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Os DJs da Festa Flashback Chic Cidinho e Dudu Borges 

Área do segundo andar que se transformará numa pista de dança

Quando inaugurou há cerca de um 
ano e meio na Benvindo de Novaes, 
os pratos de maior sucesso eram 
os de steak na chapa, camarões no 
abacaxi e sobremesas de dar água 
na boca, como o FLOR DO CARIBE. 
Agora, esse cardápio que já era de 
salivar vai ser embalado com su-
cessos dos anos 70 aos anos 2000. 
Isso, porque , eventualmente , em 
todos os sábados, o segundo an-
dar será aberto e destinado à Fes-
ta "Flashback Chic', com os DJs 
Dudu Borges e Cidinho. No cardá-
pio musical, sucessos dos anos 70, 
como Kool and the Gang e Earth 
Win and Fire que geralmente abrem 
os trabalhos no clima pra lá de nos-
tálgico.    
 A festa começa cedo, às 20 
H e tem previsão de ir até um pouco 
mais da meia noite. Dudu é recém 
chegado à região, mas com larga 
experiência em eventos do gênero, 
como as Festas Go Back que funcio-
nou por anos no Buxixo Up, na Tiju-
ca e Festa Planet, nos anos 2000 no 
Olimpo e depois itinerante por bair-
ros da zona norte:
 __"Eu sou recém chegado 
ao Recreio,  bairro que sempre so-
nhei em morar e criar meus filhos. 
Fiz alguma coisa por aqui meio ti-
midamente no passado, mas senti 
uma carência do público dançar por 
aqui. Vejo que quem for da região 
e quiser uma música diferente fica 
no sertanejo ou o rock, ou vai para 
Barra distante cerca de 20 Km. E 
ainda tem a questão da violência e  

a Lei Seca. Por isso, acredito muito 
no sucesso. E a casa é linda demais', 
completa o DJ e produtor.
 No cardápio musical da festa 
não podem faltar os hits dos anos 80 
como os do rock brazuca e da época 
trash também que virou febre nas 
festas estilo Ploc que pautam pelo 
inusitado e temas infantis, além dos 
clássicos de Michael Jackson e o rock 
internacional como Smiths, Cure e 
Cult.
 Um dos proprietários do Bah-
amas, Ricardo Mussauer, aposta na 
adesão dos moradores com o novo 
conceito do espaço:
 __ Junto com meu sócio Luiz 
criamos o segundo andar apostando 
nos aniversários, eventos e a pro-
posta dos DJs em realizar o evento 
aqui foi muito interessante e tenho 
certeza que o morador vai gostar. Eu 
tenho 40 e poucos anos e não tenho 
aonde dançar se quiser, daí me inte-
ressei em tentar', explica Ricardo.
 A "Flashback Chic" come-
ça dia 9 de setembro, a partir das 
20h,  com  uma moderna estrutura 
de sonorização e iluminação. Os DJs 
comandam o programa Naftalina há 
décadas no ar pela Rádio Transamé-
rica às 23H e os  ingressos custam: 
Preço Único: R$ 50 e com nome na 
lista amiga, R$30. As reservas de 
mesas são até às 21h H pelo What-
sapp: 96436-7406 e  3082-6589.
 O Bahamas SteakHouse fica na  Av. 
Benvindo de Novaes - 1820 - 2º pa-
vimento - Recreio dos Bandeirantes.

   Bahamas apresenta os embalos do segundo andar 
G

uilherm
e Pereira



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Está cada vez 
mais frequen-
te o número de 
vegetarianos, 
seja por filosofia 

de vida ou pela própria 
saúde. Já encontramos 
vários restaurantes com 
opções vegetarianas e 
até mesmo veganas. E 
entrando na onda do 
hambúrguer gourmet, 
eles não devem e não 
precisam ficar de fora. 
Vejam essas receitas, 
que interessantes!

Hambúrguer de 
cogumelos 

1 batata doce pequena 
sem casca cortada em 
pedaços de 1 cm;
6 cogumelos portobello 
médios;
20 cogumelos shitake 
médios;
3 colheres (sopa) de 
azeite de oliva;
½ colher (chá) de tomi-
lho seco;
2 colheres (sopa) de vi-
nagre balsâmico.
½ colher (chá) de sal;
¼ de colher (chá) de 
pimenta-do-reino moí-
da na hora;
1. Cozinhe a batata 
doce até ficar macia e 
amasse a seguir. 
2. Corte os talos dos 
portobellos, limpe os 
chapéus com uma es-
cova macia ou papel-
-toalha e corte em lâ-
minas de 1 cm. Corte 
os shitakes em lâminas 
finas.

3. Pré-aqueça o forno a 
190 °C.
4. Em uma frigideira com 
fundo grosso, aqueça 1 
colher (sopa) de azeite 
em fogo médio. Refogue 
o portobello e o tomi-
lho por 6-8 minutos ou 
até soltar líquido. Junte 
o shitake e cozinhe por 
10 minutos ou até que 
o líquido tenha seca-
do. Acrescente o vina-
gre balsâmico e raspe o 
fundo da frigideira com 
uma colher de pau.
5. Transfira para o pro-
cessador e pulse até ob-
ter uma massa granu-
lada. Se preferir, pique 
muito bem à mão. Junte 
a batata, o sal e a pi-
menta-do-reino, pulse, 
somente para homoge-
neizar a massa, e mode-
le os hambúrgueres.
6. Em uma frigideira 
grande que possa ir ao 
forno, aqueça o restante 
do azeite em fogo mé-
dio-alto. Frite os ham-
búrgueres por 6-10 mi-
nutos ao todo ou até 
tostar dos dois lados. 
Leve a frigideira ao for-
no e asse por 12-15 mi-
nutos ou até o ponto de-
sejado. 

Hambúrguer fácil 
de grãos

1½ xícara de grãos va-
riados cozidos
2 ovos batidos
½ xícara de salsinha 
grosseiramente picada
¼ de xícara de queijo 
parmesão ralado
2 colheres (chá) de 
mostarda 
½ colher (chá) de sal
¼ de colher (chá) de pi-
menta-do-reino moída 
na hora
suco de 1 limão 

¾ de xícara de farinha de 
rosca, mais um pouco se 
necessário
2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva
1. Pré-aqueça o forno a 
190 °C.
2. Em uma tigela, amas-
se os grãos. Junte os 
ovos, a salsinha, o queijo 
parmesão, a mostarda, 
o sal, a pimenta-do-rei-
no e um pouco do suco 
de limão. Acrescente fa-
rinha de rosca suficiente. 
Se a massa parecer mui-
to mole, acrescente mais 
farinha de rosca. Reserve 
por 5-10 minutos, para 
que a farinha absorva 
um pouco da umidade da 
massa. Acerte o tempero 
e modele quatro ham-
búrgueres.
3. Em uma frigideira que 
possa ir ao forno, aqueça 
o azeite em fogo médio-
-alto. Frite os hambúr-
gueres por 6-10 minutos 
ao todo. Leve a frigideira 
ao forno e asse por 12-15 
minutos ou até o ponto 
desejado. 
No site do jornal tem 
mais uma receitinha de 
hamburguer delicioso de 
quinoa, dá uma olhada lá 
e me falem o que acha-
ram, tá? www.jornaldo-
recreio.com.br . 
Beijos.
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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.

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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DUDU NOBRE DÁ AULAS  DE  CAVAQUINHO
Quem diria que 

depois de ganhar 
um cavaquinho 
aos 5 anos   de        

idade      hoje seria    
mestre. Estudou piano 
clássico na infância e no 
ano em que completa 18 
anos de carreira, deci-
diu passar seus conhe-
cimentos do seu ‘vleho 
amigo’, dando aulas de 
cavaquinho. Não que as 
aulas sejam presenciais 
como nas escolas tradi-
cionais, mesmo porque 
João Eduardo de Salles 
Nobre, o DUDU NOBRE, 
filho do engenheiro João 
Nobre e Anita Nobre, não 
tem tanto tempo assim. 
Recém chegado de uma 
mega turnê por Cabo Ver-
de, Dudu dá aulas online 
através do site http://
www.cavaquinhocomdu-
dunobre.com.br/ 
 Semana lmente 
ele posta uma aula para 
que os alunos cadastra-
dos possam treinar em 
casa. Os grandes guitar-
ristas, baixistas e pia-
nistas já fazem isso pelo 
mundo. E DUDU quis 
passar o que sabe, nada 
mais nobre. 
 No curso, ele re-
vela que aprendeu com 
Almir Guineto, Dicró, 
Zeca Pagodinho, Pedri-
nho da Flor e muitos ou-
tros, e não esconde o or-
gulho que teve em estar 
com os seus mestres. 
 Buscamos um ví-
deo no canal You tube 
aonde DUDU NOBRE 
apresenta a sua primei-
ra aula. Os números já 
batiam cerca de 65 mil 
visualizações, portanto, 
o cavaquinho está muito 
mais que na moda do que 
parece. 
 Prometido para 
esse ano um CD só de 
chorinhos e mixados por 
DJs do quilate de Marlbo-
ro, Negralha e Henrique 
Camacho, bambas da 
cena eletrônica, está na 
boca do forno.  Fala pro-
fessor Dudu:
1) Como surgiu a ideia de 
ministrar aulas de cava-
co?
R:  Na verdade, eu fui 
convidado por um amigo 
que domina essa plata-
forma de cursos on line. 
Eu criei uma metodolo-
gia onde o cara que toca 
cavaquinho consegue se 
aperfeiçoar e o cara que 
não toca começa a tocar. 
Parece simples e é, basta 
ter dedicação, como tudo 
na vida.
2) Há quanto tempo dá 

essas aulas?

R:  Eu gravei as aulas no 
início do ano e começamos 
a vender a partir de março, 
acho, e está sendo muito 
bacana. 

3) Como funciona?

R: É muito simples, a pes-
soa entra no site específico 
cavaquinhocomdudunobre.
com.br e compra o curso. 
Ali, ele vai ter acessos as 
cerca de 18 aulas. Agora, 
estou subindo uns vídeos de 
convidados mostrando suas 
técnicas e macetes de gran-
des bambas do instrumento 
e dando alguns toques das 
palhetadas que eles tem. As 
pessoas tem gostado muito. 
4) No momento em que es-
tamos falando você está aí 
em Cabo Verde(só retornou 
26/08), já deu alguma aula?

R: A gente tem um grupo 
no facebook só dos alunos 
, fechado né, mas as dúvi-
das são tiradas ali. Agora, 
pelo jeito daqui da África 
não vai rolar meu cumpa-
di(sic), a internet é horrível, 
tipo nenhum G! ...Mas entro 
de vez em quando fazendo 
Live e os alunos também 
colocam seus vídeos para 
evoluirmos juntos. 

5)Vi que você ganhou o pri-
meiro instrumento dos seus 
pais, fez aulas de piano, 
mas é autodidata e fez au-
las?

R: Comecei autodidata e fui 
ter aulas de piano clássico 
, e aí, com 10 fui estudar 
mesmo com professor e fui 
mudando os professores 
também. Sempre me dedi-
quei muito a música. Ago-
ra, é óbvio que se ele quiser 
mais, ser mais avançado 
ler partitura essas coisas, é 
outra história. Esse método  
eu fiz em cima  do Dó, Ré , 
Mi, Fá, Sol, Lá, Si e sai to-
cando. Para ser profissional 
tem que estudar teoria mu-
sical.   

6)Como foi a repercussão e 
aceitação? Pergunto porque 
não vejo mais meninos com 
instrumento em mãos nas 
ruas e o samba está meio 
adormecido, ou não?

R:  Tá ótimo, quase 300 
alunos já. As pessoas tem 
gostado. Agora vou fazer 
um extensivo de banjo, en-
trevistando dois convidados 
que tocam banjo. Em segui-
da tenho vontade de  inse-
rir mais um de cavaquinho 
com extensão de bandolim. 
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A gente chama de cavaco ban-
dola. Agora, quanto ao samba 
estar adormecido, discordo de 
boa. Em 17 anos sempre vi-
mos o sertanejo fazendo mui-
ta coisa. O Brasil tem muito 
evento e tem espaço pra tudo 
mundo. Eu aqui na África, tô 
fazendo um dos maiores fes-
tivais daqui. Tem espaço pra 
todo mundo e cada um tem 
seu público e em alguns mo-
mentos um se destaca e fica 
na moda. E isso mostra que 
a música brasileira é bem de-
mocrática. 

7) E os valores ?
R: Olha, custa R$ 300 em mé-
dia. Falo em média, porque as 
vezes acontecem umas pro-
moções com cronômetro e 
tudo e pode ficar mais bara-
to. Nesse momento em que 
estamos falando está aconte-
cendo uma promoção. Se não 
me engano essa é para quem 
trouxer alguém e ganha 50 
%. 
8) E depois disso tudo, vai 
abrir uma escola de música?

R: Cumpadi, tem tempo não! 
Eu vivo com o instrumento na 
mão e faço com prazer isso. 
Graças a Deus não tem falta-
do trabalho, mas daí a ficar 
numa sala  passando de um a 
a um não vai rolar. 

9) E os filhos vão seguir car-
reira artística?
R: Não sei. As meninas já to-
cam piano, mas são muito no-
vas. João é muito pequeno. O 
que fizerem, apoio.

Veja mais fotos e os 
Vídeos  no site

www.jornaldorecreio.com.br
DUDU

www.dudunobre.com.br
cavaquinhocomdudunobre.com.br 



Qualidade de Vida

Dr. BRUNO MOURA
 Cardiologista  

-Accura
bmf.med@hotmail.com

3048-8926

Barriga x Coração

O que a barriga 
tem a ver com o 
coração?A vida 
moderna tem 
modificado mui-

to a rotina dos brasileiros. 
Um corre-corre sem fim! O 
desjejum na fila do ônibus, 
um salgado e uma média. 
Lanche da manhã...o que é 
isso? Almoço, troco por um 
hambúrguer suculento!! 
Mas e a atividade física? 
Não tenho tempo!!!
 É de conhecimento 
da comunidade científica 
mundial que metade da 
população brasileira apre-
senta sobrepeso e algo em 
torno de 20% são obesos. 
As consequências desses 
números são catastróficas, 
pois a obesidade é reco-
nhecidamente um fator de 
risco para doenças como 
Infarto Agudo do Miocár-
dio, Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC), Hipertensão 
Arterial Sistêmica, Diabe-
tes Mellitus, sem falar nas 
doenças do sistema os-
teoarticular.
 A gordura abdomi-
nal se comporta como um 
tecido endócrino, secre-
tor de substâncias como a 
leptina e as adipocinas que 
atuam de formas variadas 
no corpo humano. Elas 
aumentam a resistência a 

e dos bons. Cuidar da saúde 
é muito melhor, mais fácil e 
econômico do que cuidar da 
doença! 

  

ação da insulina no corpo, o 
que gera o temido aumen-
to da glicose no sangue e 
por consequência Diabetes. 
Também interagem com o 
sistema nervoso central, 
atuando na modulação do 
apetite e com os vasos san-
guíneos, tornando-os mais 
suscetíveis a formação de 
trombos, causando infartos 
e tromboses.
 A ausência de ativi-
dade física regular contri-
bui para um coração pre-
guiçoso, que se for exigido 
de forma repentina, como 
na corridinha para pegar o 
ônibus, vai reclamar. Não 
brigue com ele!! Ele não 
está treinado para trabalhar 
mais forte e mandar maior 
volume de sangue ao cor-
po em um curto intervalo 
de tempo. Dessa forma, os 
músculos esqueléticos não 
recebem o suprimento ade-
quado e você cansa mais 
rápido.
 Todos temos obri-
gações. No entanto, nossa 
primeira e mais importan-
te deve ser o cuidado com 
a nossa saúde, pois sem 
ela não conseguimos fazer 
nada. O tempo utilizado 
para realizar as refeições 
de maneira correta e para 
a prática de uma atividade 
física regular deve ser con-
siderado um investimento... 



Moradores criam abaixo-assinado contra posto 
A possibilidade da criação 
de um posto de gasolina 
na rotatória da Baltazar 
da Silveira em frente ao 
Parque Marapendi tem ti-
rado o sono dos morado-
res da região e movimen-
tando as redes sociais. 
Um grupo de moradores 
até se mobilizou e criou 
um abaixo-assinado que 
apesar de milhares de vi-
sualizações o número de 
assinaturas ainda estava 
tímido. Não tivemos aces-
so ao documento,  mas 
uma moradora disse que 
não havia nem 500 assi-
naturas.  
 Sob custo de R$ 
15 milhões, a prefeitura 
firmou uma concessão de 
uso por 15 anos em 2014 
mas não havia consegui-
do as licenças e permis-
sões. A área é uma  zona 
de amortecimento de uma 
unidade de conservação. 
Uma Zona de Amorteci-
mento é uma área esta-
belecida ao redor de uma 
unidade de conservação 
com o objetivo de filtrar 
os impactos negativos 
das atividades que ocor-
rem fora dela como ruí-
dos, poluição, espécies 
invasoras e avanço da 
ocupação humana. 
 Estivemos no local 
e vimos que algumas ár-
vores receberam marca-
ções e parecem que está 

sendo feito levantamento 
topográfico do espaço.
 No mês passado o 
GLOBO-Barra produziu uma 
matéria sobre o assunto 
e chegou a ter acesso aos 
documentos e lá mostrava 
que, em duas ocasiões, em 
2015 e 2016, a Cedae emi-
tiu pareceres sobre a insta-
lação de um posto no local. 
Na primeira vez, havia ve-
tado o projeto pela existên-
cia de redes subterrâneas 
da companhia no terreno. 
Já na segunda, disse que a 
obra dependeria do cumpri-
mento de algumas exigên-
cias.  
 A Secretaria de Meio 
Ambiente nunca chegou a 
dar um parecer oficial, ainda 
que ambientalistas tenham 
se mostrado contrários ao 
projeto e, principalmente, 
os moradores que não pa-
ram de mencionar o assunto 
nas redes sociais . Em geral 
reclamam do projeto e fa-
lam em preservação da na-
tureza. Uns mencionaram o 
fato do IPTU ser alto na área 
e que a região não necessi-
ta de um posto de gasolina.
Aliás, bem próximo dali, na 
Gláucio Gil já existe um Pos-
to Ipiranga. E para quem é 
fã da marca BR, basta se 
dirigir à Avenida das Amé-
ricas que tem um pertinho 
dali. No fim do ano passa-
do o morador Antônio Melo  
teve acesso ao assunto após 

participar da elaboração do 
Plano de Manejo da APA Ma-
rapendi:
 — "Técnicos da Se-
cretaria do Meio Ambiente 
chegaram a dizer que eram 
contrários a obra, justamen-
te porque ali é uma zona de 
amortecimento", explicou. 
Vale lembrar que  o impacto 
no trânsito é outra preocupa-
ção porque pega o tráfego de 
quem vem da praia e quer ir 
para a parte interna do bairro 
e se junta com quem vem da 
Gláucio Gil. Não é à toa que 
pequenos acidentes já ocor-
reram nesse setor. 
 Em 2015 o vereador 
Carlo Caiado recebeu a de-
manda e realizou um reque-
rimento de informações à 
Câmara. Com a mudança de 
administração na prefeitura, 
a Petrobras fez novo pedido 
de instalação do posto e no 
último dia 4, o vereador en-
viou outro ofício. Mês passa-
do o secretário de Conserva-
ção e Meio Ambiente, Rubens 
Teixeira, esteve em reunião 
promovida pela Associação 
de Moradores do Recreio e 
disse que irá acompanhar o 
caso. A Petrobras Distribuido-
ra não desistiu da instalação 
e confirma o interesse dando 
prosseguimento aos pedidos 
de licença. Quem for contra 
e quiser participar do abaixo 
assinado basta clicar https://
www.abaixoassinado.org/
abaixoassinados/37135 
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 "Fique tranquilo, quan-
do algo tende a dar certo, 
até o peido na hora errada 
não fede."
 Aummmm......"

MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e 
graduado no 
Paraguai



Nesses  7 anos de jornal, 
esse espaço aqui dedica-
mos aos amantes do mun-
do das duas e quatros. Em 
geral falamos das quatro, 
mas dessa vez vou dedi-
car aos amantes das duas. 
Não sei se sabem mas te-
nho uma Harley David-
son FatBoy ano 2012. E 
no fim do mês passado 
esse  segmento  causou 
um rebuliço. Explico. A fá-
brica americana anunciou 
os modelos 2018. Mas 
quem não tem e não fre-
quenta, pergunta, e daí?
E daí que mudou tudo!
Meu amigo 
Victor  Vogel falou: 
__Parecem japonesas!
De uma certa forma ele 
até tem razão. Explico.
O quadro ficou mais leve  
e cerca de 30 % mais rí-
gido, porque mudou o 
material.  As linhas muda-
ram. As  softail, leiam-se 
Fat Boy, Heritage, Brea-
kout e   De Luxe ganha-
ram mudanças pra lá de 
radicais. A Fat ganhou um 
'cabeça de touro' pequeno 
que ficou bem harmonio-
so e faróis em LED. Para 
quem não sabe o que é 
'cabeça de touro' é a capa 
que envolve o farol. Na 
foto,  você não percebe 
porque já tem um e era 
vendido como adereço.
  Na linha 2018, as 
Dynas deixam de exis-
tir como conhecemos e, 
diz a Harley, passam a 
fazer parte da própria li-
nha softail. Isso acontece 

porque as anteriores Fat 
Bob, Street Bob e Low Ri-
der passam a usar o mes-
mo conjunto de chassi e 
motor que as softail Brea-
kout, Fat Boy, De Luxe, He-
ritage Classic e Slim esse 
modelo não  veio ao Brasil.
Mas  quem tem fi-
cou meio 'p' da vida. 
 As suspensões tam-
bém são totalmente novas. 
Fornecidas pela Showa, 
mantém a configuração de 
bengalas dianteiras - na Fat 
Bob, passa a ser invertida 
, e monochoque traseiro, 
uma característica tradi-
cional das softail. As anti-
gas eram bichoque, daí  a 
mudança mais radical! Em 
todas o amortecedor único 
ficou maior e mais centra-
lizado, além de inclinado.
Bom, isso mesmo, os 
amantes das Dynas tão 
meio 'tristinhos' porque a 
fábrica extinguiu a linha da 
forma como era feita.  Meu 
amigo China que escre-
ve  aqui na coluna  tascou:
 __"Acabei de 
comprar uma DYNA 
e tô amarradão(sic!). 
Tenho  uma Land 
2001, sou Vintage!
Já o amigo Pedro que tem 
uma Fat 2014 emendou:  
 __"Aquele  que re-
clama da modernidade, os 
puristas, são os mesmos 
que amam o Opala na ga-
ragem. Quer ter um? Com-
pre  mas não reclame  do 
vizinho que acabou de 
comprar um Porshe 2018!", 
brinca fazendo uma alu-

são aos Milwau-
k e e - E i g h t ( M E ) .
Esse motor foi lançado no 
ano passado, equipando 
inicialmente os modelos da 
linha Touring - Street Gli-
de, Ultra Limited e Road 
King, em versões com e 
sem refrigeração líquida 
parcial. Assim, o velho e 
confiável Twin Cam, que 
na sua última encarnação 
tinha 103 polegadas cúbi-
cas (1.688cm³) dá adeus.
 A Fat BOB_ será ven-
dida com motor ME 107 ou 
114 e foi o modelo que mais 
sofreu mudanças. Ganhou 
escape 2-1-2, farol dian-
teiro com LEDs retangular, 
freio dianteiro com disco 
duplo (antes era simples), 
maior ângulo de inclina-
ção lateral, novos bancos, 
ignição sem chave, sus-
pensões dianteiras inver-
tidas e lanterna com LEDs.
A Fat Boy perdeu 13,1kg de 
peso e ganhou novas ro-
das e a lanterma passa  a 
ser incorporada aos piscas, 
bem comum em versões 
anteriores com as IRON.
E detalhe  para os puristas:   

CADÊ  O COMUTADOR??
 Primeiro observe a 
localização do subconjunto 
da nova suspensão trasei-
ra do monoshock do Sof-
tail. Para abrir espaço para 
o novo choque, o tanque 
de óleo de subsistema an-
terior foi substituído por 
um sistema de cárter úmi-
do. Como o garfo, o novo 
choque é feito pela Showa.
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     Mudanças radicais nas Harleys 
         Acabam as Dynas e linha Softail ganha cara nova para 2018
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Imagine um escritório no meio 
de uma obra? Ou um stand numa 
feira gastronômica? E uma casa 
ou um bar? E os impostos como 
IPTU, Cofins e etc? Enjoou do lu-
gar, vamos levar nossa casa para 
outra cidade, estado. Pensando 
mais ou menos dessa forma e 
com a  ideia de reciclar, reutilizar 
que quatro jovens apostam na 
indústria do contêiner para viver 
e trazer, por que não, benefícios 
à natureza e ao ecossistema, já 
que tudo pode ser reutilizável.
 Com pouco mais de 1 ano 
no mercado e recém chegado à 
região a Incontainer chega para 
brigar numa área pouco explora-
da por aqui mas que já tem fãs e 
adeptos. O Bar 399 por exemplo 
é todo montado num terreno do 
Recreio nesse conceito com con-
têineres que servem de loja, bar , 
escritório e banheiros no mesmo 
espaço. Os jovens empreendedo-
res Yam Vasconcellos biólogo com 
pós em Meio Ambiente), 
Rodrigo Beren-
guer(enge-
n h e i r o 
d e 
pro-

d u -
ç ã o ) , 
L u c a s 
Alves(Admi-
nistrador) e Da-
niel Chaves(Engenheiro Agrícola) 
alugaram um galpão na Ilha de 
Guaratiba, esticaram as mangas 
e meteram literalmente a mão 
na massa para se dedicarem ao 
negócio, como explica Yam, bió-
logo de formação, que largou o 
emprego para se dedicar ao novo 
desafio:
__"Eu poderia ficar no meu em-
prego aonde estava numa zona 
de conforto. Mas por ser biólo-
go, aposto na reciclagem. O meio 

ambiente uma hora vai pedir ar-
rêgo e vai sobrar para a popula-
ção. Estamos dando nossa contri-
buição. No contêiner que servia 
para carregar objetos, produtos, 
e que às vezes ficam largados e 
enferrujados nos portos do mun-
do, conosco, eles ganham uma 
nova vida. Pintamos, reforma-
mos e podemos transformá-los 
em qualquer coisa", explica Yam.
 E no mês passado quando 
estivemos no galpão, podemos 
presenciar essa tal transforma-
ção in loco, já num fim de sema-
na dois contêineres serviram de  
stand no Riserva Uno para apre-
sentar um lançamento imobiliário 
e no seguinte estava na Lagoa 
Rodrigo de Freitas participando 
de uma feira gastronômica de 
food trucks. 
 No Brasil, aproveitar con-
têineres para a construção de 
casas ainda não é comum, no 
entanto a procura pelo material 

vem crescendo muito e as 
empresas de loca-

ção brotam 
todos os 

d i a s . 
J á 

h á 

e m -
presas 

e arquite-
tos especiali-

zados em constru-
ções desse tipo. São lojas de rua, 
shoppings, desenvolvidos através 
da transformação de contêineres 
e outros materiais recicláveis.O 
site da empresa é www.incon-
tainer.org e  contato@incontai-
ner.org e  (21) 99669-1313. No 
site do JORNAL DO RECREIO tem 
mais fotos, inclusive do último 
evento na Barra. Eles estão para 
fechar com uma rede  multinacio-
nal de pizzaria que chegará em 
breve aos postos de gasolina.

   Jovens apostam no contêiner
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Por Guilherme Pereira/divulgação

No Dom Helio, como de cos-
tume  uma penca de famosos 
bate cartão por lá.  Dessa  vez  
foram os rubro-negros Arthur 
Antunes de  Coimbra, ZICO, 
que hoje participa do Esporte 
Interativo e   Marcos Frota, o  
homem mais famoso do circo!
Vale lembrar que todas  as  se-
gundas tem roda de samba  
-pra-lá-de-luxuosa do amigo 
cantor e showman,  Ander-
son Leonardo e o MOLEJÃO! 

Quem  nos acom-
panha  sabe que 
mês passado fize-
mos uma matéria 
para o site do Jor 

nal do            Recreio sob 
o assunto Barborerapia.  Es-
tivemos  em  dois  estabele-
cimentos, o CLUB MAN  Salon  
e o Camisa  10. Não é de hoje  
que já percebo que o cuida-
do com a beleza do mundo 
masculino faz abrir cada vez   

E no Bahamas que esse mês 
inaugura o Second Floor com 
pista de dança e tudo mais 
na   Festa  Flashback Chic 
recebeu Dom Pedro I, ops!,  
Caio  Castro que   reveza nas 
horas de folga uma passa-
da  no Bahamas e outra no 
BUTECO TRADICIONAL, que 
fica ao lado e  já o flagramos.  
Acima, outro super homem 
e do samba, e do Flamen-
go, Neguinho da  Beija Flor! 

mais espaços só para 'eles'. 
E a equipe do 'Mais Você' es-
teve na filial do Barra Gar-
den para ver um pouco mais 
desse mundo 'vaidoso' dos 
homens que cuidam da bar-
ba, pele e cabelo. Destaque 
para a-assessora-gente-boa 
da-casa, Fernanda Tuber  e 
do repórter Felipe Suhe, 
sempre sorrindo. Sou da-
quela filosofia de quem sor-
ri vive mais e não infarta!

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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Brancos encorpados e li-
corosos: de 10° a 12°C 
Roses: de 6° a 8°C 
Tintos leves: de 10° a 
12°C 
Tintos de médio corpo: de 
14° a 15°C 
Tintos encorpados e enve-
lhecidos: de 17° a 18°C
  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

No Brasil, o vinho ain-
da está muito ligado ao 
inverno, mas essa bebi-
da pode combinar com 
qualquer época. E, para 
a primavera, com as 
temperaturas subindo, 
porém com certo fres-
cor e alegria das flores, 
há uma gama de vinhos 
que vão ao encontro 
desse clima: espuman-
tes, brancos, rosés e al-
guns tintos mais leves. 
 Espumantes e 
vinhos brancos são ge-
ralmente associados ao 
calor do verão e com ra-
zão: são leves, têm óti-
ma acidez, muito frescor 
e devem ser degustados 
gelados. Mas também 
podem ir bem com tem-
peraturas amenas, como 
primavera e outono, de-

ma-se varietal. Também é 
possível encontrar vinhos 
mais leves de outros paí-
ses, como Argentina e Por-
tugal, que tenham em sua 
assemblage a uva merlot, 
que muitas vezes tem o 
papel de “amaciar” o vi-
nho, e a pinot noir, ambas 
geralmente associadas às 
uvas emblemáticas do país 
produtor - por exemplo, 
na Argentina é a malbec; 
no Chile, a carmenère.
 A escolha da bebi-
da, claro, não é uma re-
gra. Mas a combinação 
com os pratos é bastante 
importante. Tanto que o 
vinho rosé aumentou sua 
comercialização no Brasil 
depois que os consumi-
dores passaram a pesqui-
sar e buscar entender o 
universo dos vinhos, mas 
mesmo assim, Rosé tá 
longe de ser campeão de 
vendas. 
 As cores dos vi-
nhos são tão diversas jus-
tamente pela variedade de 
uvas. Só entre os vinhos 
rosés, pode haver bebidas 
mais avermelhadas, rosa-
das ou alaranjadas. Mas 
não é só isto. O grande de-
terminante do tipo de vi-
nho que se quer é o tempo 
que as cascas participam 
da produção. Nos rosés, 
as cascas são tiradas mais 

pendendo da harmoniza-
ção. “O ideal é combiná-
-los com peixes, frutos do 
mar e saladas”. E quem 
disse que um tinto não 
combina com primave-
ra? Esse é outro mito do 
mundo do vinho. “Se a 
opção é um tinto, escolha 
os mais leves, como um 
vinho da uva pinot noir e 
os do Sul da França que 
estarão bem escolhidos.
 Originária da Bor-
gonha, a uva pinot noir 
produz vinhos mais deli-
cados e complexos, tanto 
no aroma como no sabor, 
com menos intensidade 
de cor. Pode ser um pou-
co mais caro, já que se 
trata de uva difícil de ser 
cultivada e não se dá bem 
qualquer região. Além da 
Borgonha, a pinot noir se 
deu bem no Chile, na Pa-
tagônia (Argentina), na 
Califórnia (Estados Uni-
dos) e na Nova Zelândia. 
 Os vinhos do Sul 
da França são ótimas op-
ções para a primavera, 
como os Côtes du Rhône, 
que são de corte ou as-
semblage, ou seja, uma 
mistura de várias uvas. A 
grande maioria levam pi-
not noir, grenache, mour-
vèdre e syrah. Quando 
o vinho é feito somente 
com um tipo de uva, cha-

cedo, para não virar vi-
nho tinto. A estrutura do 
vinho está ligada a este 
tempo. À medida que va-
mos comendo, sentimos 
menos o sabor da comi-
da. O vinho limpa as papi-
las gustativas, sentimos o 
sabor novamente. Ele faz 
ressaltar o tempero do 
prato. O principal objetivo 
do vinho é tornar o prato 
melhor. Por exemplo, se 
você comer camarão com 
vinho tinto, a mistura dei-
xa um gosto metálico na 
boca.
          Temperatura 
A temperatura de cada 
vinho é muito importan-
te, pois pode interferir no 
seu sabor. Cuidado com o 
conselho “sirva o tinto na 
temperatura ambiente”. 
Como nosso clima é tro-
pical, muitas vezes esta-
mos com a temperatura 
de 21° C numa noite, que 
não é ideal para o servi-
ço de um tinto. Por isso, é 
preciso resfriá-lo ou man-
tê-lo climatizado. Confira 
as temperaturas ideais:

Espumantes e champa-
nhes secos e doces : de 
6° a 8°C 
Brancos leves: de 6° a 
8°C 
Brancos de médio corpo: 
de 9° a 11°C 
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