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Bruno na escadaria d do CEVADAS, com sua coleção

 O carnaval che-
gou e enquanto passistas 
e integrantes  das escolas 
de samba estarão dispu-
tando décimo a décimo  
de ponto a perfeição pe-
rante o corpo de jurados 
um  antigo representante 
da folia vai passar longe 
da Marquês de Sapucaí. 
Ninguém imagina que 
aquele cantor sorridente, 
muito afinado, que des-
fila hits no CEVADAS SA 
e no BUTECO TRADICIO-
NAL já puxou muito sam-
ba-enredo na avenida.  
 BRUNO BELLAN-
DI começou cedo, aos 9 
anos, em plenos pulmões 
cantando os sambas de 
Império da Tijuca, Sal-
gueiro, Portela e Vila 
Isabel. Agora, o versátil 
cantor traz novo traba-
lho a região. Além disso, 
foi o vocalista do GRU-
PO RAÇA de 98 a 2000. 
Em dias alternados, co-
meça a matar saudade 
dos quarentões do bairro 
com o projeto OITENTU-
DÃO. 
 No repertório, 
tem Information So-
ciety (Running), Michael 
Jackson(Human Nature 
e Beat it), Legião Urba-
na (Quase Sem Querer 
e Tempo Perdido), Enge-
nheiros do Hawaii(Infini-
ta Highway), Tears  For 
Fears(Everybody Wants 
To Rule the World), 
"True" (Spandau Ballet), 
" Into my Life" 

"Rua Ramalhete" (Tavito) 
e "Deu Pra ti" (Kleiton & 
Kledir).
 Para esse pro-
jeto Bruno conta com   
Maxx André - guitarra; 
Gustavo Silveira - baixo 
Herbert Ferraz , na bate-
ria.Bellandi  se apresenta 
no CEVADAS esse mês nos 
dia 01, 08, 09  e 17 e no 
Buteco Tradicional todas  
as quartas-feiras, sempre 
as 21 h 30.
 E cantar na noite 
não é fácil. Esse morador 
de Jacarepaguá e cantan-
do no Recreio há 6 anos, 
precisa ter jogo de cintura 
para agradar a todos sem 
perder a compostura.  Não 
se nega em atender pe-
didos, mas fica difícil em 
agradar todos os públicos. 
Bruno lembra que um dia  
recebeu um papelzinho de 
guardanapo com um pedi-
do para decifrar:
 __ Não sou uma Ju-
kebox  ou SPOTIFY para os 
mais novos, mas chegou a 
mim a seguinte listinha, 
com Anitta, Pablo Vittar 
Luan Santanna e  
Elton John. E  olha  que 
era uma noite  dedicada 
aos anos 80, hein?",  lem-
bra  o cantor achando gra-
ça.
 E isso,  sem falar 
de  cantores  amadoras 
que se acham  membros 
da academia do The Voi-
ce:
--" Pedir para cantar de-
pois de umas cervejas  é 

Mas uma vez achei engra-
çado o cara chegar a mim 
e pedir uma música cha-
mada "Meu quati", mas na 
verdade era "Deu pra ti"  de 
(Kleiton e Kledir)', comenta 
as gargalhadas.
 Fã de bonecos e em 
especial da saga Star Wars, 
Bruno tem 42 anos mas nes-
sas horas confessa ter 13. 
Já soma 30 bonecos entre 
miniaturas e lembranças. 
Na categoria 'xodó" estão 
o Falcon, ícone dos anos 80 
e Hans Solo (na foto) que 
mede uns 30 centímetros. 
No Buteco , Bruno ainda 
desenvolve trabalho com os 
ex-LS Jack, Serginho e Bicu-
do, formando Os Tektônicos 
com músicas , segundo ele, 
mais 'calminhas' e even-
tualmente o Universidade 
Sambalanço , trabalho pau-
tado no suingue e no balan-
ço com destaque para Seu 
Jorge e  Tim Maia. No site 
do jornal tem um trecho do 
show. Olha lá em www.jor-
naldorecreio.com.br
             
             SERVIÇO

BUTECO 
TRADICIONAL
BENVINDO DE 

NOVAES 1800 - Tel: 
2487 8710

CEVADAS SA 
AV.DAS AMÉRICAS 
17501  RECREIO
TEL 2490 5000

97000 1253

  Bruno canta anos 80 no Cevadas e Buteco esse mês



Que tal começarmos com 
uma purificação do cor-
po aumentando a inges-

ta       hídrica para liberar as to-
xinas. O ideal é ingerir de 2 a 3 
litros de água por dia, sempre 
nos intervalos das refeições. A 
água é uma prioridade para o 
organismo, mais do que qual-
quer outro nutriente. Isso por-
que somos feitos em grande 
parte de água e porque é no 
meio líquido que se dão todas 
as sínteses.
Seguem alguns motivos para 
você não deixar de consumir 
água. 
 O consumo regular de 
água favorece a função intes-
tinal, inchando as fibras dieté-
ticas no intestino para facilitar 
a evacuação. O termo “enfe-
zado” vem justamente da re-
tenção das fezes, que gera um 
desconforto e um mau humor 
absurdo. 
 Começar o dia com um 
copo de água ativa o metabo-
lismo para encarar a primei-
ra refeição principal do dia, o 
desjejum. A água dilui os resí-
duos metabólicos e as toxinas 
para que sejam eliminados 
pelos rins. Fornece a umidade 
necessária aos pulmões.
Consumindo a quantidade de 
água necessária a pele fica 
hidratada, sem a necessidade 
de hidratantes artificiais. 
Um copo de água corta a sen-
sação de fome durante a noite 

para quase 100% das pessoas 
que estão fazendo uma dieta 
de restrição calórica. É o que 
mostra um estudo na Univer-
sidade de Washington. Vale à 
pena descrever que a fome e 
a sede são deflagradas pelo 
mesmo tipo de hormônio (gre-
lina, descoberto recentemente 
em 1999).
 A falta de água é o fator 
nº1 da causa de fadiga durante 
o dia. Refresca o corpo quando 
fazemos atividade física, man-
tendo a temperatura corporal.
Estudos preliminares indicam 
que consumindo de 8 a 10 co-
pos de água por dia podería-
mos aliviar significativamente 
as dores na coluna e nas arti-
culações em 80% das pessoas 
que sofrem desses males.
Uma mera redução de 2% da 
água no corpo humano pode 
provocar incoerência na me-
mória de curto prazo, proble-
mas com matemática e difi-
culdade em focalizar um écran 
de computador ou uma página 
impressa.
 Beber 5 copos de água 
por dia, diminui o risco de cân-
cer no cólon em 45%, pode 
diminuir o risco de câncer de 
mama em 79% e em 50% a 
probabilidade de se desenvol-
ver câncer na bexiga.
Você está bebendo a quantida-
de de água que deveria todos 
os dias?
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Bebeu água!
Tá com sede?
Olha a água!

         Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com



    NOVOS RUMOS

Um querido amigo me co-
mentou, preocupado, do 
número de food trucks “en-
costados”, meio sem uso. E 
me perguntou se seria um 
problema de gestão. Acre-
dita que o problema possa 
ser causado pela incapaci-
dade daquele empreendedor 
em tocar o negócio. De fato 
a situação pode ser encara-
da como um problema de 
gestão, uma vez que ‘pla-
nejamento’ é ferramenta 
essencial da boa adminis-
tração. Mas o que seria um 
bom planejamento? É bas-
tante admissível que, nes-
se caso, o empreendedor 
não tenha sido muito pru-
dente em suas estimativas 
de vendas potenciais, em 
que pese estarmos vivendo 
uma grande crise no país.
 Estudemos, por 
exemplo, o caso teórico 
de uma fabricante de cer-
vejas, existente há vários 
anos. Quais etapas deman-
dam planejamento cuidado-
so nesse tipo de negócio?
Primeiramente imaginemos 
que esse fabricante este-
ja em expansão e pretenda 
abrir uma nova fábrica na 
região norte do país. Que 

motivos podem levá-lo a 
tal nível de investimento? O 
principal é  a estimativa de 
um volume de vendas que 
compense o risco e o valor 
a investir. Precisa, portan-
to, computar com cuidado 
as suas motivações, como 
a razão por que acredita no 
aumento do consumo, que 
pode ser decorrente da ex-
pansão econômica daquela 
região; energia abundante 
e barata; disponibilidade de 
incentivos fiscais (ou seja, 
redução de impostos como 
ICMS, por dez ou vinte anos, 
desde que a fábrica nova 
empregue pelo menos 1.000 
novos empregados); econo-
mia de custos no transporte 
de mercadorias para aquela 
parte do país; pouca con-
corrência etc. Além desses 
fatores, o planejador da-
quela nova fábrica precisa 
estudar como será feito o 
financiamento daquela nova 
unidade fabril, inclusive ca-
pital de giro, até que se 
equilibre seu fluxo de caixa. 
Infelizmente já vi grupos 
econômicos que, por empol-
gação, não colocou todos es-
ses fatores em perspectiva, 
ou seja, não fez um plane-
jamento apropriado. Resul-
tado: construiu uma fábrica 
fabulosa e inovadora, mas 
que não chegou a funcionar 

porque não tinha capital de 
giro para adquirir matérias 
primas, contratar operários 
etc. Fechou e arrastou toda 
a parte saudável do grupo 
para um cipoal de dívidas. 
Mas há situações bem mais 
corriqueiras, cotidianas mes-
mo, que demandam relevan-
te atenção e cuidado do pla-
nejador financeiro. Imagine 
uma indústria de refrigeran-
tes de uma marca qualquer.  
    Que tipo de preocupações 
seu planejador precisa ter, e 
como atenuar os riscos de 
planejar erradamente? Con-
forme explico em meu livro 
Manual do Reestruturador de 
Empresas, qualquer empre-
sa tem três grandes áreas: 
Comercial, Produção (ou 
operações) e Administração. 
Nele oriento que a decisão 
de produção da fábrica deva 
ser monitorada pelo seu de-
partamento de Planejamen-
to e Controle da Produção 
(PCP). O processo decisório 
começa a partir da demanda 
da área comercial, com base 
na quantidade de vendas 
esperadas para determina-
do mês, seja em função da 
sazonalidade do produto (no 
verão vende-se mais bebidas 
que no inverno), bem como 
dos pedidos e do compro-
metimento com os varejistas 
de sua base de clientes. A 

área comercial, que sempre 
quer prateleiras cheias, pre-
cisa convencer ao financeiro 
quanto ao comprometimento 
do custo das compras e do 
processamento das maté-
rias primas, inclusive aten-
tando para a necessidade de 
o fluxo de recebimentos do 
produto acabado ser maior 
e anterior ao do pagamento 
aos respectivos fornecedo-
res. E tem outros detalhes, 
como prazo de validade dos 
itens do processo, inclusi-
ve do produto acabado, es-
trangulamentos no fluxo de 
recebimento ou entrega etc. 
Se for produto alimentício, o 
giro deve ser o mais rápido 
possível e o planejamento 
do giro muito menos sujei-
to a erros. Segue um gráfico 
exemplificativo do funciona-
mento da área de PCP: Re-
pare que essa sofisticação 
aumenta conforme a diver-
sidade de produtos fabrica-
dos pela indústria. Esse tipo 
de preocupação, de planejar 
as compras em torno do que 
se estima que venderá, é 
igualmente importante nas 
empresas do varejo, ou seja, 
no caso de compra e ven-
da de produtos acabados. 
Trazendo para o universo do 
empreendedor iniciante, fica 
aqui a forte recomendação 
de que seja feito um plane-

jamento semelhante quan-
do for iniciar um negócio. 
Estimar de forma cuidadosa 
a quantidade de itens que 
acredita que serão vendi-
dos ao longo do tempo é um 
fator crucial, pois permite 
avaliar se a equação abaixo, 
de apuração de resultado, 
resultará em algum lucro. 
Cuidando atentamente para 
que não haja perdas de es-
toque nem estrangulamen-
to por falta de capital de 
giro, pagamentos das pres-
tações do food truck etc.:
RESULTADO = 
RECEITA (-) CUSTO DAS 
MERCADORIAS (-) IMPOS-
TOS (-) CUSTOS FIXOS (sa-
lários, aluguéis, juros etc.) 

Bons negócios!

r i c a r d o . n e g r e i r o s @
rnexecut i vos . com.br

97148 3135
2522 1052

www.rnexecutivos.com.
br

Empreenda com prudência, 
por favor! 

Ricardo Negreiros -Reestruturador Fevereiro de 2018 - Jornal do Recreio  05
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A CET Rio instalou cones na rotatória para minimizar os problemas 

Nem todo mundo respeita a sinalização do local

Freadas bruscas e peque-
nos acidentes tem mar-
cado o dia a dia de quem 
passa pela rotatória que 

liga a Baltazar da Silveira com 
Salvador Allende e Américas, 
bem em frente ao condomínio 
Barra Bali. Depois de receber 
alguns e-mails de moradores 
alertando para o problema 
decidimos passar uma hora 
no local enfrentando calor do 
Saara.
 No asfalto, marcas de 
freadas fortes mostram que ali 
é perigoso, mais pela falta de 
educação do trânsito e veloci-
dade elevada do que por falta 
de sinalização. Mesmo assim, 
vimos que a CET Rio instalou 
cones laranjas na alça que liga 
à Salvador Allende e pista la-
teral das Av das Américas  evi-
tando assim, que carros façam 
o contorno em duas faixas  
evitando possíveis colisões 
com quem vem da Salvador.  
Mesmo assim, os veículos que 
seguem de lá  costumam en-
trar em velocidade alta além 
do recomendado. Não é à toa 
que o Guard Rail que protege 
a via dos ônibus do BRT que 
saem do terminal logo em 
frente está bem amassado. 
Os horários do rush e dias de 
praia são os mais confusos e 
as pequenas batidas logo apa-
recem. Quem deixa  os condo-
mínios Barra Bali e Cristal Lake 
também sofrem um bocado na 
alça  de subida.
 __"Falta gentileza ao 
motorista carioca. Seria sim-
ples, um passa por vez e quem 
vem pela rotatória  tem prio-
ridade', argumenta um moto-

rista de  um Kia Soul que não 
quis se identificar para nossa 
reportagem e logo em seguida 
ao seu comentário se lançou 
na rotatória e quase colidiu 
com um caminhão.
 Vale lembrar que em 
2014, antes da construção 
do terminal Rodoviário e da 
própria rotatória, a prefeitu-
ra na ocasião cortou sem ne-
cessidade dezenas de árvores  
sem mais nem menos e ficou 
conhecido o episódio como o 
"Massacre da Serra Elétrica" , 
levando  o  biólogo Demétrio 
Castellan a radicalizar, amar-
rando-se a um dos troncos que 
seria derrubado, na tentativa 
de evitar a ação, apesar de a 
Construcap, empresa contra-
tada para executar o serviço, 
ter afirmado na ocasião estar 
de posse das licenças necessá-
rias para o trabalho. 
 A CET-Rio afirma que no 
local existe sinalização, tanto 
vertical como horizontal, além 
de linhas transversais que in-
duzem à redução de velocida-
de. O órgão prevê implantação 
de placas educativas e reforço 
na sinalização vertical, bem 
como projeto com novas fai-
xas de redução de velocidade 
desenvolvido para a implanta-
ção por parte da Secretaria de 
Conservação.
 O vendedor de cocos 
que trabalha há 10 meses bem 
em frente a um dos prédios 
garante que todo dia tem bati-
da:__" As pessoas andam com 
muita pressa e olhando no ce-
lular e aí, quando menos se es-
pera, bum, bate né", comentou 
achando graça da situação.

Batidas constantes marcam rotatória







Qualidade de VidaDR.Bruno Morisson
Cirurgião Vascular e 

Endovascular
Accura

morisson@terra.com.br 
TROMBOSE

“Nossa vida sempre 
foi agitada, acordan-
do cedo, alimentação 
saudável e exercícios
físicos. Porém numa 

dessas corridas aque-
le tropeço levou a uma 
queda e não teve jeito;
ganhei um gesso com isso re-
pouso e deitado sem poder me 
mexer, com o tempo o gesso
parecia apertado e a 
dor piorou muito.....”
  “Nunca gostei 
de exercícios, na verda-
de minha praia é churras-
co e cerveja. Mas qual o
problema tenho ami-
gos que fazem exercícios, 
dietas restritas e tam-
bém ficam doentes. Mas
não imaginava que ia acordar 
naquele dia com tanta dor! A 
perna parecia um balão ......”
  “Venho passan-
do por uma fase ruim, de-
pois que descobri o tu-
mor foram varias sessões
de quimioterapia cabelo caiu, 
náuseas e vômitos uma dor 
no corpo generalizada mas
quando a perna começou a doer 
e inchar fiquei apreensivo.....”
 “Com a chegada da melhor 
idade nossa cabeça pede uma 
recauchutada assim pensei
porque não ir naquele médi-
co da minha amiga para fazer 
um upgrade? Ela começou a

usar umas fórmulas manipula-
das e ficou linda. Fui e come-
cei a tomar sem ir ao médico,
alguns dias depois minha per-
na começou a inchar e doer. 
Fui olhar a formulação e tinha
vários hormô-
nios prescritos......”
  “Viajo todo fim de se-
mana a trabalho de avião, pra 
mim a cabine é uma extensão de
casa; voos curtos e rápidos 
nunca usei meias elásticas 
ou fui ao médico para buscar
orientações sobre isso, até por-
que time que está ganhando 
não se mexe certo? Porém não
imaginava que aquela viajem 
maior até o Caribe ia me tra-
zer tanta dor de cabeça quando
cheguei e minha perna es-
querda virou um pilão. “
Essas e outras milhares de 
histórias se repetem com ou-
tros personagens, porém são
mais comuns que vo-
cês imaginam.
  A Trombose venosa 
profunda (TVP) é a formação 
de um coagulo numa veia,
geralmente nas pernas. Os sin-
tomas incluem dor, inchaço, 
vermelhidão ou sensação de
calor na área afetada. Entre 
as possíveis complicações es-
tão embolia, como resultado 
de um coágulo que se des-
prende e se fixa nos pulmões 
podendo levar a morte. Os 
fatores de risco incluem ci-
rurgia re cente, trauma, fal-
ta de movimento, obesidade,
tabagismo, hormônios , gra-
videz e doenças genéticas. 
 O mecanismo 
subjacente geralmente
envolve uma combinação da 
diminuição da corrente san-
guínea com uma tendencia a
formar coágulos, e le-
sões nos vasos.

 Os indivíduos suspei-
tos de ter TVP podem ser ava-
liados usando uma escala de
avaliação clínica como a esca-
la de Wells. Um exame de Di-
mero D pode ser usado para
assistir o diagnóstico diferen-
cial ou para alertar para a ne-
cessidade de realizar o ECO
COLOR DOPPLER.    O diag-
nóstico é geralmente confir-
mado com ecografia das veias
suspeitas. O tratamento padrão 
é a administração de anticoagu-
lantes. Porém cada caso é um 
caso e outros medicamentos 
podem sernecesários associa-
dos ao uso das meias elásticas.
 Os medicamentos adminis-
trados são a heparina e anti-
coagulantes orais diretos. As
medidas de prevenção in-
cluem caminhar de forma fre-
quente, exercitar as pernas,
anticoagulantes, usar meias 
de compressão ou com-
pressão pneumática .
 A prevalência de TVP aumen-
ta progressivamente ao lon-
go da vida. Em cada ano, a
doença afeta cerca de 
1 em cada 1000 adul-
tos sem diferença por sexo
Alguns pontos importantes:
Varizes não são iguais 
a uma trombose!
Trombose se tem, não se 
está tendo e assim você 
está e não vem tendo e
melhora, tem e melhora....
 NÃO EXISTE EXAME VAS-
CULAR PARA PREVER 
QUE VOCÊ VAI TER UMA
TROMBOSE, ASSIM NAO SE 
FAZ EXAMES SEM UMA SUS-
PEITA CLÍNICA OU SEJA
APÓS UMA AVALIAÇÃO 
DO SEU ANGIOLOGISTA !
 A dica é viva bem e saudá-
vel sem esquecer a saúde das 
suas pernas com uma consulta
regular ao angiologista.



        

" Namorar à distância é igual  
a  orelha de boi. 

Perto do chifre e longe do rabo .
                                   Aummmm......"

MESTRE 
CHINA  é filósofo irlandês  e 
graduado no 

Paraguai
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Quem não gosta de uma 
praia, água de coco, uma 
corridinha, se bronzear...
mas para os moradores  
da orla da praia da Ma-
cumba, no Recreio, esse 
pesadelo parece não aca-
bar. Depois que o mar 
engolir dois quiosques e 
um trecho de aproxima-
damente 300 metros do 
calçadão, da pista e da 
ciclovia após várias ressa-
cas,  três meses depois de 
a prefeitura iniciar obras 
emergenciais no local, 
operários ainda continuam 
lá trabalhando diariamen-
te, de segunda à sexta. 
 Orçada  inicial-
mente em R$ 14,5 milhão 
pelo Prefeito Marcelo Cri-
vella, a obra em caráter  
emergencial está na fase  
final de implantação de 
cintas de concreto ao lon-
go da orla.  A fase 2 de  
urbanização e recoloca-
ção da calçada, ciclovia ,  
rua e  os dois quiosques  
ainda não foi confirmada. 
De concreto, além do que 
está sendo colocado lá, 
só o transtorno em que  
passam os moradores 
que perderam  o sossego, 
diante de tanta beleza. 
 O médico Carlos 
do Val, síndico do edifí-
cio 'Sobre as Ondas', na 
Estrada do Pontal con-
ta  que  ficou sem verão. 

 --"Eu pegava onda 
todos os dias. Agora, está 
tudo vazio. Isso aqui ficava 
lotado. Fiquei frustrado e 
preocupado com a desvalo-
rização.  Cada um aqui in-
vestiu o que tinha para ter 
um conforto diante desse 
paraíso. Um apartamento 
que valia R$ 1 milhão agora 
custa R$ 500 mil. Ninguém 
quer vir para cá, não te-
mos mais praia. Cheguei a 
achar que perderia minha 
casa", completou ao Globo.
 O terreno logo  na 
curva de entrada da praia 
virou um canteiro impro-
visado. Já o segundo, bem 
maior bloqueia o acesso 
à praia de moradores do 
Villaggio Acquafina, um 
condomínio com 83 apar-
tamentos, na mesma via, 
que já perdeu dez inquili-
nos nesse período, segun-
do o síndico, Piero Carbone.
 Na estrada  do Pon-
tal, apesar de inúmeras re-
clamações de moradores 
e da própria Associação  
de Moradores do Recreio
(AMOR), a CET  Rio até então 
não implantou sinalização 
e tão pouco destacou uma 
pequena faixa para traves-
sia de pedestres e ciclistas .
Em nota  o órgão divulgou  
que  circulação de ciclistas 
em via pública é permitida 
e motoristas devem obede-
cer as normas de trânsito,

mantendo a distância de 
1,5m durante a ultrapas-
sagem. Segundo o ór-
gão, está sendo implan-
tadasinalização educativa 
e de advertência no local. 
 Para piorar, vimos que 
banhistas preferem se arris-
car e atravessar a praia ao 
lado da obra passando pela 
beirada do mar, perto das 
máquinas e pedras  soltas,   
como se vê na foto ao lado.
 No mês da tragé-
dia, outubro do ano passa-
do o presidente Michel Te-
mer assinou um contrato de 
R$ 652 milhões para obras 
de infraestrutura no Rio. O 
acordo, entre a Caixa Eco-
nômica e a prefeitura carioca 
era para apoiar ações pre-
vistas no orçamento do mu-
nicípio. Jorge Felippe Neto 
afirmou que trabalha para 
conseguir a verba que via-
bilizará o projeto definitivo 
de recuperação da Praia da 
Macumba mas  para  piorar 
um pouco a situação até o 
fechamento dessa edição a 
Superintendência da Barra 
(Ex-Sub) ainda  estava acéfala.
A advogada Cristiane Fer-
nandes, critica o projeto da 
prefeitura de implantar bol-
sões de concreto e areia para 
reforçar os muros da cos-
ta, alegando que esse ano 
uma nova ressaca vai levar 
a areia da praia  de novo.
No site, tem uma filmagem.
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     Um verão sem Macumba



É natural que a família se 
preocupe com a qualidade 
na educação das crianças, 
enquanto muitos ainda não 
tenham consciência. Isso 
porque ainda são recorren-
tes pensamentos de que as 
crianças vão à escola ape-
nas para brincar, quando 
na verdade, esta fase seja 
fundamental no processo 
de desenvolvimento educa-
cional dos estudantes. No 
entanto, precisamos ter em 
mente que, além da parte 
lúdica,  as escolas também 
desenvolvem, na educação 
infantil, propostas pedagó-
gicas sólidas, com o objeti-
vo de preparar os estudan-
tes para os anos futuros.
Em tempos onde recla-
mamos cada vez mais do 
comportamento humano 
na fase  adulta. a educa-
ção na primeira infância 
se faz muito importante.  
É possível estabelecer se 
uma criança será bem suce-
dida ou capaz de fazer boas 
escolhas no futuro? Dois es-
tudos lançados no 6° Sim-
pósio Internacional de De-
senvolvimento da Primeira 
Infância, feito no Recife ano 
passado, reuniram informa-
ções de mais de 150 estu-

coerentes e capazes de re-
fletir sobre questões que 
vão além da rotina escolar.
A participação da família em 
todo o processo é funda-
mental e se faz necessária 
para incentivar e estimular 
as crianças, principalmen-
te quando estas ainda não 
podem assumir suas res-
ponsabilidades educacio-
nais de forma autônoma.
 Outra questão im-
portante diz respeito às 
brincadeiras e a ludicidade, 
que são a base do aprendi-
zado na educação infantil.
Estudos recentes apontam 
que vínculos familiares e 
ambientes saudáveis são 
essenciais, na primeira in-
fância, para desenvolver ca-
racterísticas cerebrais que 
estarão presentes em adul-
tos autônomos e conscientes. 
 Por isso, ao escolher 
a escola para seus filhos, 
tenham consciência da im-
portância em conhecer seu 
projeto pedagógico da es-
cola, seus ideais e metodo-
logias, e é primordial que a 
família e a criança se iden-
tifiquem com a proposta e 
com os valores do colégio.
Tudo isso pode garantir 
às crianças um desenvol-

dos científicos, leis e pes-
quisas para demonstrar que, 
apesar de não serem fatores 
únicos, vínculos familiares 
e ambientes saudáveis são 
essenciais ainda na primeira 
infância – que vai até 6 anos 
– para desenvolver caracte-
rísticas cerebrais presentes 
em adultos autônomos e 
com mais qualidade de vida.
 No estudo mostra 
aos gestores públicos e à so-
ciedade em geral, como essa 
fase da vida é importante 
e como o Estado pode agir 
por meio de políticas públi-
cas para garantir o pleno de-
senvolvimento do potencial 
dessa novíssima geração.
É preciso ter consciência 
de que as crianças preci-
sam ser estimuladas, des-
de cedo, e que o uso de 
artifícios como giz de cera, 
massa de modelar, blocos 
de construção e tinta são 
fundamentais para explorar 
suas capacidades e sua psi-
comotricidade, além de pro-
mover seu desenvolvimento.
Aqui no Recreio, a Creche Es-
cola Le Petit desenvolve um 
projeto pedagógico sólido, 
com base no sócio constru-
tivismo, para garantir o de-
senvolvimento de estudantes

vimento pleno para que as 
crianças tenham um desen-
volvimento saudável, ten-
do a família como aliada em 
seu processo educacional.
“A Creche e Escola Le Petit 
têm por objetivo formar ci-
dadãos conscientes e críticos, 
que saibam operacionalizar 
de forma inteligente o conhe-
cimento adquirido no ensino 

adquirido no ensino siste-
mático, aplicando-o no dia 
a dia da vida, atendendo à 
demanda atual da sociedade 
que exige do cidadão uma 
formação globalizada: inte-
lectual, emocional e social.” 
comentou a diretora da ins-
tituição Janaína Cardoso

Criando novos cidadãos
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Por Guilherme Pereira/divulgação

o jornalista, foi esse o mes-
mo motivo que fez com que 
o relacionamento dele com 
Grazi Massafera tivesse su-
bido no telhado também. 
Apesar de Isis  também es-
tar solteira, parece que ela  
não dá muita bola para o 
galã  que  estreia  em  breve 
"Não Devore Meu Coração'. 
Acima, a  atriz Rayanne  

Mesmo  com um janei-
ro  com o mar quase 
sem ondas , nas poucas 
que apareceram  teve a 
presença do recém sol-
teiro na praça, Cauã
Reymond que  se sepa-
rou de Mariana Goldfarb.
Aqui não é espa-
ço  para  fofocas,
mas numa  procura rápida 

Amaral foi repor as ener-
gias comendo  no Natural 
do Recreio, de Maurício  
Rajão.  Assim como Mau-
rício, Rayane dropa as on-
das   da  Macumba e Pra-
inha assim que o tempo 
lhe permite e nos interva-
los das  gravações  de "O 
Outro Lado do Paraíso", 
aonde  participa  do núcleo 
das moças de vida fácil.

pela internet vimos que 
o  especialista   em sa-
ber da vida dos famosos, 
o jornalista Léo Dias , de 
O Dia, crava que o motivo 
foi o fato da ex-namorada 
do  astro da Globo ter vis-
to mensagens dele  para  
Isis  Valverde, com quem 
contracenou em "Amores 
Roubados". Aliás, segundo

De Olho no Recreio
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AUTONEWS

Vem briga boa aí no 
segmento dos sedãs. A 
Volkswagen anunciou 
sua primeira novidade 
no semestre , o VIRTUS. 
A VW do Brasil já de-
senhava a ideia  de ter 
um sedã de porte inter-
mediário entre o Voyage 
e o Jetta, ficando o pri-
meiro como porta de en-
trada da montadora ale-
mã. Muito se especulou 
sobre a vinda do novo 
Santana chinês ao nos-
so mercado, que além 
de tudo teria um nome 
forte a seu favor. Mas a 
decisão recaiu sobre a 
versão sedã da nova ge-
ração do Polo, hatch que 
voltou a ser ofertado no 
país após uma sumida. A 
esticada do POLO já era 
esperada já que chamá-
-lo de Polo Sedan seria 
óbvio demais. E não é só 
marketing. Ao contrário 
do antigo Polo Sedã, o 
Virtus não é uma mera 
versão três-volumes do 
Polo. 
 De série, vem 
com ar-condicionado, 
direção elétrica, vidros 
dianteiros e traseiros 
elétricos, travas elé-
tricas, rádio 2 din com 
Bluetooth, quatro air-
bags, Isofix, computa-
dor de bordo, regulagem 
de altura do banco do 
motorista e chave tipo 
canivete. Entre os opcio-
nais, são dois pacotes. 
O Safety Pack, por R$ 
1.050, oferece controle 
eletrônico de estabilida-
de e tração, assisten-

sistema Kessy (acesso ao 
veículo sem o uso da cha-
ve e botão para partida do 
motor), retrovisor interno 
eletrocrômico, sensores 
de estacionamento dian-
teiros, aletas para troca de 
marchas atrás do volante, 
farol com ajuste automá-
tico de intensidade, rodas 
de 16 polegadas, sensor 
de chuva e piloto automá-
tico.
 Tech 2, de R$ 3.500, con-
ta com os mesmos equi-
pamentos do primeiro e 
ainda soma ar-condicio-
nado digital (de apenas 
uma zona), câmera de ré, 
detector de fadiga, indica-
dor de pressão dos pneus, 
porta-malas com sistema 
de ajuste e rede e porta-
-luvas refrigerado.
 A versão topo de 
linha, a  Highline parte 
de R$ 79.990 e, além dos 
equipamentos da versão 
Confortline, traz de série 
piloto automático, partida 
por botão, banco traseiro 
com encosto rebatível, lu-
zes diurnas em led, duas 
portas USB, revestimento 
em couro na manopla do 
câmbio e do freio de mão. 
E aí, animou? É possí-
vel ainda adicionar banco 
dianteiro do passageiro re-
batível por R$ 300, bancos 
forrados de couro sintético 
por mais R$ 800 e rodas de 
liga leve de 17 polegadas 
por R$ 1.200. Com todos 
os opcionais disponíveis, 
o preço da versão topo de 
linha do Virtus chega a R$ 
85.590. 

te de partida em rampa 
e computador de bordo 
mais completo. A segun-
da opção é o Connect 
Pack, que custa R$ 2.950 
e além dos mesmos equi-
pamentos da Safety Pack, 
traz sensores de estacio-
namento, rodas de liga 
leve aro 15″, central mul-
timídia Composition Tou-
ch com App-connect e vo-
lante multifuncional.
 Completinho, o 
Polo 1.6 MSI custa R$ 
62.940. Por esse preço, o 
modelo ainda não terá re-
trovisores externos com 
ajuste elétrico, nem regu-
lagem de altura da colu-
na de direção ou faróis de 
neblina – itens de série no 
Virtus topo de linha. Sal-
tando para R$ 73.490, 
aparece a versão inter-
mediária Confortline 200 
TSI. Nesta configuração, 
o sedã conta com contro-
le de estabilidade e tra-
ção com bloqueio eletrô-
nico do diferencial, coluna 
de direção com ajustes 
de altura e profundida-
de, faróis de neblina com 
auxílio em curvas, cen-
tral multimídia Composi-
tion Touch, rodas de liga 
leve aro 15, retrovisores 
elétricos, sensores de es-
tacionamento traseiros, 
descansa braço dianteiro 
e volante multifuncional.
Sendo assim, existem 
dois pacotes oferecidos, 
anotem:
Tech 1, custa R$ 2.200 
(será R$ 2.990 após a 
fase de lançamento) e 
soma

    V de Virtus!



Degustando a Vida The gin is Back!
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É verão, é tempo de 
mostrar os corpos e de 
uma certa forma man-
tê-los. Além  da volta 
do Aperol, a mulherada 
anda se rendendo aos 
drinks com Gin. Jura? 
Juro. Renascido das cin-
zas dos anos 80 o gin 
votou à moda nos bares. 
Esse destilado de zim-
bro (baga que vem de 
uma espécie de pinheiro 
europeu), surgiu na Ho-
landa há cerca de três 
séculos, quando um mé-
dico criou uma fórmula 
para tratar infecções re-
nais. Porém, quem aper-
feiçoou esse bidestilado 
foram os ingleses. Seu 
nome seria derivado de 
genièvre, que significa 
zimbro em francês.   
 Mesmo sen-

cantes costumam fazer 
suas próprias alterações 
nas receitas, que permi-
tem a criação de estilos 
completamente diferen-
tes. Em resumo, o sabor 
dessa bebida depende di-
retamente da quantidade 
de zimbro, ervas, cereais, 
especiarias e sementes 
adicionadas à receita do 
fabricante. Separamos al-
guns exemplos abaixo:
Clássico: é seco e com sa-
bor predominante do zim-
bro. Apresenta toques cí-
tricos e picantes.
Cítrico: seu sabor tem no-
tas de laranja, tangerina, 
limão ou grapefruit.
Aromático: a presença das 
especiarias é bem forte. 
Pode ter notas de canela, 
coentro, cardamomo e no-
z-moscada.
Herbal: o forte dessa re-
ceita é o sabor de ervas 
como o tomilho, a hortelã, 
o alecrim e o manjericão.
Floral: desenvolvido com 
aromas de flores e frutos 
como a flor de uva verde, 
o cassis, a violeta e o jas-
min. 
 O gin, assim como 
o saquê, combina facil-
mente com petiscos sal-
gados e gordurosos, como 
tapas. Por isso, faz muito 
sentido que o estilo espa-
nhol de gin-tônica esteja 

do criado na Holanda, o 
gin só se tornou popular 
quando chegou à Ingla-
terra e ganhou mais qua-
lidade na sua produção. 
Os ingleses, portanto, fo-
ram os responsáveis por 
criar as melhores formu-
lações da bebida que co-
nhecemos até hoje, com 
sabores e aromas carac-
terísticos. A fórmula que 
é engarrafada e distribuí-
da em todo o mundo leva, 
além do zimbro, algumas 
ervas e temperos como o 
milho, a cevada, a canela, 
o centeio, o coentro e o 
cardamomo.
 Apesar de ter sido 
uma bebida de grande 
sucesso na década de 80, 
o gin caiu em ostracismo 
com a chegada dos anos 
90 e 2000 e a busca por 
bebidas mais práticas e 
prontas para beber. O 
que trouxe esse clássico 
de volta para as prate-
leiras de todo o país – e 
também no mundo – foi 
exatamente a sua sofis-
ticação, que fez com que 
a geração de 90 abando-
nasse a bebida. 
 O gin é uma bebi-
da que tem como base a 
fermentação de cereais e 
alguns produtos destila-
dos, entretanto, os fabri

ganhando força nos res-
taurantes como o Cata, o 
Tertulia, o La Boqueria e 
o Vara, no Brooklyn, aon-
de vem em uma taça tão 
grande que mais pare-
ce um cálice ibérico com 
uma pequena casca per-
fumada de limão descen-
do pela borda.
 A Espanha mere-
ce parte do crédito pela 
volta dessas tendências, 
mas também tem esta-
do na moda todo aquele 
estilo faça-você-mesmo 
e artesanal de lidar com 
os ingredientes. O Per Se, 
templo culinário de Tho-
mas Keller no Time War-
ner Center, criou um re-
buliço anos atrás, quando 
começou a oferecer um 
coquetel misturado com 
pó de quinina, o ingre-
diente tradicional usado 
para preparar água tôni-
ca. Mas, como todas as 
modas, aparecem sem 
avisar e quando menos 
se espera desaparecem, 
sem mais nem menos, o 
que se fala por aí é que 
andam misturando vinho  
do Porto branco com água 
tônica e um toque de um 
citrino. Para além de ter 
um nível de doçura seme-
lhante ao gin, e pelo que 
consta é mais barato. E 
você, vai de  quê ?

No Empório Santa The-
rezinha, na Avenida 
das Américas 13.280, 
telefone:2498-8799 
sempre haverá boas 
escolhas e bons rótu-
los, além de preços jus-
tos. Vamos produzir? 
Escrevam: 
jornaldorecreio@gmail.
com
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