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'Em 150 anos
os jacarés
vão sumir
da região'

Por GUILHERME PEREIRA
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Nasce uma pequena estrela do mundo virtual

Ela faz parte de uma geração
que assiste mais canal do You
Tube do que televisão aberta
ou a cabo. Ana Lis Melchiades
conta com apoio de seu pai
e desde Maio vem causando
furor nas redes sociais com
seus vídeos que mostram
seu dia a dia e o universo lúdico de uma criança.
Peraí, brincadeira de
criança? Para ela pode ser,
mas para o pai Raphael Los
tem dado um trabalho desde
que sua 'pequena' de 8 anos
o pediu para criar um canal
no You Tube. Ele relutou mas
com supervisão criou o "Mundo Mágico de Ana Lis".
Entre seu trabalho
com a música e o cotidiano
no escritório da família já
tem que separar umas horas para editar um vídeo por
semana da pequena Lis que
já conseguiu cerca de 50 mil
visualizações em seu canal.
Nada mal para quem está
começando a vida? Imagine
nas ondas da web?
O endereço é @analisoficial e lá fala sobre pequenos truques de mágica,
receitas de culinária; sobre
novidades do universo das
crianças; da idade e suas fases, experiências, brincadeiras e etc, com a linguagem

própria de uma criança de 8
anos. Em 18 de setembro
ela postou um vídeo e logo
surgiu um comentário da
moradora Jana Pereira se dizendo com saudades dos vídeos da videomaker mirim.
Um dos que mais ganhou comentários e visualizações foi
mostrando como usar aquele
'ventiladorzinho' de mão que
virou febre entre os jovens, o
FIDGET SPINNER, e chegou
a 20 mil e bateu 76 comentários diante de tanta fofura
em mostrar o que ela achava
do aparelho. As trilhas sonoras são feitas pelo pai que já
conta com veia musical e por
ser cantor e compositor facilitou um pouco o trabalho:
__ Eu já sou músico,
tive turnê pelo país com minha música 'Depois do Surf
e essa experiência facilitou o
trabalho. A Ana Lis tem vinheta, música própria como
se fosse um programa de TV
aberta', lembra Raphael pra
lá de orgulhoso. E o que faz
mais sucesso? O pai tasca:
__"Quase sempre tem
um momento engraçado e
inusitado nas gravações e
ela se diverte com isso. Tanto que teve a ideia de colocar
erros de gravação no início",
completa Raphael.

Raphael e a filha comemoram o sucesso do canal no You Tube AnaLisoficial

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

Contagem regressiva para o verão
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

E

stá chegando a
primavera e já
começamos
a
vislumbrar com o
verão!
Algumas dicas valiosas:
Cabelo e unhas:
A falta do consumo
de carnes pode enfraquecer os cabelos e
as unhas, que são formados por proteínas.
Sabe-se que o uso de
alimentos ricos em vitaminas do complexo B,
como: levedo de cerveja, leite de soja, lentilhas, quinoa, germe de
trigo e em ômega três
e seis, encontrados em
peixes de águas salgadas profundas são úteis
para a nutrição dos fios.
Por outro lado, a queda de cabelo pode estar
associada a períodos de
stress intenso ou a anemia, muito frequente
nas mulheres em idade
fértil, por carência de
ferro e ácido fólico.
Se for o caso, deverá privilegiar a carne,
peixe, marisco, frutas
secas (passas, ameixas), vegetais verdes
escuros,
oleaginosas
(nozes, avelãs,...) cereais e as leguminosas
(feijões, lentilhas, grão
de bico…).
A vitamina C
ajuda o organismo a
absorver o ferro dos
alimentos vegetais. Inclua cítricos e legumes

frescos no seu menu.
Suco Regenerador
Indicação: a pera é
um excelente diurético e ajuda a hidratar.
Enquanto o lêvedo de
cerveja e a banana estimulam o bem-estar. O
morango é um excelente antioxidante.
Ingredientes: 2 copos
de água; 10 morangos;
1/2 pera rígida; 1 banana madura; 1 colher
(sopa) de lêvedo de cerveja
Modo de preparo: No liquidificador, bata as frutas com água. Por último, acrescente o lêvedo
de cerveja, misturando
com a colher.
Pele desidratada:
É preciso sempre controlar o nível de água
em nosso organismo assim como o sal; embutidos e enlatados podem
prejudicar em muito a
sua pele e deixar a sua
aparência desidratada.
Consuma água, muita
água, água de coco e
frutas, como melancia,
melão, laranja e tangerina são fantásticas para
a reposição hídrica.
Suco para Beleza da
Pele
Indicação: o brócolis é
um antioxidante, que
combate os radicais livres responsáveis pelo
envelhecimento precoce
da pele. A cenoura e a
beterraba, ambos ricos
em fibra, facilitam o funcionamento intestinal, o
que, indiretamente, deixa a pele mais bonita.
Ingredientes: 4 cenouras; 1 florete de bróco-

lis; 1/2 beterraba
Modo de preparo: Na
centrífuga, passe todos
os alimentos. Pode colocar um pouco de suco de
laranja para ficar o sabor
ficar menos concentrado.
Celulite:
Trocar as gorduras saturadas pelas insaturadas
já seria um bom começo.
Controlar o acúmulo do
sal para evitar a sobrecarga de líquidos é um
fator importante no processo de evitar a celulite.
Beba muita água, água
aromatizada de alecrim
(chá de alecrim) ou de
gengibre. Eles facilitam
bem a não formação de
celulite.
Suco Anti-Celulite
Indicação: o pepino hidrata, pois é rico em
água. Também é desintoxicante e, com a ajuda
da beterraba, que auxilia
a circulação sangüínea,
colabora para varrer as
toxinas das células. O resultado é uma pele mais
uniforme. Já a maçã facilita a digestão e a cenoura contribui para o bom
funcionamento do intestino.
Ingredientes: 1/2 pepino; 1 beterraba; 1/2
maçã ; 4 cenouras
Modo de preparo: Passe
todos os ingredientes na
centrífuga.
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Pequenas Empresas,
Grandes Obstáculos

E

mpreendedores levam grande parte do seu
tempo avaliando
novos negócios.
Mas será que analisam de
forma apropriada os desafios? 				
Frequentemente recebo perguntas quanto
a determinados planejamentos, mas o que vejo?
Ora hipóteses de números irreais de alto faturamento ora negligência
ou descuido na apuração
dos gastos potenciais. A
chance de ser bem-sucedido sem uma boa análise é muito menor do que
a de um resultado ruim.
É preciso o máximo cuidado para planejar uma
empresa,
organizando
uma série de análises,
como condições de compra de matérias primas,
desenvolvimento de produtos, estratégia de ven-

das, avaliação de um bom
ponto comercial a preço
viável, capital de giro para
manter o negócio deficitariamente pelo tempo
necessário a sua maturação, contratação e treinamento de empregados de
qualidade e tantos outros
desafios
operacionais.
Costuma-se
ter
uma ideia geral desses
riscos, mas infelizmente
não é comum que os empreendedores
estudem
a partir de que nível de
vendas a empresa dará
lucro e qual a dificuldade
para atingir essas vendas.
Uma vez iniciado um negócio a imensa
maioria se guia apenas
pelo fluxo do caixa, ou
seja, olha apenas se entra mais dinheiro do que
sai. Isso é perigoso. É
preciso avaliar o resultado efetivo das operações. Além disso existem

os impostos. Apostando
na incapacidade do pequeno empresário em
criar e manter um sistema contábil que lhe informe se está obtendo lucro
ou prejuízo o governo
estimula o uso do 'Simples'. Esse sistema de tributação é na essência a
soma dos impostos sobre
faturamento (Pis e Cofins)
com os incidentes sobre o
lucro (IRPJ e CSLL), presumindo que exista certo
nível de lucratividade. O
problema é que o 'Simples' tributa a empresa desde o primeiro dia,
sem se importar se está
obtendo lucro ou não.
Uma regra tributária realmente simples
poderia atenuar este problema: os novos empreendedores, em especial os
menores, só deveriam
começar a pagar tributos
sobre o lucro quando já

tivessem resgatado todo
o valor investido no empreendimento (pós pay
back). Seria um incentivo
ao empreendedorismo por
meio da incidência de um
imposto mais justo. Como
controlar essa mecânica?
Bem, isso é muito fácil, considerando-se o
alto grau de tecnologia
da Receita Federal. Basta querer respeitar esses bravos brasileiros.
O Estado e sua
fúria arrecadatória precisam diminuir seu tamanho e se afastar para
que o empreendedor se
concentre nos seus intrínsecos desafios. Impostos
e juros altos assim como
paralisantes regras trabalhistas são problemas
criados por governos populistas e perdulários.
Se não houvesse essas
preocupações
teríamos
empreendedores
mais

focados naquilo que realmente interessa numa
empresa: entendimento
e atendimento do mercado, monitoramento da
concorrência, melhor gestão de estoques, custos e
preços, aperfeiçoamento
de produtos, inovação,
crescendo e empregando
mais pessoas. Sobraria
até mais tempo e, quem
sabe, recursos, para colaborar com a sociedade à
sua volta, como ajudando
a formar mais empreendedores nas escolas, colaborando com projetos
socioambientais etc. Enfim, um empreendedor na
plenitude de seu potencial e importância social.
ricardo.negreiros@
rnexecutivos.com.br
97148 3135
2522 1052
www.rnexecutivos.com.br

Em no máximo 150 anos
os jacarés vão sumir das
nossas vistas em todo o
complexo lagunar de Jacarepaguá. Parece muito, mas levando-se em
conta que um animal vive
em média 70 anos vão
durar apenas duas gerações. Quem disse isso é
especialista no assunto,
RICARDO FREITAS FILHO, biólogo com doutorado pela Universidade
Estadual do Rio de Janeiro no assunto e único
especialista em jacarés
no estado. Morador da
região, o nosso “Dundee”
do Recreio ou Dr. Jacaré
é meio esquecido pelas
autoridades do setor.
Quem
conhece
a região, basta passar
pelos pontos de visualização que encontramos
dezenas de pessoas que
passam e ficam admirando os animais tomando
seu pacato banho de sol,
isso porque
precisam
equilibrar sua temperatura e fazer sua digestão,
já que são animais de
hábitos noturnos como
todo bom predador. Estivemos em alguns pontos
de onde podemos avistá-los, na Hermes de Lima,
na ponte do Canal das
Taxas e na Gilka Machado. Ali, podemos ver que
quem passa fica minutos
admirando os répteis,
parentes longínquos dos
dinossauros, como num
zoológico a céu aberto.
Cada um tem uma história para contar, umas fantasiosas, outras difíceis
de acreditar, outras até
tem seu fundo de verdade. Um, dizia que cerca
de 30 animais apareceram mortos em apenas
uma semana! Outro cravava que alguns cachorros da região estavam
sem um uma das patas,
porque curiosos, foram
até a beira do canal fazer-sei-la-o-quê e NHAC!
foi abocanhado pelo caçador
jacaré-de-papo-amarelo, mais agressivo
que os aligatores da Flórida e que podem chegar a quase 3 metros de
comprimento.
Conversamos com
RICARDO mês passado e
muito atencioso nos explicou as condições em
que vivem, o descaso das
autoridades e a falta de
interesse do poder público. Fomos bem perto deles. Basta nossa presença na margem para eles
saírem em disparada. Um

ou outro fica de espreita e
faz uns sussurros de dar
medo.
Sem nenhum apoio
ou verba Ricardo se mantém firme e forte, catalogando, monitorando e
acompanhando o dia a dia
dos animais. Hoje, vive de
doações ou pequenos trabalhos, principalmente quando um empreendimento
imobiliário decide subir um
edifício e retirar os animais
para realocá-los em outros
ambientes mais adequados e RICARDO é chamado. Mas isso é muito pouco
para quem tem mais interesse em vê-los bem. Recentemente postou um vídeo onde desabafa sobre a
caça ilegal e os maus tratos
feitos pelo homem. Alguns
animais foram caçados e
suas bocas amarradas pelo
bel prazer da caça e pasmem, para consumo. Isso
mesmo. Já existe um grupo
clandestino apaixonado por
carnes exóticas e se reúne
num quiosque da orla para
degustar tão nobre iguaria,
o jacaré.
Assim como os ‘Gaytor Boys’ do canal a cabo
Animal Planet, RICARDO
laça e pega no braço com as
mesmas técnicas utilizadas
no programa e nos conta
agora a atual situação:
1) Percebi que olhando eles
ao sol, as barrigas parecem
estufadas, isso é sinal de
doença e fartura?
R: Isso a gente ainda está
avaliando. Existem diversas teorias que apontam
o porquê disso. Apesar do
estufamento na região abdominal, na calda isso não
ocorre. E animal bem alimentado a gente vê pela
calda. Portanto, não parece
ser saudável. A alimentação
não sendo condizente com
um habitat natural nos leva
a crer que esses alimentos jogados pela população
com muitos hormônios e
conservantes, e isso, prejudica o animal.
2) Mas as condições da lagoa também não ajudam
tamanha a poluição?
R: Pra quem? Só se for para
o ser humano. Pra eles o que
os leva a ficar ali é a água
quente e eles se adaptam a
essa poluição facilmente. O
organismo não sofre. Sofre
, sim, com esses alimentos jogados cheios de conservantes para manterem
mais tempo na geladeira.
Olha, quando a gente vai
consumir, a gente ferve,
frita, cozinha, um processo
que quebra o conservante.
Quando jogam para ele , vai

esse conjunto bem prejudicial
a assimilação do organismo
do animal.
3) Então daqui a 30 anos eles
terão doenças como câncer?
R: Eu não diria assim, ou
qualquer doença patogênica
nesse sentido, mas uma espécie que tem um sistema imunológico único, um dinossauro vivo se adapta a condições
extremas. Nesses 16 anos de
monitoramento, temos cerca
de 600 animais marcados e
monitorados na região. Pelas
coletas que fizemos, nenhum
jacaré apresentou qualquer
tipo de patologia ou síndrome
que pudesse prejudicá-lo. O
pior ‘câncer’ para eles é o homem. Agora, detectamos que
a temperatura excessiva da
água, da matéria orgânica jogada, do esgoto in natura nas
margens junto com supressão
vegetal das áreas(invasão do
homem com as construções)
do pouco que sobrou para
eles viverem, tem acabado
com a espécie lentamente. O
fato de você ver esse montão
aqui não quer dizer que o número é alto.
4) Mas estou vendo aqui pelo
menos uns 30 !
R: Correto. Mas imagine que
se esses 30 fossem 100 porque não estamos vendo todos
aqui. E eles fossem colocados num gramado de futebol,
espalhados. Não chamariam
tanta atenção, mas imagine
colocá-los na pequena área,
não vão parecer muitos? Eles
estão sendo é encurralados!
Agora, esse processo de putrefação do alimento provoca
um chorume químico, encharcando os ovos, contaminando
as ninhados. E quando nascem, se conseguirem , nascem defeituosos, podem ter
deformidades físicas, como
membros diferentes, coluna
e até a variação sexual dos
ovos. No rabo deles você poderá ver que tem uma marca
na calda feita por mim.
5)
O método de captura é
igual vemos na TV?
R: Isso aí, sem tirar nem por.
Mas se bobear ele pega. Eu
mesmo perdi parte do dedo.
(foto ao lado). É mais jeito
que força. Apesar do giro da
morte (ele gira para se soltar
ou na caça asfixiar a presa)
6) E um parque aos moldes da
Flórida seria viável?
R: Isso é sonho antigo meu.
As pessoas poderiam comprar
os alimentos para poderem
dar aos jacarés com supervisionamento. Esse recurso serviria para alimentar o parque
e automaticamente a região
ganharia no turismo. Não é
difícil se tiver intensão, mas
estamos no país da burocracia né?

Veja mais fotos , conteúdo e os
vídeos do DR JACARÉ no site
www.jornaldorecreio.com.br
institutojacare.blogspot.com.br
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Em 150 anos não teremos mais jacaré aqui

Dr. BRUNO MORISSON
Cirurgião Vascular
Endovascular

Accura
morisson@terra.com.br

A

s
anfetaminas
são
drogas
estimulantes
do sistema nervoso
central, isto é, fazem
o cérebro trabalhar mais depressa, deixando as pessoas
mais “ligadas”. É chamada de
rebite principalmente entre
os motoristas que precisam
dirigir durante várias horas seguidas sem descanso.
Também é conhecida como
bolinha por estudantes que
passam noites inteiras estudando, ou por pessoas que
costumam fazer regimes de
emagrecimento sem o acompanhamento médico.
A
metanfetamina
(uma anfetamina) tem sido
muito consumida na forma
fumada em cachimbos. A
metilenodióximetanfetamina
(MDMA), também conhecida
pelo nome de “Êxtase”, tem
sido uma das drogas com
maior aceitação pela juventude principalmente em festas
com longas horas de duração.
As anfetaminas são
drogas sintéticas fabricadas
em laboratório. Existem várias drogas sintéticas que
pertencem ao grupo das anfetaminas e como cada uma
delas pode ser comercializada
sob a forma de remédio, por
vários laboratórios e com diferentes nomes de fantasia.
Efeitos no cérebro
As anfetaminas agem afetando vários comportamentos
do ser humano. A pessoa sob
sua ação tem insônia, perde

Qualidade de Vida
Anfetaminas

o apetite, sente-se cheia de
energia e fala mais rápido ficando “ligada”. Assim, o motorista que toma o “rebite” para
não dormir, o estudante que ingere “bolinha” para varar a noite estudando, um gordinho que
as engole regularmente para
emagrecer ou ainda uma pessoa que se injeta com uma ampola de Pervitin ou com comprimidos dissolvidos em água
para ficar “ligadão” ou ter um
“baque” estão na realidade tomando drogas anfetamínicas.
A pessoa que toma anfetaminas é capaz de executar
uma atividade qualquer por
mais tempo, sentindo menos
cansaço. Este só aparece horas mais tarde quando a droga já se foi do organismo; se
nova dose é tomada as energias voltam com menos intensidade. De qualquer maneira
as anfetaminas fazem com que
um organismo reaja acima de
suas capacidades exercendo
esforços excessivos, o que logicamente é prejudicial para a
saúde. E o pior é que a pessoa
ao parar de tomar sente uma
grande falta de energia ficando bastante deprimidas, o que
também é prejudicial, pois não
conseguem nem realizar as tarefas que normalmente faziam
antes do uso dessas drogas.
Efeitos no resto do corpo
As anfetaminas agem na pupila dos nossos olhos produzindo uma dilatação. Este efeito é
prejudicial para os motoristas,
pois à noite ficam mais ofuscados pelos faróis dos carros em
direção contrária. Elas também
causam um aumento do número de batimentos do coração e
um aumento da pressão sanguínea. Aqui também podem
haver sérios prejuízos à saúde
das pessoas que já têm problemas cardíacos ou de pressão,
que façam uso prolongado dessas drogas sem o acompanhamento médico, ou ainda que se
utilizarem de doses excessivas.

Efeitos tóxicos
Se uma pessoa exagera na dose
todos os efeitos acima descritos
ficam mais acentuados e podem
começar a aparecer comportamentos diferentes do normal:
ela fica mais agressiva, irritadiça,
começa a suspeitar de que outros estão tramando contra ela:
é o chamado delírio persecutório.
Dependendo do excesso da dose
e da sensibilidade da pessoa pode
aparecer um verdadeiro estado
de paranoia e até alucinações. É
a psicose anfetamínica. Os sinais
físicos ficam também muito evidentes: midríase acentuada, pele
pálida (devido à contração dos
vasos sanguíneos) e taquicardia.
Essas intoxicações são graves e
a pessoa geralmente precisa ser
internada até a desintoxicação
completa. Às vezes durante a intoxicação a temperatura aumenta muito e isto é bastante perigoso pois pode levar a convulsões.
Aspectos Gerais
Quando uma anfetamina é continuamente tomada por uma pessoa, esta começa a perceber com
o tempo que a droga faz a cada
dia menos efeito; assim, para
obter o que deseja, precisa ir tomando a cada dia doses maiores.
Há até casos que de 1-2 comprimidos a pessoa passou a tomar
até 40-60 comprimidos diariamente. Este é o fenômeno de
tolerância, ou seja, o organismo
acaba por se acostumar a droga.
Discute-se até hoje se uma pessoa que vinha tomando anfetamina há tempos e para de tomar,
apresentaria sinais desta interrupção da droga, ou seja, se teria um Síndrome de abstinência.
Ao que se sabe algumas pessoas
podem ficar nestas condições em
um estado de grande depressão,
difícil de ser suportada; entretanto, isto não é uma regra geral,
isto é, não aconteceria com todas
as pessoas. Aqui, mostro todos
os efeitos colaterais e complicações do uso sem denegrir sua
imagem já que tem resultados
excelentes quando bem indicado
é acompanhado por profissional

O

Acabou o amor

ano nem terminou e
a dança das cadeiras
na administração pública da região já começou
a todo vapor. Primeiro foi
o administrador da Barra,
Guilherme Braune que na
última semana de setembro
foi exonerado da administração da Barra da Tijuca e isso
causou um rebuliço entre as
associações que pediram explicações e até o momento,
sem resposta. 			
Líderes
comunitários da região enviaram uma
carta à Prefeitura reivindicando o porquê da saída do
cargo. Os moradores dizem
que o motivo foi político mas
a Prefeitura insistiu em nota
que o motivo foi administrativo apenas.
Assinaram o documento a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do
Rio de Janeiro (ABIH), Barra Alerta, Acibarra, Acibarrinha, 31º CCS, Amigos do
Tijucamar, Amar, Amarosas,
Associação Bosque Marapendi (ABM) e Câmara Comunitária do Recreio e Vargens
Guilherme disse que
só soube da exoneração
através do Diário Oficial e
em seu lugar assumiu Marco Almeida que atuou como
administrador regional do
Recreio e Vargens até o fim
do ano passado e disse também não saber o motivo.
		
Mas o fura-

cão veio depois. O Superintendente da Barra, Recreio e Vargens também deixou o cargo no
fim do mês só que dessa vez ele
quem pediu para sair alegando
dificuldades na comunicação
com o Prefeito. Thiago Barcellos, segundo matéria da colunista do Extra, Berenice Seara,
especialista em política, criticou
duramente o Prefeito mandando
uma mensagem de whats app
num grupo fechado de servidores. Uns criticaram e outros não
se manifestaram. Thiago bateu
duro :
_"Além de competência, lhe
falta caráter para governar a
cidade. Mas o Deus que você
finge acreditar está vendo tudo
isso. Sorte da população é que
os técnicos que fazem essa cidade andar estão te aturando
Prefeito charlatão, mentiroso,
preguiçoso e incompetente", escreveu Thiago.
E não parou por ai. Em
sua página no facebook após o
incidente na Rocinha, Barcellos
foi duro novamente com o título: "UM GOVERNO MUNICIPAL
SEM RUMO". Nele, começa:
_O termo 'banho de
loja' sugerido por Crivella mostra como essa administração
será superficial e ineficiente...",
seguindo com seu ponto de vista urbanístico e de ação social
terminando com assinatura:
"PREFEITO O RIO PRECISA DE
GRANDES PROJETOS E NÃO DE
BANHO DE LOJA" em maiúsculas. Basta entrar lá em sua pá-

gina no facebook@thiagobarcellos e ver. Logo em seguida vários
comentários surgiram contra e a
favor. A moradora Eliana Martins
lembrou que Thiago participou da
administração Paes e fez campanha para o atual Prefeito Crivella:
_"A sua saída da primeira gestão ( Eduardo Paes) lançando todo
tipo de acusação e panfletando a
favor do atual prefeito (Crivella),
em tão pouco tempo...(segue) A
postagem é sua mas quem sabe
fazer faz e não fica no ringue de
acusação", finaliza. 			
Thiago foi até educado:
__ "Eliana, entendo a sua crítica
e saio do governo porque percebi
depois do nono mês onde isso iria
dar, pouca gestão e muita política. No passado não foi diferente,
tinha gestão mas muita roubalheira. A polícia federal já te mostrou
isso com a prisão do ex-secretário
de obras. Ser omisso ou roubar faz
o mesmo mal à sociedade. Sobre
continuar na política me faço essa
pergunta todos os dias. Mais um
governo que foi mais do mesmo.
Mais uma vez acreditei e apoiei.
Mas se eu perceber que os rumos
foram diferentes daquilo que acredito não vou hesitar em pedir para
sair", e segue no comentário.
E no meio disso tudo fica
o morador também sem rumo e
procurando explicações plausíveis.
Vale lembrar que a região é uma
das poucas que se organiza em
debates mensais nos conselhos de
segurança que acontecem tanto
na Barra quanto no Recreio.
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"No Rio, amigo do
peito é colete. O resto é
bala. Não ligue para bala
perdida, ela entra em um
ouvido e sai pelo outro"
Aummmm......"

A

Pretinho básico

Fiat anunciou ,
enfim, uma promessa
desde
seu
lançamento no salão de
São Paulo do ano passado, a
Toro Blackjack
Por R$ 112.990, a versão
combina o conjunto de
motor 2.4 flex e câmbio
automático de nove marchas com todos os detalhes da carroceria pintados de preto – inclusive os
logotipos da Fiat. As mudanças de estilo começam
pelos faróis com máscara
negra e pelas rodas de
17 polegadas (opcionais
na versão Freedom) com
pintura preta. Grade, faróis de neblina e logotipos são pretos. Para não
dizer que não há cromados, a soleira das tampas
da caçamba está intacta.
Há uma faixa preta no capô e na tampa da
caçamba para contrastar
com o brilho da carroceria.
O interior tem acabamento todo preto, o que
inclui a forração do teto,
os bancos de couro com
a inscrição Blackjack e
emblemas alusivos nas
portas dianteiras. Para
contrastar, a moldura da
central multimídia (com o
nome da versão em relevo) e as molduras das saídas de ar são cinza claro.
Esta versão tem
central multimídia diferente das demais. Trata-se de um aparelho da linha de acessórios Mopar,

Fiat Toro ganha versão Black Jack
com tela de 6,2 polegadas,
capaz de reproduzir DVD.
Conta com TV digital, navegador GPS, conexões USB e
Bluetooth e câmera de ré.
Só há uma opção de motor:
o 2.4 Tigershark MultiAir
Flex de 186 cv e 24,9 mkgf,
combinado ao câmbio automático de nove marchas. A tração é dianteira.
A Toro Blackjack
está praticamente no mesmo patamar na versão
Freedom 2.0 diesel com
tração 4x4, de R$ 113.670.
O que justifica o elevado
valor da Toro Blackjack é
o conteúdo. Além dos controles eletrônicos de tração e estabilidade, direção
elétrica, faróis de neblina,
sensor de estacionamento
traseiro e capota marítima,
a picape vem equipada com
ar-condicionado eletrônico
duas zonas, barras de teto
longitudinais, retrovisor interno eletrocrômico, sensores de chuva e crepuscular, além do Kit Áudio.
As rodas da Fiat
Toro foram escurecidas, ganhando tom grafite escuro.
Retrovisores externos, friso
da grade dianteira e barras de teto também adotam a pegada “all black”.
No
Grupo
Fiat-Chrysler, quem começou
com a moda de escurecer
versões foi o Jeep Renegade
Night Eagle. Na nova versão Jeep Renegade Night
Eagle, todos os detalhes
cromados e prateados foram pintados de preto fosco

ou brilhante, assim como
rodas de liga leve, molduras dos faróis de neblina e
acabamento das entradas
de ar na grade dianteira.
ras dos faróis de neblina e
acabamento das entradas
de ar na grade dianteira.
Por dentro, o teto também
ganha acabamento preto,
como o grupo Fiat-Chrysler vem fazendo nas versões top de linha de vários modelos. A Fiat Toro
Blackjack, entretanto, foi
mais ousada nas mudanças
A Fiat já usou o expediente da cor preta em
outros carros como o Bravo Blackmotion, mas nunca
ela foi tão evidente. Inclusive, a picape possui duas
opções da cor, sólida (Shadow) e metálica (Carbon).
Provavelmente,
ela
vai
acrescentar pouca coisa
nas já excelentes vendas
da Toro, mas é sempre bom
estar atento ao mercado.
Hoje a picape da Fiat vende
até mais que a Strada, que
acumulava anos na liderança. Contra sua rival mais
próxima, a Renault Oroch, chega a ser uma “surra”: 34,5 mil emplacamentos contra 7 mil unidades.
Mas a festa não deve durar mais que um ano.
Em 2018, a Volkswagen entrará no segmento e outras marcas
já entenderam que as picapes “super compactas”
são um novo mercado que
merece
ser
explorado.
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Gastronomia e exposição de graça
no Centro Metropolitano

P

elo terceiro mês consecutivo
chega à região o movimento
INTEGRA, que reúne moda,
bem estar, gastronomia, design e
arte. O espaço no Centro Metropolitano é gratuito e lá haverá a
exposição do designer e ilustrador
Rafo Castro, criador do personagem DIABO, que tomou as ruas
do Rio em exposições de street
art, além dos Dj's Schmeisser
& Bonitz levando soulfunk, acid
jazz/house, deep e tech house.
O evento conta também
com uma programação voltada
para as crianças a partir das 16h
com a oficina do Ateliê das Ideias
ensinando muito mais do que receitas. As crianças vão aprender
sobre os alimentos para ter mais
autonomia em suas escolhas e no
final vão produzir um prato.
A área da gastronomia
contará com a Ziper que servirá
pizzas, hambúrgueres, wraps e
brownies. A Gelados da Tribo com
sorvetes orgânicos artesanais e
'O Motim' com cervejas artesanais estarão presentes nesta edição do Integra.
A ocupação criativa INTEGRA é uma parceria com a plataforma multicultural 'O Cluster'
com a Tegra Incorporadora. O
termo foi escolhido pensando na
proposta do arquiteto e urbanis-

ta Lúcio Costa que pretendia a
partir de seu projeto urbanístico
integrar a Barra da Tijuca com o
restante da cidade. Por isso, o INTEGRA tem a proposta de oferecer o que há de mais recente na
moda, arte, gastronomia e cultura, integrando a Barra da Tijuca
com os demais pontos da cidade.
A terceira edição do INTEGRA acontecerá entre os dias 19
e 21 de outubro. A quarta edição
acontecerá entre os dias 23 e 25
de novembro.
O INTEGRA é uma iniciativa da Tegra Incorporadora, novo
nome da Brookfield Incorporações em parceria com 'O Cluster'. O projeto apresentará shows, Dj’s, expositores de moda,
design e gastronomia, além de
atividades infantis, exposições e
workshops num evento voltado a
toda a família e a todas as idades
Serviço: INTEGRA (edição de
setembro)
Centro Metropolitano: Abelardo Bueno, 600.
Barra da Tijuca.
Quinta e sexta-feira, das 18h
às 23h e Sábado, das 15h às
21h.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

O

ator
Iran Malfitano volta e meia
frequenta os bares Buteco Tradicional e Cevadas
SA. Normalmente vai atrás
da banda Echo´s que toca
clássicos do rock. Dessa
vez , o motivo foi mais especial e foi conferir o jogo do
seu clube de coração, o CRUZEIRO. A moradora Márcia
Cristina não pensou duas

vezes e foi pedir uma foto.
Sabe o que ele fez? Não tirou
uma , mas tirou com todos
da mesa. Só olhar na página social da casa, fofo, não?
Ao lado , meu momento tiete. Paolla Oliveira esteve mais uma vez gravando
cenas da novela das 9, 'A Força do Querer'. No intervalo,
falou
comigo e com a
mãe do sócio da casa, Ricardo
Mussauer.
Elá
é

uma simpatia em pessoa.
E num domingo de sol de setembro o pré-candidato à presidência da República no ano
que vem fez a festa de quem
estava no quiosque do Kiko, no
condomínio Pontões da Barra.
Foi uma festival de selfies e
abraços. Sem falar de política
e nenhum momento Jair Bolsonaro tem se tornado numa figura polêmica ao longo dos anos.
transfomado em celebridade.

E isso o tem transformado
em celebridade. Ele deu uma
passada na Igreja Batista
que fica na rua e parou no
quiosque para tomar refrigerante para alegria da galera que estava lá. Antes
de ir embora ouviu gritos de
'MITO, MITO' por causa do
quadro humorístico do Pânico na TV! onde o ator/comediante Márvio Carioca faz
uma caricatura do político.

Degustando a Vida

A revista Veja Rio lançou
o guia desse ano do 'Comer e Beber 2017". Isso
me fez lembrar que por
aqui poderia criar um
fictício concurso de onde
se come bem por no
Recreio, alguma dica?
O Bahamas SteakHouse que fica na Benvindo
de Novaes além de lindo e aconchegante lançou pratos novos em seu
cardápio. Me chamou a
atenção o trio de risotos em seu cardápio. O
primeiro se chama "Risoto Bahamas' que leva
frutos do mar com camarão, polvo e lula misturados com tomates
cerejas e pimenta preta.
O 'Risoto San Vito' leva
limão siciliano e rodeado
por generosos camarões

crocantes, dos deuses, e
foi o que mais gostei. E o
terceiro, o "Bubba Rice"
que mistura camarões
com castanhas caramelizadas, todos saem a R$
58.90.
Risoto é sinônimo
de cremosidade e perfeição. Mas não podemos
nos esquecer que essa
clássica receita italiana
pode variar em seus sabores e pesos, e portanto
temos que estar atentos
quando queremos buscar
as melhores harmonizações com vinhos. Os cozinheiros sabem perfeitamente que para preparar
um delicioso risoto são
necessárias três coisas:
o arroz adequado, tempo
e paciência para acrescentar o caldo pouco a
pouco, esperando que os
grãos absorvam o líquido, e finalmente contar
com suficiente técnica e/
ou instinto para chegar
na cocção perfeita. Como
essa trinca leva frutos-do-mar,
nos convém
servir com um suculento vinho branco de corpo
médio e com um frescor
bem pronunciado como
é o caso do Casillero del
Diablo Devil’s Collection
White. Não sei se no Empório tem, mas como a

Comendo bem no Recreio
oferta lá é grande....
Outra solução é o vinho
chileno Santa Ema Amplus
Sauvignon Branc (750ml)
um excelente acompanhamento para uma combinação refrescante e suave.
No empório Santa Therezinha tem a famosa "punheta de bacalhau" que
espero que venha de 'punho' né?
Uma busca pela
net revela que punheta
de bacalhau e espinheta
de bacalhau são o mesmo
prato: bacalhau cru desfiado, temperado com cebola, alho, azeite, e ainda
salsa ou coentros, pimenta
e vinagre a gosto.
Os vinhos brancos
mais leves e refrescantes
normalmente são dominados pela intensidade do
bacalhau, enquanto os taninos dos tintos mais encorpados travarão batalha
sem vencedores contra o
sal do peixe. Eu recomendo pro bacalhau vinhos
portugueses, brancos da
uva Alvarinho ou Encruzado e tintos encorpados da
região do Alentejo. Mas aí
você pergunta, peixe com
vinho tinto? Pois é, o bacalhau é uma exceção. Os
portugueses dizem: bacalhau não é peixe, bacalhau
é bacalhau. Boa não?

Já o Buteco Tradicional
lançou em julho uma série de novidades em seu
cardápio. Gostei muito
do Frango Arrepiado que
leva chope na receita.
Mas o campeão é Croquete de Buteco que representou o Rio no concurso Botecagem em São
Paulo. A massa é levinha
porque tem a base de berinjela, mas relaxa , você
nem sente porque como
tem os queijos gorgonzola e parmesão e camarão,
você não sente o sabor, e
a massa não te empanturra. Simples, direto e
delicioso. Como ele tem
queijos azuis vão bem
com vinhos tintos frisantes, como Bonarda, Barbera, Lambrusco e ainda
melhor com vinhos brancos aromáticos, como
Sauvignon ou Gewürztraminer e se for pelo camarão vamos nos toques do
início da coluna.
No Empório Santa
Therezinha, na Avenida das
Américas 13.280, telefone:2498-8799sempre
haverá
boas escolhas e bons rótulos, além de preços justos.
Vamos produzir? Escrevam:
jornaldorecreio@gmail.com
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