 
janeiro a julho deste ano, das 
7.471 batidas e atropelamen-
tos registrados nas BRs, 2.346 
(31,4%) foram causados pela 
falta de atenção dos motoris-
tas, perdendo por pouco para o 
excesso de velocidade.
 Por aqui, das 10 vias 
mais perigosas do Estado, 4 
são na nossa região: Américas, 
Lúcio Costa e  Ayrton Senna. 
Em seguida já figuram Estrada 
dos Bandeirantes e Benvindo 
de Novaes.
 O cirurgião Ortopedis-
ta Wilde Mundy Jr há 12 anos 
atendendo na emergência do 
Lourenço Jorge diz que esse 
número só aumenta:
 __"Olha, tenho 20 anos 
de formado e estou há 12 por 
aqui na emergência. 

Os acidentes eram só de carro. 
E como não tinha sinal e retor-
no era só batida feia e as lesões 
eram muito buxomaxilo facial 
porque não existia obrigatorie-
dade de usar cinto de segurança 
e os carros não tinham air bag.  
Esse hospital foi criado para isso. 
E  tíbia, fêmur e fíbula é o rock 
and roll de acidentes de moto, 
além de fraturas de braço e pu-
nho. Com a crise, as pessoas 
passaram a ter moto', explica o 
médico.
 

 

 Dirigir e usar celular ao 
volante é uma infração de gravi-
dade média (saltou de R$ 85,13 
para R$ 293,47). Estudos recen-
tes apontam que em 4 segundos 
olhando somente o celular o veí-
culo percorre 60 metros. Não dá 
para abrir um aplicativo, mas su-
ficiente para atropelar uma pes-
soa. Atualmente, os aparelhos 
chegam a quase 300 milhões, 
tecnologia que não só aumentou 
em quantidade, mas também 
ampliou as possibilidades de uso, 
com destaque para o acesso às 
redes sociais. Esse número é tão 
assustador que dá mais de um 
aparelho por pessoa.
 A desatenção do motoris-
ta é tão evidente que fica nítido 
quando chega a noite e ilumina-
ção da tela do celular clareia o 
interior dos veículos. O país apa-
rece em quinto lugar no ranking 
mundial de mortes no trânsito. 
Uma boa parcela deste indicador 
é resultado de práticas ruins de 
motoristas e pedestres. Apesar 
de bem sinalizado, os pedes-
tres insistem em atravessar pelo 
meio das Américas em direção às 
plataformas do BRT. Em dias de 
trânsito pesado, os motoristas 
trocam de faixa sem olhar direi-
to e esquecem das motocicletas 
que trafegam no corredor. 

Perigo real e imediato ao volante
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Por Guilherme Pereira/divulgação

gravações de  "Os  Dias Eram 
Assim!" foi  Sophie  Charlote  
que  adora  passar ali.  E foi ela 
mesmo quem postou em sua 
página  no Instagram.  Sem-
pre simpática.  Uma curiosida-
de  sobre  a brilhante atriz é 
que  nasceu na Alemanha sa-
biam? Se chama Sophie Char-
lotte Wolf Silva, legal não?
No Dom Hélio, do Pedra de 
Itaúna, craques  da bola pas-
saram com suas famílias. 

Nosso querido e  
muito gente boa 
André Marques  
que segue  com 
sua butique de car-

nes  PRIME, no  antigo MAP, 
Américas 10.200,  não vive 
só de picanhas e miolos de 
alcatra, pelo contrário. Volta 
e meia sai com uma sacoli-
nha do Mundo Verde na mes-
ma calçada de sua loja.  Na 
foto, junto com o nutricio-

Os ex- jogadores do Vasco 
e seleção, Pedrinho e Felipe 
foram jantar com suas pro-
les. E o astro da NBA Lean-
drinho que teve dois filhos 
com a  atriz Samara Filipo 
também passou por lá  e deu 
um abraço no maitre Ary.  
 E o ator  Lucia-
no  Quirino deu uma esti-
cada no Buteco Tradicional 
para aliviar o estresse  das 
gravações  dia  desses .      

nista da loja Francis. André  
que segue apresentando o 'É 
de  Casa' e o 'The Voice Kids' 
da Tv Globo até brinca com o 
proprietário da loja, Victor Pe-
reira  que  sempre o visita,  e 
sempre sai com uma compri-
nha mas o Victor  não  retribui 
a visita na PRIME.  Claro que 
é brincadeira. Aliás, o André 
é viciado em Mate sabiam?
Quem também deu uma 
passadinha   antes  das 

De Olho no Recreio



Dizem que eu pareço com...  Cristiana Oliveira-
E agora, quem é quem? A empresária  
Ana Isabel Costa já até se acostumou 
com a enorme semelhança com a atriz 
Cristiana Oliveira. Ana que possui uma 
loja de móveis chamada 'Novo Clássi-
co', no Casa Shopping disse que uma 
vez a própria atriz foi numa loja que 
possuía no Shopping da Gávea só para 
lhe conhecer de tanto que falaram 
para ela. Se assustou com a seme-
lhança. Ana já nem liga. Mas o assédio 
aumenta quando  Cristiana faz alguma 
novela. Ah, a atriz é a da direita. En-
vie para jornaldorecreio@gmail.com
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que envolvem suas raí-
zes. E uma boa desculpa 
para abrir um vinho com 
o 'velho', em memória dos 
bons tempos, da história 
da família dele, sua tam-
bém, que tal? Agora,  se 
seu pai é japonês, chinês 
ou russo melhor desistir 
desta alternativa e vai de 
vodca mesmo ou saquê... 
kkk , brincadeirinha tá?
  No Empório San-
ta Therezinha, na Avenida 
das Américas 13.280, tele-
fone:2498-8799 e agora a 
Adega de Vinhos , vindo da 
Cadeg no espaço Le Gusta 
atrás do Prezunic, (primei-
ra à direita) sempre haverá 
boas escolhas e bons rótu-
los, além de preços justos. E 
agora, do lado do Growlers2  
Go! Perto do shopping Cham-
panhat abriu mais uma opção 
Vamos produzir? Escrevam: 
jornaldorecreio@gmail.com

Olá meus amigos que 
me acompanham por 
aqui. Aos pais um forte 
abraço bem apertado e 
parabéns pela árdua ta-
refa de passar um pou-
co de nossos conheci-
mentos e educação que 
acumulamos durante 
nossas vidas. Não existe 
pai perfeito e cada um 
dá o que pode.  Eu, para 
quem não sabe, sou pai 
e mãe de uma menina 
de 12 anos. Não que ela 
não tenha mãe, e tem, 
maravilhosa e carinho-
sa, mas pela falta de 
tempo a tarefa do dia 
a dia sobrou pra mim e 
tento executar da me-
lhor maneira. 
 Presentear os 
pais em nosso dia é uma 
tarefa um pouco mais 

ção diferente: escolher o 
vinho pelo tipo de expe-
riência que seu pai tem 
com a bebida, ou mes-
mo baseado no momento 
atual de sua vida 
 Seu pai pode ser 
um apreciador de um bom 
uísque e tascar logo: não 
tinha um scotch lá não?"  
E aí você já emenda di-
zendo que o objetivo é in-
troduzi-lo ao universo dos 
tintos e brancos. Sendo 
assim, sem essa de gas-
tar muito dinheiro em um 
rótulo bacana, pois o seu 
pai pode não perceber a 
diferença entre um vinho 
premiado e outro do dia 
a dia e, somado a isso, o 
país está em crise, muitos 
trabalhadores sem rece-
ber e não é época de es-
banjar.  A dica é escolher 
mais de um rótulo de até 
40 reais de vinícolas na-
cionais, chilenas, argenti-
nas, portuguesas fáceis de 
se encontrar. E mais, com 
esta crise muitos rótulos 
entram em oferta próxima 
a estas datas e vale à pena 
ficar de olho. 
 Vá de Cabernet 
Sauvignon chileno, Malbec 
argentino, Merlot nacio-
nal.... não erram nunca. 
Agora, se o seu pai já tá 
assanhadinho conhecendo 
um  pouco mais da maté-

complicada do que, por 
exemplo, escolher um 
agrado para as mães. 
Quando chega o segundo 
domingo desse mês bate 
aquele friozinho na barri-
ga.... Eu já recebi camisa, 
cueca, pijama, mas um 
vinho cairia como uma 
luva... 
 Uma garrafa de vi-
nho é o presente que mui-
tos não esperam,  com 
um certo toque de sofis-
ticação, um objeto de de-
sejo em alguns casos, um 
desejo de consumo em 
outros e, no geral, causa 
uma boa impressão tan-
to em quem sabe a dife-
rença entre um Cabernet 
Sauvignon e um Merlot 
como naqueles que foram 
lembrados mesmo e não 
entendem muito. 
 São centenas de 
rótulos, variedades e pre-
ços e como acertar no vi-
nho? Existem vários tipos 
de uvas e seu pai pode ter 
um gosto diferente do seu 
e agora?
 Se você conhece o 
gosto do 'papis', a esco-
lha é fácil, basta escolher 
a garrafa na sua loja de 
confiança ou site prefe-
rido. Aqui no Recreio já 
tem boas adegas.  Se não 
conhece seu gosto, você 
pode optar por uma solu-

ria fazendo pose até com 
copo dágua e está evo-
luindo na percepção do 
gosto e descobrindo novi-
dades vale procurar algo 
diversificado que aumen-
te sua qualificação de  de-
gustador de vinhos, como 
por exemplo um rótulo do 
Líbano, uma região me-
nos conhecida da Espa-
nha, como o Priorato, um 
branco na Eslovênia, ou 
um vinho laranja, que vi-
rou uma certa “modinha” 
entre os conhecedores 
nos últimos tempos. 
 Outra opção é es-
colher um vinho de uma 
região menos óbvia de 
um país mais conhecido, 
como Salta e Patagônia, 
na Argentina.  Não é difí-
cil achar estes rótulos nos 
sites e lojas de boas im-
portadoras como Mistral, 
Decanter, WordWine, Ino-
vini, Grand Cru, Vinci...
 Aqui no Rio nós 
temos muita descendên-
cia de portugueses, espa-
nhóis e italianos e como 
o Brasil importa vinhos 
de mais de 25 países é  
fácil encontrar um que 
combine com as origens 
de seu pai. Em geral eles 
estão organizados por 
país nas prateleiras das 
lojas. É uma maneira ba-
cana de reforçar os laços 
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