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RECREIO
FUTEBOL CLUBE
Bairro ganha representante na Série B1do Carioca
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Macumba mal feita : obras não duram uma ressaca

Não durou uma ressaca a primeira maré
do inverno que trouxe de volta o problema crônico que volta a deixar os moradores da Praia
da Macumba apreensivos com a queda de parte do cinturão de concreto criado pela Prefeitura
numa obra emergencial que custou R$ 14,5 milhões aos cofres públicos do município e sempre contestada pelos moradores. Dessa vez,
não chegou à recém criada ciclovia e calçada,
mas nossa equipe foi ao local e verificou que
as sacas que fazem a primeira contenção antes
da mureta ruíram facilmente e vários blocos de
cimento estão misturados a areia do mar. Os técnicos da Secretaria Municipal de Conservação e
Meio Ambiente descartaram de imediato o colapso das estruturas, porém moradores cobram
do Prefeito Marcelo Crivella o início imediato da
obra definitiva, mais complexa e com estudo feito em 2000 pela Coppe /UFRJ que aponta como
solução a construção de uma estrutura de pedras
no canal da Sernambetiba(canal Rio Morto), impedindo o deslocamento de areia que encurta a
praia em dias de ressaca. Além disso, no projeto
consta que se faz necessário a 'engorda' da faixa
de areia da praia da macumba trazendo de outro ponto, isso com a ajuda de dragas. O custo
inicial era de R$ 60 milhões, porém quando o
problema surgiu em outubro do ano passado e
após 7 situações parecidas em anos anteriores
e diante do clamor do público, a escolha da obra
emergencial se mostrou ineficaz e dinheiro público jogado ao mar.
O Professor Paulo Rosmam, do departamento de Engenharia Costeira da Coppe disse
ao Globo mês passado que analisou os primeiros estragos causados pela ressaca e os considerou superficiais, mas lembrou que em fevereiro
apresentou proposta à Prefeitura para complementar o projeto antigo, mas os técnicos do município somente voltaram a procurá-lo após novo
desabamento:

__" Nada que aconteceu foi
impressionante e isso já era
esperado. A praia só ficará
estável se essas intervenções
definitivas forem realizadas.
Se nãom é enxugar gelo", frisou. Vale lembrar que no dia
10 de Janeiro Crivella, após
vistoria das obras, se pronunciou através do facebook oficial e afirmou que a intervenção era definitiva
__ Estamos instalando estacas de 1.20 metro e colocando materiais ensacados.
Temos absoluta certeza que a
obra será bem feita. Se Deus
quiser quando o mar bater
aqui, mesmo em época de
ressaca, não vai haver problemas", lembrou o prefeito
que é engenheiro.

Um dos pratos do Coco Mambo

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

Aumente sistema
imonológico

O

outono
acabou e parece
que esse inverno promete! O melhor
que podemos
fazer é reforçar o sistema imunológico através de
uma alimentação correta e
saudável, para aumentar a
imunidade.
Existem células que
produzem anticorpos importantes que correm para
destruir os invasores estranhos, como vírus, bactérias
e até células de tumores.
Bem, mas vamos ao que
interessa. Quais são os alimentos importantes para
estimular a ação do sistema
imunológico e potencializar
o seu funcionamento?
Antes de tudo, tome
pelo menos um litro e meio
de água por dia, pois os vírus vivem melhores em ambientes secos e manter suas
vias aéreas úmidas impede
a proliferação dos vírus.
Não a tome gelada, sempre
preferindo água natural;
Não tome leite, principalmente se já estiver resfriado ou com sinusite, pois
aumenta a secreção e dificulta a cura. Use e abuse
do iogurte natural, um excelente alimento aliado ao
sistema imunológico.

Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

Aumente o consumo
da cebola e do alho na sua
alimentação.
Coloque na sua alimentação alimentos ricos
em caroteno (cenoura, abóbora, damasco, caqui, mamão, manga, assim como
as folhas verdes escuras:
espinafre, bertalha, agrião e
couve manteiga). Os alimentos ricos em zinco também
são de grande importância
(fígado e moela de frango,
carne vermelha magra, semente de abóbora, germe de
trigo e centeio).
Não podemos esquecer a Vitamina C, que além
de ser uma vitamina antioxidante também é desintoxicante (frutas cítricas: acerola, abacaxi, limão, laranja,
morango)
Tenha sempre uma porção
generosa no seu almoço e
no seu jantar de frutas, legumes e verduras;
Coloque na sua alimentação salmão, bacalhau
e sardinha;
O cogumelo Shitake
também é um excelente antiviral, assim como o chá de
gengibre que destrói o vírus
da gripe;
Evite ao máximo alimento rico em gordura que
deprimem o sistema imunológico.
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Riocentro recebe feira
sobre mobilidade reduzida

De dez a doze
por cento da população
mundial (algo em torno de 700 a 800 milhões
de pessoas) têm alguma
deficiência física. Destas, perto de 90% vivem
nos chamados países em
desenvolvimento, e o
mesmo percentual vale
para os que estão em
idade produtiva, mas vivem
desempregados.
O estado do Rio
de Janeiro conta com
cerca de 3,9 milhões de
pessoas com algum tipo
de deficiência, o que representa 24,4% da população, segundo dados do
Censo 2010. A deficiência
mais frequente é a visual,
seguida da motora, auditiva e mental. No entanto,
os números atuais falam
muito pouco sobre o perfil dessa população: onde
estão, como vivem, quais
são as suas necessidades.
Em busca dessas
informações, o RioSolidario, em parceria com
o Sebrae-RJ, produziu
o “Mapa da Pessoa com
Deficiência”. O objetivo
era identificar e localizar

as pessoas que possuem
deficiência no estado do
Rio de Janeiro e, a partir daí, criar um banco
de dados que ajude na
formatação de políticas
públicas voltadas para
essa população. O trabalho será realizado com
o apoio das prefeituras.
Nos dias 27 a 29
de julho, o Riocentro recebe a MOBILITY & SHOW
2018 – Exposição de
Automóveis, veículos e
adaptações, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência e familiares, idosos e pessoas
com mobilidade reduzida e sequelas motoras.
muitas
as
São
novidades, incluindo simulador 5D, óculos que
leem textos para pessoas com deficiência visuais ou baixa visão e
reconhecem até rostos,
impressora 3D para próteses e isenção de impostos para compra de carros 0 KM adaptados, com
atendimento totalmente
gratuito aos visitantes.

“Reunimos as mais
modernas
tecnologias
para melhorar a qualidade de vida das pessoas
com deficiência, mobilidade reduzida e dos seus
familiares. Essa preocupação está presente em
lançamentos de produtos
que contribuem para a
mobilidade e inclusão de
mais de 46 milhões de
cidadãos brasileiros com
algum tipo de deficiência. Sem dizer que essas
pessoas também têm
isenção de impostos para
compra de automóveis 0
Km e muitas vezes desconhecem a legislação e
seus direitos. A função
do evento é justamente
informar e empoderar as
pessoas com deficiência”,
explica Rodrigo Rosso,
idealizador e realizador.

Mais:
www.mobil i t y s h o w . c o m . b r
27 a 29 de julho - 9h às 18h
Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca)
ENTRADA
E
INFORMAÇÕES
GRATUITAS
I N F O R M A Ç Õ E S :
0 8 0 0 - 7 7 2 - 6 6 1 2
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Ribalta recebe Fábio Jr e Milton
Dois grandes nomes da música brasileira estarão por
aqui na região nos próximos
dias. O Ribalta vai receber a
timidez e a voz inigualável de
Milton Nascimento(07/07) e
o romantismo e carisma de
Fábio Junior (10/08). Milton
traz o show "Semente da
Terra" um projeto que revela
o desejo antigo de "bituca"
onde apresenta seus sucessos embalados com violões.
Para quem acompanha Milton sabe que seus discos
sempre foram apresentados
com arranjos orquestrais.
Não é à toa que desde a década de 70 é acompanhado
de perto pelo seu conterrâneo e maestro Wagner Tiso.
Já Fábio entra mês que vem
no palco do Ribalta trazendo
na mala, "Só você", "Felicidade", "Pai", "Alma Gêmea"
e muitos outros.
O 'menino pobre de
Três Pontas", filho sem pai,
de uma empregada doméstica completamente sem recursos e adotado por uma
professora de música e com
pai dono de uma estação
de rádio mostra nesse show
formatos de suas músicas
em que o público ainda não
pode assistir.

O show conta com a
direção artística de Danilo
“Japa” Nuha e direção musical de Wilson Lopes, que
também toca guitarra e violão. Além de Wilson, também
integram a banda de apoio:
Beto Lopes (violão de sete
cordas), Lincoln Cheib (bateria), Alexandre Ito (contrabaixo), Bárbara Barcellos
(vocais), Kiko Continentino
(piano) e Widor Santiago
(metais).
SERVIÇO
Milton Nascimento –

Semente da Terra
Fábio Jr se apresenta esse mês e traz na mala um caminhão de sucessos
Dia: 07/07/18 (Sábado)
Horário previsto show: 22:30h
(abertura da casa às 20:30h)
Preço: Setor Master e VIP
R$160,00 / Setor Central
- R$135,00 / Setor Plateia R$110,00
Faixa etária: 18 anos
Fábio Junior
Dia: 10/08/18 (6ª feira)
Horário previsto show: 23:30h /
SHOW DE ABERTURA: 21:30HS
(abertura da casa às 20:30h)
Preço: Setor Master e VIP
R$160,00 / Setor Central
- R$135,00 / Setor Plateia R$110,00 ( LOTES COM VALORES PROMOCIONAIS)
Faixa etária: 18 anos
Mais informações: 2432-6000
Local: Ribalta
Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca. Em Agosto, o autor de 'Travessia' apresenta o "Semente da Terra'

O

sonho é ambicioso. O professor de Educação
Física André Andrade é tão rápido nas
respostas quanto um
cruzamento para a área
do adversário. Em menos de 1 ano já montou e desfez dois times.
Inicialmente chamou o
ex-jogador Arthurzinho
que brilhou nos gramados com Bangu e América na década de 80.
Isso seria para disputar a Série C do carioca
deste ano que se inicia
no fim de Julho. Parceria
desfeita, sua aproximação com outro craque,
Zico, o sonho ficou mais
perto da série A. Com
o “Galinho” ouviu conselhos, ganhou dicas e
as portas abertas para
uma futura parceria. O
presidente André criou o
primeiro clube de futebol da região depois do
CFZ: RECREIO FUTEBOL
CLUBE.
Treinando
no
complexo Interfut que
fica no Clube Adolpho
Bloch, dentro do Pontões, o sonho de disputar um clássico com
seu time de coração, o
Flamengo, para ele, não
está distante. Fomos a
dois treinos numa quarta ao meio-dia e conhecer o novo clube do
bairro. Os jovens atletas
sonham com uma vida
melhor para suas famílias. Tem jogador de
Bangu, Ilha do Governador, Campo Grande
e também do Recreio,
como Júlio Pereira, de
30 anos, que ainda alimenta o sonho de ser
jogador apesar da idade avançada. Júlio já foi
do Flamengo. Não teve
a sorte dos seus companheiros de clube que
chegaram ao time principal, como Ibson, Bruno Mezenga e o meio-campo da seleção de
Tite, Renato Augusto.
Morador do no Terreirão, levou o amigo de 16
anos Thiago para treinar
e arranjar um lugar no
time.
O presidente André apresentou um projeto tão audacioso quan-

to a criação de um time de
futebol. Apresentou algo
que nem o FLAMENGO, um
dos clubes mais ricos do
país apresentou, um estádio de futebol! Com projeto orçado em 150 milhões
de dólares, investimento,
segundo André, de um
fundo fora do país. Pretende erguer no terreno
da Benvindo de Novaes,
a MAX ARENA RECREIO.
Isso mesmo, já imaginou
um estádio na Benvindo
de Novaes? Outra opção,
seria o CFZ. Fala presidente:
1) O que o levou a criar um
time, você é ex-jogador?
R: Sou professor de educação física e campeão
de Fisiculturismo, treinei
todas as principais lutas.
Sempre fui do esporte. O
Recreio é o bairro que mais
cresce no Rio. Nossos garotos tinham que cruzar a
linha amarela para tentar
a sorte no futebol, criei o
RFC para dar oportunidade
a esses meninos.
2) Ok. Mas daí a ter o estalo de criar um clube do
nada é outra coisa?
R : Eu mesmo levei meu
filho Matheus Andrade em

várias peneiras em todo o Rio.
Chegou a treinar pelo Queimados F.C., no Aliados, em Nova
Iguaçu, até ir para o interior de
SP, não queria que outros garotos passassem o que ele passou.
3) Imagino a dificuldade de se
criar um clube e mantê-lo sem
recursos. O Flamengo tem orçamento de milhões. Imagino que
para vocês deve ser muito difícil. Como faz?
R: Olha, todos querem o mesmo
sonho. Uns vem de carona, ajudo quando posso na passagem.
Daí, a prioridade para aqueles
que já moram aqui. Mas temos
o apoio da academia Ponto M,
do grupo ligado ao futebol, o
EXATA, que já patrocinou o Botafogo, o vereador Leonardo da
Vila(PHS), a Med Esporte, Hulk
Nutrição Esportiva e o Atlântico
Sul Hotel.
4) Aqui também treina o Barra
que ainda não subiu , porque
você acha que vai obter êxito?
R: Sempre fui empreendedor
nas minhas coisas. Quando fui
atleta era praticamente amador
e conseguia meus apoios. Na
questão desportiva, já até empatamos com o Barra e jogo é
jogo. Eu acredito e vejo possibilidade em seguir. O clube vai
sobreviver sem o futebol.

5) Vi que vai ter time feminino?
Mas essa categoria não é rentável,
vai mesmo assim?
R: Não posso pensar nisso nesse
momento. O que posso te adiantar é que terei todas as categorias.
O profissional está montado. Sub
20 e sub 15 também, o feminino é
uma questão de tempo.
6) Não acha meio megalomania
um clube que nem disputou um
campeonato já sonhar num estádio? Nem o Flamengo tem?!
R: Na minha visão, não tem porque não quer, dinheiro eles tem.
Você não vai acreditar na história. Uma vez após um treino fui
comer pastel ali na entrada do
Pontões, aquele que fica esquina,
sabe? Conversando com a pessoa
que comia um pastelzinho também
ouviu minha história e mostrei o
projeto. Ele se interessou e marcou uma reunião. Ele dizia ter US$
1 milhão. Depois que viu tudo, disse ter entre 100 e 150 milhões!!
Quase caí pra trás. Já tenho o
valor do terreno da Benvindo.
Ainda não tenho o valor do CFZ
pra compara o custo-benefício,
confesso que o CFZ me atrai mais,
tem campos prontos, título de B1 e
o próprio ZICO que espero manter
por lá. A arena precisa se manter
sem o futebol, como deveria ser o
Maracanã.
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Recreio poderá ganhar um estádio de futebol

Dra.LilianBrauns
Neurocirurgia
Accura

3048-8926

C

efaléia é o termo médico que
define a corriqueira "dor de
cabeça". É a
queixa neurológica mais
frequente nos consultórios, acometendo mais
as mulheres, e cerca de
3% da população mundial apresenta cefaléia
por mais de 15 dias/mês.
Existem
vários
tipos de dor de cabeça, que podem ser amplamente classificadas
como Cefaléias primárias (enxaqueca, cefaléia tensional, cefaléia
trigeminal) ou como
Cefaléias
secundárias
(Consequentes a doenças sistêmicas ou intracranianas). O abuso de
analgésicos e o uso de
múltiplas
medicações
(anti-hipertensivos, antidepressivos) também
podem estar associados
a cefaléia persistentes.
As cefaléias que respondem a analgésicos comuns, de curta duração,

Qualidade de Vida
A Cefaleia que preocupa..

aquelas do tipo "tensional", raramente são provocadas por patologias
que representam gravidade. A maioria das cefaléias, ainda que extremamente dolorosas, não
oferecem risco de vida.
Qual é então o tipo
de
dor
que
devemos
nos
preocupar?
Toda cefaléia de instalação súbita, de forte intensidade, descrita como
"a pior cefaleia da vida"
que leva, a sobretudo, a
perda de consciência, associado a náuseas e vômitos, rigidez de nuca,
deve
obrigatoriamente ser investigada, pois
pode estar associada a
ruptura de aneurisma
cerebral ou ao seu crescimento, merecendo rápida investigação, pois
oferecem risco à vida.
A ocorrência diária de dor
de cabeça, pior pela manhã, associada também
a náuseas, vômitos, perda de força em um dos
membros ou sensação
de "dormência" no braço

A presença dos sintomas de cefaléia intensa,
persistente,
associado
a quadro febril e rigidez de nuca, sobretudo
com alteração do nível
de consciência, devem
fortemente levar a suspeita de quadro de meningoencefalite, devendo
o indivíduo buscar atendimento
emergencial.
os traumatismos na cabeça, sobretudo em idosos, mesmo que de leve
intensidade, devem ser
acompanhados e monitorados quanto a evolução
da dor e ao surgimento
de sintomas como: confusão mental, dificuldade
em falar, perda de força
no braço e/ou na perna.
Em todos esses casos, o indivíduo deve prontamente buscar atendimento
em unidade de emergência ou entrar em contato
com seu neurocirurgião.

MESTRE
CHINA
é filó
sofo irlan
d

graduado

ês e

no

Paraguai

"O amor não é aquilo que gruda em você
mas quando vai embora arranca lágrimas.
O nome disso é cera quente..

					
Aummmm......"

Uma praia abençoada

Uma benção de
praia. A faixa do Recreio na altura do posto
11 é uma séria candidata a mudar de nome.
Assim como no Posto 2
da Barra que virou Praia
da
Pepê, aqui no Recreio, pertinho do Pontal
poderá se tornar Praia
do Guido, seminarista e
surfista que morreu precocemente
enquanto
surfava no local em 2009.
Amigos e família tiveram a ideia de criar um
abaixo-assinado e levar
a intenção à Prefeitura.
O movimento tem
apoio dos padres Omar
Raposo, da Paróquia São
José e de Jorjão, da Igreja Nossa Senhora da Paz .
Para quem não conhece a história, Guido
era estudante de medicina e acompanhava os
atendimentos no morro
da Providência e oferecia
ajuda aos pobres assistidos pelas Irmãs Missio-

nárias da Caridade e,após a
leitura do livro “O Irmão de
Assis” decidiu largar tudo
para seguir o sacerdócio.
Morreu
aos
34
anos.
Sua fama de santidade
logo se espalhou e ano passado a Arquidiocese do Rio
de Janeiro abriu solenemente
seu processo de beatificação.
O Sr. Manoel proprietário´
do quiosque apoia a ideia:
__ 'Só tive a oportunidade de conhecer o Guido
no dia de sua morte, infelizmente. Sinto a presença
dele aqui e até uma certa proteção. E mais, essa
faixa da praia vai ganhar
uma referência,
muito
bom para nós', comentou.
Mãe de Guido , Maria
Nazareth Shaffer ficou entusiasmada e vai fazer o possível para ajudar na campanha :
_' Tudo conspira para
o sucesso. Assim como o
Pepê (morto em 1991), meu
filho também era
atleta.
Meu filho também merece

essa homenagem. Ele adorava pegar onda naquele trecho, além de sempre estar
disponível a ajudar o próximo
e aos necessitados . Essa ati-
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tude em forma de homenagem é
válida e já estou trabalhando para
termos êxito', completa Nazareth.
Para acompanhar basta
acessar o site guidoschaffer.com.br/

Mulher com sotaque furta na região
Jornal do Recreio- Julho pág.12

A

estreia do Brasil foi
tensa e o placar de
1 x 1 contra a Suíça
não foi o suficiente
para atrapalhar a torcida
que lotou os bares da região e comemorou até um
pouco mais no dia, avançando pelo início da noite
mesmo em pleno domingo.
Mas para nossa equipe foi
um dia de tristeza e engrossou as estatíticas de violência na cidade. Após realizar
fotos, esse que aqui escreve teve seu equipamento
fotográfico furtado no Buteco Tradicional, bar muito
famoso e frequentado no
Recreio. Os proprietários
solícitos logo disponibilizaram as imagens das câmeras internas e um dia após
o ocorrido veio o que já se
esperava. Um casal entra
no estabelecimento por volra das 17 H 45 e após alguns minutos avista a câmera que estava disposta
no balcão ao lado do caixa e
em poucos segundos avança diante do equipamento,
disfarçando que estava ao
celular e furta todo material avaliado em cerca de
R$ 10 mil. Sob registro de
ocorrência na 42 DP, bastou
publicar o vídeo para novos

casos pipocarem nas redes
sociais. Foram vítimas da
morena do esharpe, de cabelos escuros, os restaurantes Stadium, Gran Parrilla e
Santa Therezinha, esse no
Recreio. O método do furto
é mais ou menos o mesmo.
Não sentam à mesa, não
consomem nada. Apenas
entram na casa, sempre
ao celular, não conversam
muito e ao avistar o objeto
de roubo param em frente
ao material, em geral bolsas de mulheres, a moça
coloca o pano por cima e
logo em seguida coloca o
braço embaixo do pano e
imediatamente deixa o estabelecimento. No nosso
caso, a câmera fotográfica
foi mais atraente. O comparsa na maioria dos casos está do lado de fora.
No nosso furto é o comparsa que está ao telefone.
Na rede social
Barra
Alerta teve mais de
100
compartilhamentos.
Os vídeos dos 4 casos constam no nosso site em www.
jornaldorecreio.com.br
O programa RJ no Ar e o site
G 1 falaram sobre o assunto.
O mais impressionante é que
num dos furtos, a do restaurante Santa Therezinha

Fotos Circuito interno

o estabelecimento possui um
sistema com cadeado para as
bolsas ficarem presas na mesa,
mas a larápia foi justamente na
bolsa que não estava presa com
esse cadeado. Uma matéria do
jornal RJ 1 da TV Globo realizada em janeiro desse ano já
apontava para o problema em
bares da Tijuca e da Olegário

Maciel. Alguns restaurantes já
disponilizam lacres de plástico
para prender as bolsas nas cadeiras. A polícia ainda não sabe
se é a mesma quadrilha que
tem furtado os clientes em diferentes restaurantes, mas no
caso desses quatro filmados é a
mesma morena que usa o esharpe e tem sotaque hispânico.

Projeto forma campeões de vida

E

le só tem 2 anos
no esporte e a
coleção de medalhas não cabe
na prateleira da
casa em que vive com a
esposa e sua filha de 1
ano e 6 meses. O atleta
Wilames do Carmo Silva,
22 anos, é a prova viva
de que o esporte pode
mudar ocaminho de uma
pessoa e inseri-la na sociedade e se tornar um
cidadão de bem. Morador
da região, trabalha como
auxiliar de serviços gerais num condomínio de
Vargem Pequena e através do Projeto Nocaute
com Cristo e defendendo as cores do FC Fight
Company, sob a responsabilidade do professor
Fábio Campos, não para
de
colecionar
títulos.
São 12 medalhas,
2 troféus , um cinturão
da Copa Itaguaí de Muay
Thai, categoria 60 kg e
vai buscar o título brasileiro de Kickboxing esse
mês pela UIAMA(União
Internacional de Artes
Marciais), no Paraná.
No
currículo,
tem também duas taças Guanabara da WA-

KO(World
Association
Kickboxing Organization)
e 7 copas de Kickboxing.
A importância do
ídolo no meio de um caminho desses é de suma
importância. Seu professor Fábio Santos levou
na academia que treina
o campeão e lutador de
MMA Alan Patrick Silva Alves, mais conhecido como
Nuguette, que orienta os
atletas e serve de espelho.
O próprio lutador incentiva o projeto já que ele é a
prova viva de que o esporte pode transformar pessoas. Em entrevista em
2016 ao Globo afirmou:
__“Nenhum
adversário vai te bater tão
forte quanto o mundo", revelou o campeão.
Nuguette é filho de pais
alcoólatras, morou na rua,
passou fome e foi engraxate até se consagrar como
lutador de MMA. Sobre
o projeto social 'Nocaute
com Cristo', em Vargem
Grande ele comentou:
__ “O esporte me
deu muito. É uma forma de retribuir”, revelou.
O projeto foi criado há
15 anos pelo professor
Fábio Campos. Hoje são

No alto, Fabio Campos, com uma das crianças do projeto.
O atleta Willames acima e ao lado, Allan Nuguette do UFC.

60 crianças, mas já foi
triplo e a falta de apoio é
um problema. São crianças de áreas de risco,
que treinam kickboxing
e capoeira , além de aulas de leitura e acom-

panhamento de professores. Mas precisa de
apoio. Nuguette e Fábio
ás vezes tiram do bolso para manter o sonho.
Alguns alunos ajudam
mas qualquer ajuda
é

sempre
bem
vinda.
A academia fica
na Est. dos Bandeirantes, 28.509 - Vargem Grande, whats app
9 8 8 0 7 - 7 9 5 0 .

Jornal do Recreio - pág.14

Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

Enquanto nossa rainha do
Recreio não estreia a nova
novela de Aguinaldo Silva
anda desfilando sua beleza
pelas casas do Recreio. Viviane Araújo estará na trama,
com estreia prevista para novembro deste ano e vai se
chamar 'O Sétimo Guardião'
e contará com Lília Cabral e
Flávia Alessandra no elenco.
Na foto acima
foi conhecer a
'Coco Mambo"

na Avenida das Américas.
Ao lado, os sócios da casa
Jota Oliver, Luis Fernando
Costa, William Torres e Latino e que tem deixado os
jovens loucos, fazendo filas
e mais filas para conhecer
seus hambúrgueres artesanais e drinques caribenhos.
O anão divertido e performático não deixa ninguém ficar
desanimado e faz o público
participar da noite temática.

Logo aí acima, o simpático
gerente da Toca da Traíra da
avenida Lúcio Costa 8000 recebeu o showman e ator Eri
Johnson que esteve se deliciando de um belo 'Pintado na
Brasa' especialidade da casa.
Com ele, a atriz Adriana Birolli com quem contracenou na trama de época da Record, Belaventura.
Adriana viveu a princesa Lizabeta e Eri o 'Bobo da corte'

que na vida real
não tem
nada de bobo e vive nos encantando com suas atuações.
Acima o ex meio campo do Botafogo e agora no Internacional, Camilo, esteve no Instituto
Fisio Azevêdo em Vargem Pequena e foi visitar as novas instalações do centro de referência de recuperação na região.

Deixou saudades?
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Não durou 3 anos.
Anunciada em 2015
e apresentada no
mesmo ano no Salão Duas Rodas a
Indian se apresentava ao mercado
como a tão lendária
Harley Davison e tinha fortes intenções
de abocanhar uma
fatia desse mercado tão concorrido e
dominado pela montadora americana.
		No ano
passado, no mesmo
salão mostrou novos modelos. Estavam lá as variações
da touring Chieftain
e da custom Chief e
a chegada da Scout
Bobber(fotos). Pelo
visto não foram suficientes para mexer com o desejo de
consumo dos motociclistas por aqui e
no fim do mês passado anunciou em
nota à imprensa que
estaria suspendendo a venda de motocicletas no Brasil.
A fabricante norte-americana tomou
a decisão após um
fraco desempenho
no mercado locale
que tinha feito com
que tivessem parado
de montar as motocicletas em Manaus
e passado a importa-las diretamente.
Entre janeiro
e maio deste ano, a
Indian sequer apa-

rece entre as 21 fabricantes que mais
venderam motos no
país, de acordo com
a Fenabrave, a associação das concessionárias. Isso significa
menos de 150 unidades no período. Na
nota, a Polaris, dona
da Indian, diz o seguinte:
" A falta de rentabilidade do negócio
no Brasil decorrente
do recrudescimento
da economia brasileira com a consequente
redução da indústria
de motocicletas nos
últimos anos, agravaram os desafios de
continuidade da importação e revenda
de motocicletas premium"
Os clientes que
adquiriram motos Indian terão serviços
de pós-vendas e garantia am algumas
concessionárias Polaris, mas que ainda
não foram definidas.
De acordo com a assessoria de imprensa
da marca, no período
de transição de 120
dias serão escolhidas e anunciadas as
autorizadas Polaris e
outras oficinas que
darão suporte aos
consumidores da Indian.
“Nosso
compromisso é de total

suporte à rede de concessionárias
e
aos
clientes da Indian Motorcycle nessa transição”, comenta Paulo
Brancaglion
Country
Manager da Polaris
Brasil.
Para mais informações, os clientes Indian podem o canal de
atendimento pelo telefone (11) 3336-5482
ou pelo e-mail: contatobrasil@indianmotorcycle.com
A Polaris Industries
Inc,
empresa
mundialmente conhecida pelos ATV's e snowmobiles,
anunciou
nos Estados Unidos,
em 2011 que adquiria
a Indian Motorcycles
Limited se somando
a outra aquisição já
que abocanhava outro
produto
americano,
as motos Victory também focada no segmento custom/cruiser.
A única Indian do Rio
fica na Av. das Américas, 1215 e Telefone:
(21) 2431-2020, Barra da Tijuca. A Indian
foi uma das maiores
fabricantes mundiais
de motocicletas entre
as décadas de 1920 e
1940, a empresa entrou em declínio após
a II Guerra Mundial até
que, finalmente, viu-se
obrigada a fechar.

AUTONEWS
Indian Motorcycle

Dizem que eu Pareço...com

Bud Spencer

Dessa vez confesso: a cisma é
do jornal. O empresário Guilherme Barbosa nem se acha
tão parecido. Quando perguntamos a ele se ele se achava parecido com o ator BUD
Spencer, veio me explicar tecnicamente:
_"Minha barba não é cheia e
de parecido só o fato de eu ser
gordinho e ter olho puxado".
Só isso? Ah não, Guilherme!
Bud Spencer era nome artís-

tico desse ator italiano que fez
muito sucesso na década de 80
junto com Terence Hill e que
Renato Aragão tanto copiou
suas brigas ensaiadas. O nome
do BUD era Carlo Pedersol, sabiam? Vocês acham que parece? O Gui é o da direita. E você
acha que tem alguém parecido
que mereça uma história e registro por aqui? Manda para a
gente pelo jornaldorecreio@
gmail DIZEM QUE EU PAREÇO

