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E o 'ursinho'
continua
fazendo
sucesso
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Crescem os registros de divórcios
no Brasil. Hoje, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano
no país, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E se você se enquadra
nessa estatística e se viu numa hora
em que teve que se adequar a vida
solo e não tem tempo de cuidar da
sua casa e de cozinhar, uma rede de
franquias que acaba de chegar na
região pode ser uma solução mais
em conta. A franquia Mary Help que
já tinha uma unidade na Barra agora chega ao Recreio. Sabrina Capila
trocou a segurança de um emprego
sólido numa multinacional de óleo e
gás para se dedicar ao seu novo negócio. A primeira experiência foi na
unidade Nova Iguaçu e depois partiu
para a loja no Downtown, na Barra
e agora chega ao Recreio com muita
vontade de atender e acertar:
_"Trabalhamos com diárias
que tem duração de 4 ou 8 horas.
Disponibilizamos profissionais referenciadas, com antecedência criminal averiguada e treinadas em
nosso centro de aperfeiçoamento.
Não vendemos faxina, e sim, serviço de limpeza. Dentro desse período, o cliente pode usar a profissional da melhor forma para colocar
suas prioridades em dia (faxinar,
cozinhar, passar roupas, organizar).
Uma doméstica por um dia. O valor
da diária gira em torno de R$110 a
R$190 e todo agendamento feito da
melhor maneira que facilite o cliente
(facebook, whats app, telefone ou
pessoalmente)com pagamento feito
por transferência bancária ou direto
na agência", completa a empresária
de 33 anos.
Sabrina lembra que o profissional costuma levar seu próprio
almoço mas fica facultado ao cliente

caso ele opte por outra alternativa
revelou. ela conta que no início teve
dificuldades em recrutar a atual
equipe, já que na seleção prévia
muitas pessoas se apresentavam a
procura de qualquer empego:
__"Enxergar aquela pessoa certa em que você confia e vai
inserir numa residência para uma
simples limpeza ou cuidar de um
idoso é muito sério. Mas conseguimos. Hoje são funcionárias da
minha empresa e não free lancers
sem vínculo', frisa.
No portifólio da franqueada
já constam celebridades como Sérgio Mallandro, Gominho, Zulma,
Bianca Barbosa, Karol Veiga e Viviany Tenório.
Na unidade Recreio já possui vinte duas profissionais autônomas treinadas e prontas para
atuar. A Mary Help, primeira rede
de franquias do Brasil com unidades que administram equipes próprias de diaristas para serviços em
residências e empresas iniciou sua
operação em 2011, em São José do
Rio Preto. Em pesquisa realizada
pelo Ipea revelou que após a aprovação da PEC das domésticas as
famílias que mantinham uma profissional em casa abandonaram a
ideia e partiram para a contratação
avulsa.
Para José Roberto Campanelli, criador da Mary Help, a concorrência nunca foi um problema.
“Concorrência é sempre bem-vinda, pois ajuda a abrir o mercado e
obriga as empresas do setor a se
profissionalizarem cada vez mais,
em benefício dos clientes que as
contratam.
A Mary Help atende pelos 3584-6148 / 96440 1068 /
96539-9525 .

Andréia que trabalha na Mary Help sendo elogiada pelo cliente Sergio Mallandro

Guilherme Pereira

Uma 'Maria' de limpeza chega à região: vai um help aí?

Vai lá no nosso site que tem muito mais

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

A bola da vez...
O óleo de coco
Em alta por muito tempo, queridinho das
pessoas voltadas para
uma alimentação que aumentasse o metabolismo basal, a fim de perder peso sem fazer muito
esforço, recentemente a
American Heart Association condenou o consumo
do óleo de coco, associando a doenças cardiovasculares. Será que é mesmo?
O fato é que ele
é composto por ácidos
graxos de cadeia média,
principalmente o ácido
láurico e por isso não precisa de sais biliares para
ser digerido, com isso é
rapidamente convertido
em energia, a fadiga acaba sendo adiada, pois os
estoques de glicogênio
são poupados e há menos
acúmulos de ácido lático.
É muito usado no pré-treino de fisiculturistas
quando querem reduzir a
gordura corporal sem perder a massa magra.
A água de coco é
riquíssima em sais minerais, um verdadeiro soro
reparador. A polpa do
coco só perde para o ovo
e para o leite materno,
logo o óleo extraído desse alimento não pode ser
um vilão, só se ingerido
em grandes quantidades,
aliás como todos os alimentos.
O que devemos

aprender de uma vez por
todas é que colesterol dietético não é o mesmo que
o colesterol alimentar e
que gordura corporal não
é o mesmo que gordura
alimentar, logo o colesterol
dietético está para a gordura corporal, assim como
o colesterol alimentar está
para a gordura alimentar.
Ainda falando sobre as
gorduras, precisamos das
gorduras para queimar os
carboidratos, quando você
não tem gordura na sua
dieta é como você não tivesse combustível para
queimar calorias. Resumindo é mais fácil perder
gordura comendo gordura.
Sou a favor da dieta com comida de verdade.
Estamos desembrulhando
muito e descascando pouco. Uma alimentação balanceada e saudável ingerindo o óleo de coco como
um ingrediente coringa
para realçar o sabor das
preparações, em substituições às gorduras convencionais, vale a pena, sem
excessos e sem culpa.
Um bolo de cenoura que na sua receita original leva 1 xícara de óleo
de soja, porque não usar o
óleo de coco? Desta forma
estaremos agregando um
paladar à receita que antes
não tinha.
Fica a dica.
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Fale com Thiago
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JORNAL DO
RECREIO
Ao Superintendente da Barra Recreio e Vargens
Sr. Thiago Barcellos
Assunto: situação das vias
Av. Aldemir Martins e Rua
Natividade.
Av Aldemir Martins: próximo ao cruzamento com a
rua Natividade, há um pequeno trecho que parece
infinito ao ser cruzado, pois
não há rua, há buracos, com
o que antigamente era rua
no meio. Nem dá para falar
que é rua, pois são tantos
buracos que até pista de
obstáculos já virou elogio.
A situação é muito ruim. E
a solução não é complicada:
uma máquina para aplainar
a área, uma para compactar
e asfalto por cima. O trecho
não é grande, mas inviabiliza a passagem de tão danificado está.
Rua Natividade: esta é uma
rua extremamente movimentada, pois inclui o tráfego de caminhões, carros,
motos, bicicletas e pedestres, sem ter calçada, ou
seja, todo mundo na rua.
Não sei se já houve algum
acidente grave lá, mas se

não houve é questão de
tempo. Essa rua precisa ser
"urbanizada" o mais rápido
possível, ou seja, precisa de
calçada dos dois lados e da
marcação das faixas (mão
e contra-mão). Infelizmente
se não há essa marcação, os
motoristas não respeitam.
Foram inúmeras vezes que
tive que parar na rua para
aguardar que outros carros,
motos e pedestres passassem para que não houvesse
um acidente. É isso o que
precisamos, calçadas e marcação das faixas de circulação. Se fosse possível fazer
uma marcação para bicicletas e motos seria o ideal,
mas acho que não há espaço
suficiente, talvez para bicicletas em parte da área da
calçada... Mas as calçadas e
a marcação na rua ajudarão
muito na circulação dos veículos e pedestres, e também
na prevenção de possíveis
acidentes.

Obrigada pela atenção
Laura Isabel Furtado

Superintendente Barra,
Recreio e Vargens

Resposta do
Superintendente
Thiago Barcellos
R: A Superintendência colocará os problemas relatadas no levantamento que
vem realizando em toda a
área que administra para
que os serviços que cabem
à Prefeitura cheguem ao
local, o mais rápido possível e, dessa forma, poder
oferecer melhor qualidade de vida aos moradores.
Obrigado pela compreensão e pelas informações.
A participação de todos é
fundamental para que possamos melhorar sempre.

Em 22/05 ás 21:02 horas,
tentei transitar pela rua
Djalma ribeiro e galões impediram a minha passagem,
moro no condomínio Barra
Bali e havia ido buscar meus
filhos no condomínio pontões, de acordo com o segurança a ordem do condomínio Crystal Lake é fechar
o acesso às 21 horas. Onde
está o meu direito de ir e vir
em uma via pública? Tive
que dar uma volta tremenda,

, passar por viaduto, simplesmente por ter sido impedida
de entrar, pois após às 21 hs
os moradores não podem ser
incomodados! Infelizmente
essa é a quarta vez que isso
acontece, sendo que mesmo
antes das 21 hs caso precise passar, tem que identificar, dizer que é passagem,
passam rádio com a placa
do seu carro, um constrangimento, mesmo se tratando de uma via pública! Mas
dessa vez resolvi reclamar!
desde já agradeço a atenção!
Rosana

Senna

Resposta do
Superintendente
Thiago Barcellos

R:
A
Superintendência está apurando as
denúncias para tomar as
providências necessárias,
que sejam de competência dos órgãos municipais.

Esse é o espaço para o morador participar, questionar,
sugerir, reclamar, aplaudir
ou elogiar.

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

A

frase do apresentador Roberto Justus
no programa “Power Couple Brasil”,
da Tv Record resume a história de Sylvio Luiz
do Rego Junior: ”A foto mal
tirada não estraga o filme
bonito da história construída em sua vida”. E é
por aí. Nascido e criado na
zona sul, Sylvinho Blau Blau
tá ficando especialista em
reality shows. Segundo ele,
bastou sair do programa recentemente para já receber
um outro convite para mais
um caldeirão de emoções.
Em seu quarto casamento,
ainda com cara de galã, Blau
Blau fala com orgulho da
década de 80 enaltecendo
a fase de descobertas com
pitadas de inocência e não
sente nenhuma vergonha
em se sustentar num único sucesso até hoje. Quem
não canta ainda em plenos
pulmões “Ai ai , ai , ui, Blau
Blau, blau blau, ela não meu
quer.../ Ai, meu ursinho blau
blau de brinquedo...” Quem
não sabe a letra de cor que
levante a mão!
Agenda cheia, Sylvinho, como artista pode se
dizer que fez de tudo. Campeão de aparições na Xuxa e
no Programa do Chacrinha,
teve música como tema de
novela na Globo (Ti Ti Ti),
participou do Rock in Rio
em 2001 e que na época
dizia que iria exorcizar o tal
’urso’ mas ele foi mais forte
e o acompanha até hoje em
festas ‘Ploc’, pelo Brasil. Já
posou como veio ao mundo
na revista “Íntima e Pessoal’
mostrando seu ‘blau blau’ e
nem por isso teve imagem
arranhada.
Querido por todos
recebeu a equipe do JORNAL DO RECREIO no campo do Zico (CFZ) para uma
conversa animada , agradável e divertida. Diz aí, Blau!
1) Qual é o seu segredo?
Porque tanto tempo na mídia sobre os holofotes e escorado numa canção?
R: Irmão, resumo em uma
palavra, carisma. E mais,
uma opção definitiva na sua
vida. Dá uma ordem na sua
vida, na sua alma, que só
pode ser assim é onde eu
me encontro, onde consigo
desenvolver meu potencial
como artista, como ser humano, essa alma de artista
que nasci com ela e a trato
com muito carinho.
2) Você tem na família algum artista?
R: Claro, Tânia Alves é minha prima! Meu primo,
músico, era guitarrista do
Absyntho...lembro da gente
tocando na casa da minha
avó, e ela tocando piano,
cravo, cresci ouvindo música. Olha, como isso é muito
particular! Meu filho tem todos os predicados para ser
um bom artista, canta bem,
toca bem bateria, mas não
quer, é tímido, prefere ser

DJ.
3) E por qual motivo você
acha que as pessoas não cansam da música do ‘ursinho”?
R: Sou suspeito. Ela nasceu
para o sucesso, para brilhar,
assim como foi ‘La Bamba’, “Pintura Íntima”, do Kid
Abelha, como “Você”, do Tim
Maia. Ela foi atropelando desde que tocou a primeira vez.
4) Foi uma canção autobiográfica?
R: Uma história muito doida.
Ela não nasceu ‘meu ursinho
blau blau..’. Nasceu “Na praia
da Ilha”. Ela era... ‘Deu, deu
vontade de ter nesse dia/uma
toca na praia da ilha/onde
todos são puros animais/ai,
essa rua já não me interessa/ tudo que eu compro não
presta/me dá um gole que eu
vou me esquecer’....Aí, fazia
what did you wanna be why
(sic)ui blau blau..meio que
mickjegginiano.. meio Billy
Preston, nessa onda.
Agora, quando fomos convidados para sermos
uma boyband, não tem jeito.
Sou o mais bonito da minha
geração, não tinha para ninguém,(risos)... Ai, Paulo Massadas, inciando carreira, magrinho....mudou a letra...Eu
pensei, que se F... vou assinar
essa P... e vamos fazer sucesso. Nem dei bola para a canção, ficou para nós meio que
jogada. Antigamente , tinha o
LADO B.(Os long plays de vinil
tinham lado A e lado B. O B,
geralmente tinham canções
que ficavam meio que esquecidas já que não eram trabalhadas pelos artistas).
5) E a balada ‘Só a Lua’, mostra um lado romântico seu,
foi tema de novela e ajudou
a você arranjar muitas namoradas, não? E banda de rock
só faz sucesso com balada romântica. Mesmo assim, “ursinho foi mais forte.
R: Exatamente. A balada
emociona mais e a pessoa
pode pensar e sentir mais a
canção. Mas o ‘Blau blau’ tem
um “Q” de sofrência também.
6) As letras eram mais inocentes na época, não concorda?
R: Muito mais, mas com qualidade lúdica e poesias bem
amarradas. Acho que a geração é grandiosa pela qualidade d estética....
7) Mas vem cá, não sobe no
muro não. Sei que é bem casado, feliz, no auge do seu
quarto casamento...mas os
vizinhos mais antigos do Barra Sul dizem que você era frequentador do condomínio na
´década de 80/90 e que , inclusive, o motorista da XUXA
mandava te buscar lá. Afinal
a ‘rainha ‘morava ali do lado ,
na saída do Pedra de Itaúna,
hein?
R: Que isso, irmão! Você quer
me comprometer! Já faz muito tempo isso...deixa esse assunto pra lá.. Ali, morava meu
baixista e vivia lá sim. A gente abalava corações....Olha,
fui o Ronnie Von dos anos 80
(risos). Olha, falando sério.
Em 1984 deixei Copacabana

e vim para a Barra , naquele primeiro prédio alto logo no início,
ali ao lado das torres. Mas , olha
deixando a ‘rainha’ de lado, muitas modelos e atrizes da época
eu namorei. Mas , era uma época
em que não tinha celular e whats
app. Hoje, todo mundo tem uma
câmera na mão e pá, tira uma
foto sua e Deus sabe lá aonde
isso vai parar. Você não tem direito nem de se divertir e ficar de
porre que sai nas mídias sociais.

8)E sua relação com as drogas?
R: Bom, como isso faz muito
tempo, falo com tranquilidade.
Tínhamos um propósito ali, além
da diversão, claro. Era uma rebeldia, tinha algo artístico, um
propósito. É aquela história da
mesa farta. Se você não quiser
mais, sai da mesa e pronto, entendeu?E só quem viveu numa
ditadura sabe o quanto um artista sofria para ter o direito de se
manifestar.
9) Vem cá, você virou especialista em reallity show?

Sylvinho e seu inseparável urso que carrega no nome

R:Cara, me chamam porque falta ‘molho’ aos artistas novos. Por
isso, que chamam a mim, Serginho Malandro...Não adianta
inventar né...(risos).Pra dar audiência, precisa ter pessoas com
carisma, com rosto conhecido,
ter pessoas , artistas que tenham
o que falar.
10)No programa, você foi acusado e criticado por ter dado cola a
sua esposa. Você não acha que
isso não tem um pouco do brasileiro aí, de querer ser malandro,
dar um jeitinho, trapacear..o que
acha?
R: Que nada....não dei cola
nada... Não tinha necessidade
disso. Cara, tanto que no programa nem fui chamado a atenção. Agora, eu fiz anotações por
causa da minha falta de memória
né. Não sou mais nenhum garoto
,né? Fiz anotações minhas para
eu me lembrar, longe de ser uma
trapaça. Agora, o Rafael queria
tumultuar.. ele é um conflito só.
Eu nunca fui de briga e minha
história mostra isso. Tanto que
o Justus até me emocionou com
aquelas palavras lindas a meu
respeito. E guardar 25 perguntas, sinceramente, não consigo
mesmo.
11) Você aguenta passar por isso
tudo de novo em outro reallity?
R: Acho que já deu. Não digo
nunca, porque não rasgo dinheiro. Mas precisaria pensar um bocado. As pessoas lá gostam de
mim.

Fotos Murillo Tinoco Ag I9

12)Vem cá, e você é bom de bola
mesmo?
R: Nossa pelada aqui no CFZ as
segundas é antiga e não faço feio
não. (olhe para o lado e grita para
Iran Malfitano e Heitor Martinez
perguntando se era bom de bola)
Silêncio total para a diversão de
todos em volta.

Veja mais fotos e os
vídeos no site
www.jornaldorecreio.com.br
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Um urso que continua na onda do sucesso

Dra. Karina Siqueira Corrêa
Dermatologia clínica,
estética e cirúrgica-Accura
karinaosiqueira@gmail.com

3048-8926

O

s
bioestimuladores do colágeno
são
substâncias
biocompatíveis
e
biorreabsorvíveis
quando aplicadas na pele
produzindo reação inflamatória que estimula o aumento
na produção das fibras de colágeno. O tratamento é injetável e pode ser realizado na
face, abdome, glúteo, braços
e pernas com o objetivo de
melhorar a flacidez e a firmeza da pele. Excelente indicação para flacidez pós-gestação e após perdas de peso.
Atualmente os dois
principais produtos utilizados são o Sculptra e o Radiesse. No ano passado, os
resultados do tratamento estético sculptra contra flacidez
e celulite foram finalmente
confirmados. Isso porque ele
melhora visivelmente a aparência e a espessura da pele
de maneira gradual e natural.
O Sculptra é feito de ácido
L-polilático, uma substância
sintética que é totalmente absorvida pelo organismo e não
causa efeitos secundários. Já
é usado em várias áreas da
medicina há bastante tempo
e seus resultados são seguramente comprovados.
O que é o ácido L-polilático?
É um produto à base de ácido
L-polilático que ao ser injetado induz a pele a produzir
mais colágeno. Ele não é somente um preenchedor, mas
um bioestimulador sendo in-

Qualidade de Vida
Bioestimuladores
para melhora da flacidez
dicado para o tratamento da
flacidez facial e corporal. A
substância vem em formato
de pó que é reconstituído em
água destilada 24 a 48 horas
antes de ser aplicado. Em alguns casos, médicos preferem
misturar um pouco de anestésico para minimizar o desconforto. O produto vai sendo
aplicado através de diversas
técnicas, com agulha ou cânula, visando melhorar da flacidez do local. 		
Como funciona o Sculptra?
O
Sculptra
(Ácido
L-Poliláctico), injetado com
agulhas na derme profunda
(2ª camada da pele), promove um resultado surpreendente, pois além de preencher os
eventuais furinhos, nivelando
a pele, a substância também
estimula a produção de colágeno e aumenta a espessura da pele, deixando-a mais
firme. O potente efeito causa no colágeno (responsável
pelo aspecto rejuvenescido da
pele) e tem ação comprovada
na remodelação das fibras colágenas já existentes. E mais,
também favorece a neocolagênese, ou seja, ele promove
a formação de novas fibras colágenas nas áreas onde ele é
injetado, após 30 a 60 dias da
aplicação. Podem ser realizadas de uma a cinco aplicações
com intervalo de 6 semanas.
Pode ser aplicado em glúteos,
parte interna das coxas e braços já que são áreas classicamente difíceis de tratadas
com os aparelhos tradicionais
para flacidez, como as radiofrequências. Portanto, essas
regiões particularmente têm
sido bastante beneficiadas
com o uso do sculptra corporal.
Abdome: O sculptra deixa a
pele mais firme e ajuda as
mulheres a se recuperarem no
pós-gestação.

Coxas: melhora a flacidez e a
aparência da pele, ficando mais
lisa e sem os famosos furinhos
da celulite na parte interna nas
coxas.
Glúteos: excelente pra corrigir
desníveis e flacidez. Pra quem sofre com celulite, este tratamento
também melhora significativamente o aspecto da celulite.
Rosto, colo e mãos: o sculptra
continua sendo uma ótima opção para diminuir rugas. Como
estimula a produção de colágeno novo, a pele ganha um viço
a mais e recupera a boa textura.
Outra boa indicação seria o abdome para tratar a flacidez em volta e acima do umbigo, bastante
comum entre as mulheres que já
tiverem alguma gestação. Geralmente 30 dias após a 2 sessão já
é possível ver os resultados.
Radiesse: O radiesse possui partículas sólidas de hidroxiapatita
de cálcio (substância já existente em nosso organismo), com
superfície lisa e tamanho controlado de, aproximadamente
40 micras, o que as mantém estáveis no local de implantação,
sem migrar. Uma peculiaridade
deste produto é que promove a
estimulação tecidual resultando
em neocolagenese (acréscimo de
colágeno), melhorando não apenas a volumetria da região tratada, mas também a qualidade da
pele na região. O tempo de permanência no organismo fica em
torno de 18 meses, sendo este
considerado um preenchedor de
média duração. Cada substância tem suas peculiaridades e a
hidroxiapatita de cálcio é muito
indicada, principalmente, para
preenchimento em planos profundos como aumento e projeção
da região malar (maça do rosto),
contorno mandibular, projeção do
mento (queixo), e recentemente,
tem sido muito utilizada associado ou não, ao uso de lasers para
o rejuvenescimento das mãos.

Onde quem dá carinho e o xampu é o dono
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Tem um setor da economia que só ouve falar
sobre crise, de longe. É
o setor de pet shop, que
no ano passado, registrou até um aumento nas
vendas. E por aqui a cada
esquina tem uma lojinha
destinada aos peludos. A
criatividade para fisgar os
donos dos bichinhos também ajuda, claro, a turbinar os números. Eles são
fofos, engraçadinhos, encantam as pessoas, são
as paixões dos donos.
Para os comerciantes do
mundo pet, o melhor de
tudo: eles geram gastos.
Além da ração, do banho,
da tosa, tem um mundo
de opções, até mesmo
um sapatinho, para não
queimar as patinhas na
hora do passeio. Recentemente , um amigo do
jornal gastou cerca de
R$ 2mil em medicação e
cirurgia de histerectomia
de sua cadelinha chamada 'Belinha".
E a região acaba
de ganhar um dos mais
completos centros veterinários do Brasil, o CDMV,
que reúne clínica, consultórios, petshop, day
care e área para a realização de cursos práticos.
Com uma grande estrutura de alta tecnologia e
equipamentos modernos,

a clínica recebe cães, gatos e animais silvestres e
oferece atendimento de
emergência 24 horas, internação, centro cirúrgico
para procedimentos de alta
complexidade, CTI, além
de exames laboratoriais,
Raio X e ultrassonografia.
Uma das novidades é a possibilidade do
próprio dono dar banho no
seu animal, que se chama
Dog Wash. Diversas pesquisas internacionais vêm
comprovando a importância deste momento para a
criação de vínculo com o
pet. Porém, muitas vezes é
impossível banhar o animal
em casa, seja por falta de
espaço físico ou pela bagunça que gera. E foi por
esse motivo que na foto
ao lado, Jonathas Faria, feliz da vida aparece dando
banho na sua cadelinha:
__"Eu adorei a possibilidade de poder cuidar
da minha 'filha' como costumo chamá-la sem gastar
produto e sujar a casa', explica.
Yuri
Vasconcelos,
um dos sócios do CDMV
disse que percebeu carências no setor apesar da farta oferta de serviços:
“Achamos que o Rio
precisava de uma clínica
modelo, por isso fizemos
um grande investimento

possuem áreas específicas
para gatos e nossa máquina
de Raio X é uma das mais
modernas do Brasil”, finaliza.
Para aqueles que precisam se
ausentar ou viajar e não podem levar 'seu melhor amigo' o serviço de 'Day care',
pode ser a solução e o animal
tem uma dia nababesco e carinhos mil onde a equipe do
PetMall busca seguir a rotina
própria do animal, com refeições, brincadeiras e convívio
com outros cães. A loja também funciona online, com
rações premium, produtos
sazonais e os principais lançamentos do mercado.
Mais fotos no site
do jornal em www.jornaldorecreio.com.br, como um
exemplo de centro médico.
SERVIÇO

Av.
das
Américas,
11365
@CDMV.
MedicinaVeterinaria
(21) 3088-7000
(21) 2323-0005

ou

contato@cdmv.com.br
http://www.cdmv.
com.br

MESTRE
CHINA
é filó
sofo irlan
d

ês e

graduado

no

Paraguai

"Mestre está ocupado no
momento. O possível ele
faz logo, o impossível
demora um pouco mais.

Aummmm......"

Nomes difíceis e soluções simples
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Um elétrico ao alcance de todos vindo do Paraná por R$ 50 mil

Há duas edições
anteriores falamos sobre um
pequeno grupo que se reunia para criar a Associação de Brasileira Veículos
elétricos. Na ocasião, conhecemos o Sr. Aureliano,
proprietário de um BMW
i3 o único 100 % de tração elétrica (mas que, opcionalmente, pode vir com
motor a gasolina no porta-malas para servir como
gerador). Além de não ter
mais para vender, o preço
elevado, custando cerca de
R$ 160 mil impede que o
nobre mortal possa ter um
e ajude o meio ambiente.
E como se fosse um comercial poderíamos dizer: 'Seus
problemas
acabaram!'
Agora o i3 tem a companhia de outros dois representantes conectados na
tomada: o e.coTech2 e
o e.coTech4. Os nomes
soam estranhos mesmo
para quem acompanha os
movimentos da indústria
automotiva. Trata-se de
veículos feitos na China
e que têm como porta de
entrada no Brasil uma empresa paranaense, de Pinhais, na Grande Curitiba.
Os
carros
tem
uma
pinta não, uma 'mancha' com cara de carrinho de golfe.
A Hitech Electric
(www.hitech-e.com.br)
começa a vender os veículos por valores bastantes
chamativos para um automóvel elétrico: R$ 44.890

(e.coTech2) e R$ 49.890
(e.coTech4). A dupla não
chega só. Há ainda dois
modelos de caminhão leve
elétrico, o e.coCargo (R$
56.990) e o e.coTruck (R$
59.990) que começam a
ser apresentados esse mês.
Os modelos são desenvolvidos pelo grupo Aoxin New
Energy, uma estatal que
é a principal fornecedora
de caminhões da China.
O brasileiro olha
muito para estética e se for
pensar assim, não vai ter
nenhum desses modelos aí.
O visual não é um convite
ao consumidor para entrar
neste universo sem emissão de gases poluentes.
Por isso, o empresário
aposta que a demanda virá
de quem já entende os benefícios e a economia de
um veículo elétrico no uso
urbano e, principalmente,
em locais fechados, como
condomínios,
instalações
industriais,
clubes, hotéis, prefeituras e parques.
“É um design exótico, que foge do perfil tradicional, mas que tem tido
uma aceitação muito grande dos clientes. Além disso, é possível personalizar
os veículos em diferentes
cores e plotagens”, ressalta o empresário. Os carros
da Hitech são de baixa performance, com velocidade máxima entre 50 e 60
km/h. A autonomia alcança 120 km rodando com
média de 35 km/h. Há a

opção de modelos com duas
ou quatro portas, para levar
dois ou quatro passageiros.
O veículo é movido
com dois tipos de baterias:
a de gel (comuns em carros a combustão), que tem
uma vida útil de 74 mil km,
e a de íons de lítio, que encarece os modelos em R$
12 mil, porém seu ciclo de
recargas dura 180 mil km.
A recarga da gel demora pelo menos 6 horas,
enquanto a da íon-lítio é feita em apenas 30 minutos.
Até o fim do ano, a startup
de Pinhais pretende trazer
o modelo e-go, que será
capaz de rodar por 350 km
com uma recarga e atingir
140 km/h. A economia média anual em combustível
pode chegar a R$ 10mil e
o retorno do investimento
ocorre em 36 meses, garante Contin, que é engenheiro mecânico e chefe
de equipe da Hitech Racing
de Fórmula 3 desde 2009.

Como
comparativo, para rodar os mesmos
120 km de autonomia doe.
coTecho com um Peugeot
208 1.2 Flex (15,1 km/l no
uso urbano), seriam gastos
R$ 27 em gasolina - hoje
o preço médio do litro está
R$ 3,29 na capital paranaense. O hatch é considerado o modelo com motor
a combustão mais econômico do país atualmente.
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Jacaré prova que no seco, anda bem nas praias do Recreio

O assunto que circulou pelas
redes sociais no mês passado foi o fato de alguns jacarés
aparecerem na praia da Macumba no Recreio dos Bandeirantes. Além de comentários
divertidos e até de pânico de
alguns moradores joga para
cena uma realidade do cotidiano do morador do Recreio que
está costumado a conviver com
os animais nos canais e lagoas,
mas até então na praia era novidade. E isso é normal, jacaré
em água salgada?
O biólogo Ricardo Freitas Filho, há mais de dez anos
à frente do Instituto Jacaré
de Conservação e Manejo da
Fauna Silvestre, líder do projeto Jacarés Urbanos, ambos
ligados à Universidade Castelo Branco, explica que com a
enxurrada os canais e lagoas
não comportam esse excesso e como estamos perdendo o pouco que resta da flora
é natural essas áreas ficarem
alagadas e com a poluição, no
caso, as gigogas são o relexo
desse desequilíbrio, já que só
se proliferam em águas poluídas- se alimentando de esgoto.
__As águas da chuva levaram
os jacarés menores também. E
Porque não houve ataque? Por-

que estavam cansados, se não
poderiam se sentir ameaçados
e se defenderem do homem",
completa.
Agora, no caso do nosso famoso jacaré de papo-amarelo não
é muito chegado a água salgada apesar de conviver bem com
o sistema. Ele se adapta. Mas, o
maior réptil do mundo é da família do jacaré e do aligátor. O seu
nome é crocodilo de água salgada, que também conhecido como
crocodilo marinho ou crocodilo
poroso. Esse formidável animal,
cujo nome cientifico é Crocodylus porosus pode medir até 7
metros de comprimento e pesas
mais de 1500 kg, sendo que os
machos são bem maiores do que
as fêmeas. Não é o nosso caso.
O biólogo ressaltou a forma equivocada do bombeiro que
apesar da boa vontade poderia
ter machucado o animal:
__"O último resgate de um animal pós-enxurrada no Joá-Quebra Mar pelos bombeiros me chamou a atenção do despreparo da
equipe. Certamente feriu o animal e eles mesmos poderiam ter
se machucado bastante na ocasião. Eu ensino essa técnica aos
meus alunos e é fácil achar esse
vídeo na rede', explica o biólogo.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

O Recreio está bombando e
mês que passou só deu gente boa na nossa região.
A
galera simpática de 'A Força
do Querer' esteve gravando
no BUTECO TRADICIONAL e
no BAHAMAS STEAKHOUSE,
na Benvindo. Gravaram cenas que foram ao ar no dia
14/06. É só olhar no GSHOW.
As hostess do BAHAMAS ficaram em êxtase com os atores
Fiuk e Pedro Nercessian.

Ambos foram muito atenciosos. Fiuk até lembrou do batera, 'Digão", que tocava no
BUTECO na época do seriado
'Tal Pai, Tal Filho'. Na época,
tocava com Taty Cyrelli. Ricardo Mussauer, proprietário
da casa acompanhou tudo.
Ísis Valverde e Débora Falabella também gravaram.
Acima Cauã
Reymond
esteve no Haras Pégasus para mostrar a sua fi-

lha Sophia e sua mãe Denise
suas técnicas de galope. Na
ocasião, a diretora da escola
Alejandra Fernández e a amazona Juliana Domingues apresentaram o local e os animais.
No canto à direita, TONY RAMOS tem feito aulas de equitação no mesmo Haras, em
Vargem Grande, para a próxima novela das seis, “Tempo de Amar" que será ambientada na década de 20/30.

No alto, o repórter gente boa Fábio Ramalho
foi conferir o show de Jonas Miller e os Monkeys no
PUB The Brooks,no Recreio.
Já o coordenador técnico
do Grêmio, Valdir Espinosa deu uma passadinha na
adega do Dom Hélio e foi
conferir as novidades. Saiu
de lá com um espumante da
mão do próprio. Detalhe: vai
um espumante Dom Hélio?

Dizem que eu pareço com...Mulher Maravilha

E agora, quem é quem? Fiquei tão
encantado com o último filme da
Mulher Maravilha que deu um ar de
Dejavu. Fiquei pensando se já havia visto aquele rosto antes em algum lugar. Para quem não sabe a
nova heroína é interpretada pela ex-Miss Israel, GAL GADOT. E aí, assistindo a novela 'Força do Querer', eis
que aparece no vídeo, quem? Gadot?
Não Isis-linda-Valverde. Para complicar misturei, alguém sabe quem é a
Mulher Maravilha e quem é a ISIS?
Quem acertar leva brinde. Envie
para
jornaldorecreio@gmail.com
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Degustando a Vida

E a estação mais charmosa do ano chegou e o
friozinho aqui é um convite a uma bebida mais
elaborada, reunir amigos e bater papo, não?
Bom, procure tintos feitos de Cabernet Sauvignon, Shiraz australiana,
a Garnacha da Espanha,
a Malbec argentina e
a Tannat do Brasil e do
Uruguai. Eles costumam
ser encorpados e robustos. Os 'Brancos' que
passaram por estágio
em madeira costuma dar
certo com pratos clássicos de inverno, como
fondue e as caldeiradas
de frutos do mar. Para
os fãs de espumante, a
dica é buscar os que ficam em contato com as

Enfim, chegou o inverno!

leveduras por mais tempo
e trazem aromas de pão.
Eles terão mais peso para
acompanhar pratos igualmente
substanciosos.
Aproveite para explorar o
mundo do Porto, do Moscatel de Setúbal, do Amarone e do Jerez.
O Vinho de inverno tem de enfrentar os
pratos robustos e substanciosos que vão à mesa
nessa época do ano. Mas
sem ser ofuscado por
eles. Procure aproveitar
o frio para abrir garrafas
com tempo de guarda. No
frio, vinhos antigos correm menos risco de sofrer
choques de temperatura,
o que seria prejudicial.
Eles vão poder mostrar
suas qualidades sem você
ficar refém de um ar condicionado. Agora, não é
porque está frio que vai
ser melhor você tomar
o vinho em temperatura
ambiente – ela prejudica
a apreciação das qualidades da bebida. Lugar de
vinho é na adega, sempre
(antes de ir para a sua
taça, é claro, e dela para
a boca). A regra é clara:
brancos devem ser guardados em temperatura de
8°C a 12°C e tintos, de
15°C a 18°C. Mas no in-

verno o ideal é servir os vinhos em temperatura 1°C
ou 2°C acima da habitual.
As cepas cultivadas em regiões quentes costumam
ser mais alcoólicas e isso
pode ajudar na escolha do
vinho para a temporada.
Mantenha os vinhos refrescantes e cítricos na adega – até a
primavera chegar! E para
caprichar no serviço, você
vai precisar de dois tipos
de taça. Sirva encorpados
e potentes na Bordeaux e
deixe os complexos e aromáticos para as taças Borgonha.
E se quiser receber
uma visita e está doido
para usar aquele Decanter que você tem enfeitando sua estante há meses
lembre-se de uma regrinha:
'Vinhos jovens e
encorpados, com mais de
5 anos, podem ser servidos no decanter. No primeiro caso, são bebidas
que não amadureceram
muito e a decantação ajuda a desprender e liberar
os aromas primários da
fruta. No caso dos outros,
o vinho em contato com o
ar libera os aromas “presos” e fica mais rico na
degustação. Já os vinhos

mais velhos, com mais de
10 anos, devem ser servidos na própria garrafa,
para não correr o risco de
perder as principais características de aroma e
sabor quando em contato
com o ar', curtiu?
E o queijinho? No
caso dos queijos, podemos dizer que um gorgonzola é delicioso com
um Porto, um brie derretido no forno com geleia de
damasco é perfeito tanto
com vinho branco como
com um tinto de corpo
médio, como um Carménère Reserva. O queijo
tipo gouda vai bem com
vinhos leves, espumantes e brancos. O de cabra
temperado combina com
vinhos tintos do Alentejo ou espanhóis médios
e sempre com brancos e
espuman tes.
• Que combinações não
devem ser feitas?
Peixe grelhado com um
vinho tinto encorpado é
um pecado ou vinho leve
e jovem com cordeiro
também não faz sentido.
Mas em outros casos, as
regras não são tão rígidas. Por exemplo, tecnicamente fondue harmoniza com vinho branco, mas
também é uma delícia

Julho pág. 16
com um bom tinto.
• Posso servir café após um
jantar regado a vinho? Depois
da sobremesa e de um Porto
não tem problema algum. O
café é uma bebida gourmet
e com tantos tipos de grãos
é um bela opção para fechar
a noite, além de ajudar na
digestão. No Empório Santa Therezinha, na Avenida
das Américas 13.280, telefone:2498-8799 e agora a
Adega de Vinhos , vindo da
Cadeg no espaço Le Gusta
atrás do Prezunic, (primeira à
direita) sempre haverá boas
escolhas e bons rótulos, além
de preços justos. E agora, do
lado do Growlers2 Go! perto do shopping Champanhat
abriu mais uma opção no Recreio.Vamos produzir? Escrevam: jornaldorecreio@gmail.
com

