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Uma Estrela que se apaga no Recreio após 13 anos

O

olhar triste para
as cadeiras vazias revela uma
sensação de impotência. O rosto demonstra marcas de batalha, as palavras vão
saindo mansas e o sotaque gaúcho presente
e forte explica o porquê
do negócio de família,
tradicional, se perdeu e
fechou as portas depois
13 anos de sucesso atendendo as famílias da região.
A Estrela do Sul
símbolo de rodízio de
carnes no Rio se confunde com a história das
churrascarias no estado.
Vindo da pequena Relvado e Coqueiro Baixo no
Rio Grande do Sul a família Caumo trouxe para
cá em 1974 a excelência
do churrasco. Começou
em Botafogo, no Mourisco(daí o nome Estrela)
Renato, de 56 anos, se
entregou às contas e ao
movimento baixo, depois
de 2 anos na UTI da crise
no país e faz um alerta:
__Não se trata só
de crise, o custo-Brasil
inviabiliza qualquer negócio deste tamanho no
atual sistema tributário e
trabalhista", comentou.
		
E é verdade. Enquanto
as mesas estavam cheias
e as filas davam volta na
esquina, tudo era maravilhoso e escondia uma
conta alta por trás. Renato revela que os R$ 78

R$ 78 mil de IPTU, R$ 30
mil de luz, R$ 6 mil de gás
e o mesmo valor de água
foram números impossíveis de se equacionar depois que o movimento foi
caindo. E diminuindo por
muitos motivos. Só em
fazer essa soma dá medo
de chegar ao valor. Mas fizemos a conta. São R$120
mil por mês fora a folha de
pagamento salarial.
Além da crise do
país, foram abrindo várias butiques de carne na
região que de uma certa
forma foi saciando o desejo de comer churrasco na
brasa. Tudo bem que sem
o conforto da churrascaria mas o perfil do novo
morador da região tende
a uma informalidade no
consumo, dando preferência a comer-se em pé
nas esquinas, deixando o
ar condicionado de lado.
E se engana que a conta
dessa informalidade é baixa. Mas isso é uma outra
conversa,
Para jogar a pá de
cal no Estrela uma gangue
organizada por funcionários montou um 'esquema' fraudulento onde por
2 anos eram consumidos
rodízios sem ser contabilizados no caixa da empresa, principalmente no turno da tarde, e indo para o
bolso da quadrilha:
__Quando descobri
já era tarde. Tinham tardes em que o movimento
era maior que no dia de
almoço. Eu via muitos es-

tornos de cartão sem entender. na verdade, o dinheiro ia para o bolso dos
funcionários e eu perdia em
produto. Quando descobri
já era tarde - revela com a
voz triste.
Fomos numa manhã
ensolarada após Carnaval no
Estrela do Sul e parece que
a casa está fechada só para
limpeza e vai abrir a qualquer momento. Piso limpo,
as 330 cadeiras arrumadas
milimetricamente. A cozinha com equipamento de
primeira em aço reluzente a
espera do primeiro cliente,
mas isso não irá acontecer.
O desejo de Renato agora
é alugar o espaço de 2750
metros quadrados e 3 andares. Chegou a arrendar por
3 meses mas não deu certo.
A esperança não se esvai e
por um triz ali poderia ter
sido um Outback, já que a
direção do grupo americano
Blooming Brands chegou a
sondar a família e instalar
uma filial antes de ir para o
Recreio Shopping.
Hoje sobraram as
filiais do Norteshopping e
Maracanã e seguem sendo
tocadas com a mesma dedicação e empenho. A do
Norteshopping em especial
já arrebatou 13 prêmios sucessivos 'Água na Boca" do
Jornal O Globo como melhor
churrascaria da região além
de prêmio por atendimento
e serviço, além das carnes.
A esperença é que
a brasa continue acesa.

Renato Caumo no salão vazio do Estrela do Sul

Vai lá no nosso site que tem muito mais
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Esta mistura brasileira se
complementam! O arroz tem alguns aminoácidos, o feijão outros, e juntos formam uma proteína de ótima qualidade, muito
fácil de ser absorvida. Tire da
cabeça que para emagrecer, tem
que passar fome, comer somente
saladas e frango grelhado e não
pode ter o prazer de comer uma
comida gostosa!
Digo e repito: Emagrecer é ingerir menos calorias ao longo do
dia, do que gastar. Então siga:
- Diminua a quantidade de comida que coloca no prato;
- Não chegue a uma refeição com
muito apetite (faça lanchinhos leves entre as refeições);
- Não beba líquido junto com a
refeição;
- Faça um prato bem colorido com
arroz (de preferência integral) +
feijão (sem salgados e variar os
feijões) + salada verde + legumes com cores diferentes + carne (ou frango ou peixe ou ovo) +
azeite extra virgem;
- Coma frutas nos intervalos das
refeições;
- Mastigue BEM os alimentos;
- Beba bastante água;
- Não faça preparações com fritura, prefira o assado, grelhado,
ensopado sem óleo;
- Guarde o docinho para o fim de
semana e contente-se com um
pedaço pequeno (saborei bastante, pois somente a língua sente
o paladar, de nada adianta comer
um pedação e engolir logo);
- Faça exercícios físicos regularmente;
Para começar o dia bem,
nada como fazer uma boa refei-

ção matinal. Desta forma você
“acorda” o seu metabolismo, que
fica mais lento enquanto você
dorme e proporciona ao seu organismo, energia para que possa
executar todas as atividades com
mais disposição, mesmo os que
acordam sem fome ou enjoados,
devem adquirir este hábito gradativamente, nem que seja ingerindo uma fruta, um suco ou água de
coco.
 	
Estudos comprovam que,
muitas pessoas que não tomam
café da manhã, sofrem de
compulsão alimentar no final de
tarde. É claro que esta situação
não vale a pena, afinal, saudável
é comer pequenas quantidades
várias vezes ao dia, evitando assim, picos de insulina que podem
provocar diabetes e acúmulo de
apetite para as refeições, levando
a pessoa a não mastigar corretamente os alimentos e comer mais
quantidade do que deveria.
Sugestão de um café da manhã
saudável (a quantidade depende
do seu peso e da sua necessidade
energética):
Pão integral com azeite e orégano ou com pastinha de tofu (encontrada em lojas de produtos
naturais) ou geleia de fruta sem
açúcar
Queijo minas ou ovo mexido ou
peito de peru (para os que têm
paciência, sugiro o caseiro,
assado e cortado bem fininho com
faca elétrica)
Suco de 1 fruta + água ou água
de coco + 1 colher de sobremesa
de linhaça em grãos (bater
tudo no liquidificador.
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Ricardo Negreiros -Reestruturador

Qual a solução? Bom senso.

S

e há algo de bom na
torpeza e vilania do
Lula ao ressuscitar seu
ranço contra quem trabalha e seu esforço em dividir
a sociedade brasileira foi o
afloramento de discussões
e análises cada vez maiores
quanto ao melhor caminho
político para o Brasil. Mas
qual o conteúdo das discussões tão acaloradas quanto
às virtudes da direita ou da
esquerda? Há profundidade e
substância nos argumentos?
O
INTERESSE
COMUM
NA DIGNIDADE HUMANA
Acredito que a principal ideia por trás das posições políticas é que em geral
as pessoas estão convencidas de que sabem o que é
melhor para a nossa sociedade, em última análise; o
que é bom para o ser humano. Preocupado com esse intrigante aspecto subjacente,
e tendo visitado alguns rincões ao redor do mundo, há
alguns anos procurei sintetizar como vejo o que seria
um resumo das aspirações
e necessidades humanas.
Minha preocupação resultou
num gráfico onde sintetizo
o principal objetivo do Ho-

mem universal, uma vida
digna para todos. Coloquei-o no topo de uma pirâmide, apoiado pelo interesse
motivacional em atingi-lo,
o qual por sua vez depende de um suporte físico e
racional atento a cada elemento de nossos objetivos
do cotidiano. Logo, a base
contém os detalhes do que
necessitamos, que suportam
a nossa motivação essencial, o substrato de nosso
ego, que atendido teremos
alcançado
a
dignidade.
Mas na busca dessa dignidade, quem pode afirmar o
que é ou não é do interesse de cada um de nós? Para
confirmar o que havia disposto na base da pirâmide,
esmiucei em mais detalhes
aquilo que acredito ser essencial à nossa existência,
o qual uma vez atendido
caracteriza uma vida digna.
Minhas conclusões estão dispostas na tabela seguinte,
onde naturalmente não são
aplicáveis os anseios decorrentes de situações excepcionais como graves distúrbios mentais ou emocionais,
como esquizofrenia, autismo, depressão, TOC e etc.
Então, qual o modelo que
permite ou facilita a busca da dignidade humana?
Para responder a essa re-

gra temos que fazê-lo, claro,
a partir de princípios morais, sendo importante reconhecer e considerar que
tais princípios decorrem do
processo evolutivo da sociedade, que nos impõe o
respeito ao espaço, a liberdade e os direitos dos outros. Quem os infringe são
considerados
criminosos,
pois contrariam a ideia das
regras que nos interligam.
Ocorre que há quem avalie
que todo ser humano é igual
ao outro em suas aspirações
e potencialidades. É aqui um
dos grandes problemas, porque isso não é e nem pode
ser verdade. Cada individuo, apesar de seu desejo
por dignidade ser idêntico
aos dos demais (em geral),
seu nível de dedicação, seu
senso de compartimento
com sua própria evolução e
mesmo a sua competência
mental é diferente de pessoa
a pessoa. Então, quando alguém imagina que todos devam usufruir do mesmo grau
de conforto decorrente do
atendimento dos bens materiais que a remuneração
pelo trabalho concede, isso
não apenas é errado como é
uma distorção inadmissível.
Essa é a base do pensamento da esquerda, a tendência a uniformizar as condi-

ções de vida das pessoas.
Ainda que se insista que o ser
humano mereça coisas boas,
e eu concordo, há um problema matemático básico: é
preciso que a riqueza gerada seja distribuída de forma
igualitária entre as pessoas.
			Aqui
há dois problemas: o primeiro é que mesmo que se
divida o total dos bilhões
nas mãos dos mais ricos do
mundo, isso não afetara em
nada a vida de ninguém, US$
143 por pessoa. O segundo,
e mais importante, é que o
espirito empreendedor, a
ambição daqueles que querem fazer diferente, não teria valor algum. Se estamos
nesse momento em laptops,
celulares, carros, casas, roupas, comida ou qualquer
item de sobrevivência moderna, deriva do esforço de
pessoas que quiseram um
dia empreender; se alguém
tem interesse em que essa
pessoa não se destaque em
ganho e/ou prestigio está
eliminando os agentes que
fazem o mundo funcionar e,
portanto, merecem todo o
nosso respeito e apoio social.
Uma maneira alternativa de fazer a mesma
coisa é querer que o Estado
absorva o máximo de riqueza dos empreendedores (na

forma de tributos) na esperança de distribuição desses
recursos. Novamente, a conta não fecha e ainda temos
um custo adicional pela incompetência dos perdulários
do governo, além da corja
de corruptos que o habita.
Esse é o pensamento de
esquerda, e ele não faz
as contas corretamente.
No outro oposto, temos o
pessoal da direita, que enxerga essas contas com
muita clareza e adota uma
postura rígida quanto à capacidade de cada um estabelecer o seu destino sem
que dependa do Estado.
Um
pensamento
realmente funcional, só não
pode esquecer dos incapacitados. Particularmente sei
que não são esquecidos,
mas se essa sensibilidade
não aflorar a todos temos
o risco de não sermos compreendidos pela população. E
aí nunca se chega ao poder.
Qual a solução? Bom senso.
ricardo.negreiros@
rnexecutivos.com.br
97148 3135
2522 1052
www.rnexecutivos.com.
br
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Quinze dias depois da tempestade....
Mês passado quando a Quarta-feira de cinzas anunciou oficialmente o término do Carnaval
trouxe com ela um temporal digno de fazer parte do enredo da
letra do maestro Tom Jobim na
música 'Águas de Março", que foi
composta em 1972 , mas continua mais atual do que nunca. Dez
dias se passaram e outro aguaceiro veio novamente com menos
intensidade. Porém deixou evidente uma situação já verificada
pelas Associações de Moradores,
a falta de cuidado com o bairro no
quesito podas das árvores. Resultado, um mês se passou e o que
restou da tragédia continua caído
nas por aí, em canteiros e calçadas da região. Na maioria dos casos, já estavam amareladas com
o tempo já que a folhagem esteve exposta ao sol e a chuva. O
problema, além da sujeira são os
troncos que permanecem caídos
e literalmente jogados às margens das vias e canteiros.
Percorremos várias ruas e
avenidas da região e o cenário é o
mesmo. Na Avenida das Américas
inúmeros galhos e restos de árvores permanecem caídos.
Em nota, a assessoria de
imprensa do órgão explica que a
demanda é muito grande devido
ao impacto da tempestade em
todo o estado:
_A Comlurb trabalhou intensamente nesta última semana(FEV) para mitigar os danos
causados pelas chuvas que castigaram o município. Foram cortadas e removidas 1.366 árvores,
havendo ainda 566 árvores com
os serviços em andamento (cortadas integralmente e/ou parcialmente e armazenadas em local sem interferência no trânsito).
Foram mobilizados quase 2.500
garis/dia e 120 veículos e equipamentos, tais como caminhões
compactadores, basculantes, pi-

pas e pás mecânicas, além de 88
motosserras. Já foram realizadas
a limpeza e a raspagem de 6.500
km de sarjetas e removidos 5.280
toneladas de lixo, lama e bens inservíveis. Iniciamos no sábado,
dia 17, o trabalho com as equipes da Light se apresentando em
cada uma das cinco gerências da
Comlurb responsáveis pela poda.
Equipes das duas empresas saem
juntas e toda vez que houver conflito com a rede elétrica, a Light
corta a energia para que os garis
possam fazer o serviço de corte e
remoção de galhos e árvores. Em
seguida os técnicos restabelecem
a energia", finaliza.
Percebemos que em alguns casos a equipe até esteve no
local, já que sacos de lixo com a
logomarca da empresa estiveram
ao lado dos escombros e por ali
estão até hoje em muitos casos.
Falta uma próxima chuva e entupir os bueiros que ainda não são
eletrônicos, novidade do Prefeito
Crivella ainda não implantado. No
site do jornal tem mais fotos ilustrativas como a situação da rua
Lúcia de Castro Silva que rodeia
a Praça Drauty Ernanni, ou praça
7 esteve. Ali, os moradores não
cansam de pedir a remoção do
resto das folhas e galhos que até
o fechamento dessa matéria estava lá. Carlos Mendes da Costa,
morador antigo revela que já foi
a pé no posto de apoio do órgão
500 metros do local, sem sucesso.
Talvez no momento em que você
esteja lendo essa matéria o serviço já tenha sido realizado, mas na
maioria das ruas que percorremos
a situação vai demorar um pouco
mais, já que há uma necessidade maior de intervenção com maquinário específicas. Prevenir sai
mais barato do que intervir em
casos extremos. Havendo a poda
regularmente evitará problemas
na rede de energia.

Na Avenida das Américas as árvores caíram há quase um mês e ali ficaram

A fantasia até seria um símbolo da folia se não estivesse ali 13 dias após

DR.Bruno Morisson
Cirurgião Vascular e
Endovascular
Accura
morisson@terra.com.br

A

febre amarela é
doenca infecciosa não-contagiosa causada por
um vírus mantido em ciclos silvestres
em que macacos atuam
como hospedeiros amplificadores ou seja não são
transmissores, são atingidos pela doença como os
humanos e mosquitos dos
gêneros Aedes na África,
e Haemagogus e Sabethes
na América, são os transmissores aí a importância
de evitar água parada,
usar repelentes e as telas mosquiteiras.
Cerca de 90% dos
casos da doença apresentam-se com formas clínicas benignas ou seja uma
simples virose (resfriado)
que evoluem para a cura
diminuindo os caso notificados enquanto 10% desenvolvem quadros dramáticos com mortalidade
em torno de 50% por isso
que só se sabe de casos
desastrosos dando a impressão que todo mundo
que tem a doença corre
grande risco de morrer.

Qualidade de Vida
Febre Amarela

O problema mostra-se mais
grave na África onde ainda
há casos urbanos. Nas Américas, no período de 19702001, descreveram-se 4.543
casos. Os países que mais
diagnosticaram a doença foram o Peru (51,5%), a Bolívia
(20,1%) e o Brasil (18,7%).
Os métodos diagnósticos utilizados incluem a sorologia (IgM), isolamento viral,
imunohistoquímica e RT-PCR.
A zoonose não pode ser erradicada, mas, a doença humana é prevenível mediante
a vacinação com a amostra
17D do vírus amarílico. Quem
já foi vacinado pelo menos
uma vez contra a febre amarela (com a dose padrão/ não
fracionada) não precisa fazer
uma nova visita ao posto de
saúde. A avaliação sobre a
vacina mostrou que uma única dose é suficiente para proteger contra a transmissão
da doença. Até alguns anos
atrás, a recomendação era de
que a vacina fosse renovada
de dez em dez anos, mas em
2014 a Organização Mundial
da Saúde (OMS) mudou sua
orientação quando concluiu
que o reforço da dose não é

necessário para manter a
proteção contra a doença. No
início deste ano o Brasil adotou a recomendação da OMS.
Essas
informações
esclarecem e reforçam a
importância das medidas
contra o mosquito que a
décadas ataca nosso Rio de
Janeiro sempre nas águas
de março fechando o verão!
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NO
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" Não importa o fim do verão.Quando chego
em casa e te vejo, gosto mais de você, não
pelo que és por fora, mas pelo que tens
por dentro. Te amo , querida geladeira!

Aummmm......"

Quando procuramos o
ex-craque da seleção
brasileira e maior ídolo do
Flamengo, Zico, em novembro passado era para
apresentar à região uma
bela homenagem que a
concessionária Rodobens
fazia ao eterno ’Galinho
de Quintino’. Depois de
estátua no Japão e no
Maracanã, sua imagem
era então eternizada na
paixão de qualquer mundo masculino, o automóvel. Na Barra então era
apresentado o TOYOTA
ZICO LIMITED EDITION,
veículo customizado pelo
estúdio RSS, do designer
Robson Santos que sob
base da versão XRS do
Corolla inseria 101 ítens
com a assinatura ZICO.
O projeto fez sucesso e
era exclusivo da concessionária da região. Os japoneses ficaram sabendo
e pediram para deixar
disponível nas agências
de todo país. Zico então
nos pediu para esperar
os trâmites contratuais e
no final do mês passado
nos ligou falando da novidade. Peraí, ZICO dando uma ligadinha para
o JORNAL DO RECREIO
falando da novidade? Foi
muita honra! E no mês
do seu aniversário(completa 64 dia 03/03) marcamos para 3 dias depois
o encontro e num dia de
sol forte no CFZ eis que
ZICO chega com a versão preta do modelo que
também é oferecida na
cor branca. 		
Todo veículo ganha uma
plaquinha com numeração de série e a assinatura no bloco do motor com
uma caneta especial. A
customização é de muito
bom gosto, com chancela da imagem clássica do
Galo (novinho e cabeludo
diga-se passagem) nos
vidros, na parte traseira,
volante, acesso às portas
, bancos e etc. Na dianteira observa-se a grade
do radiador totalmente
em preto, enquanto nas
laterais há faixa decorativas em preto e vermelho.
Nos detalhes dianteiros,
as molduras dos faróis
de neblina, a grade do
radiador e os frisos dos
faróis receberam pintura Black Sanity e o emblema Toyota foi revestido com a pintura Black
Piano. Já nas laterais do
Corolla foram aplicadas
faixas de alta resistência, que reforçam o vi-

sual esportivo do modelo e
fazem referência aos três
clubes defendidos por Zico
ao longo da carreira: Udinese, Flamengo e Kashima
Antlers, além da marca de
831 gols registrados por ele
em jogos oficiais. O conjunto mecânico inclui motor
2.0 Dual VVTi 16v, de 154
cv e 4.800 rpm. É acionado
por câmbio automático CVT
de sete marchas e que tem
opção de trocas manuais
por alavanca ou pelas aletas atrás do volante. Oito
das vinte unidades feitas já
foram vendidas por preços
que começam em R$ 130
mil, com rodas de liga leve
de 17 polegadas e chegam
a R$ 135 mil com o conjunto de rodas de 18 polegadas. Uma unidade foi
até enviada para Belém, no
Pará. Fala Zico!
1) Você imaginava essa homenagem?
R: Sinceramente, não. E
adorei a ideia desde o início. Participei de todo o
processo que não demorou
muito.
2) Foi presente de fã é?
R: Rapaz, ele patrocina
meu canal Zico 10 no You
tube, mas ele é atleticano,
acredita?
3) E agora você tem dois
Toyotas na garagem, já que
ainda tem o Celica que ganhou como prêmio do Mundial no Japão como melhor
jogador, qual prefere?
R: Poxa, que canelada você
me deu ! O primeiro está
com 80 mil km. Guardo com
carinho mas foi meu irmão
que usou os 2 primeiros anos
e está com 80 mil Km. Mas
esse agora é o meu xodó, viu
a placa ? 0010!
4) Mudando de assunto, teve
Fla X Flu em Cuiabá, já jogou
clássico em algum lugar diferente do Maraca?
R: Olha, joguei amistosos
fora sim, mas eram amistosos para poder pagar o salário
dos jogadores. Em campeonatos brasileiros para tornar
a marca maior não vejo problema jogar fora não.
5) Muitos jogadores após o
término da carreira, desaparecem da mídia, já você, foi
secretário de estado, treinador, auxiliar técnico na Copa
de 1998, ator, ganhou estátua, comentarista, ufa, apresentador no seu canal, não
para não?
R: Preciso trabalhar rapá! Ah...é igual ao futebol, repetição, treinamento... Gravamos
sempre às terças e quintas
aqui no CFZ o ZICO 10 e os
convidados tem gostado. Já
estamos com 500 mil inscri-

‘Nos 101 ítens dentro do carro Toyotta
XRS, detalhes minuciosos como os
da roda de 18 polegadas chamam a
atenção dos olhos
mais exigentes. Com
muito bom gosto, a
versão preta como
a do ‘Galinho’ vai a
gradar em cheio aos
fãs
rubro-negros,
porém nossa equipe
achou que os detalhes aparecem mais
na versão branco,
como a faixa lateral
em homenagem aos
clubes que jogou’
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O mais novo golaço de Zico tem 4 rodas

Uma lesão mais comum do que se imagina
A lesão que o craque
da seleção brasileira Neymar
Jr sofreu no jogo pelo campeonato francês está muito
mais próximo do nosso cotidiano do que você imagina.
A fratura da base do quinto
metatarso pode acontecer com
qualquer um de nós e muito
comum em situações do dia
a dia, como explica o Ortopedista Wilde Mundy Jr, que
atende no shopping Downtown, além de ser membro do
departamento de Ortopedia
do Hospital Lourenço Jorge:
_Recebo aqui no consultório mulheres que exageram na bebida na noitada e
como estavam de scarpin ou
sandália alta, tipo plataforma,
sofre facilmente o entorse do
tornozelo. Como o tendão sofre essa forte carga, o osso da
planta do pé sofre esse impacto gerando a fratura ou fissura
do quinto. É pura biomecânica.
É lesão do ligamento, lesão na
junção do osso e no osso por
adução", explica o especialista.
No caso de Neymar,
por ser um atleta caro, de alta
performance, uma intervenção cirúrgica é mais apropriada e acelera a recuperação já
que o osso cola mais rápido
numa linguagem para fácil entendimento, mas na maioria
dos casos a botinha robótica

que substitui o antigo gesso é a
ação mais comum nesses casos.
Para nós, meros mortais, a pelada
do fim de semana, o treino esportivo nas arte marciais e o passeio de
skate são os mais frequentes casos nos consultórios de ortopedia.
A fratura também pode
ocorrer devido a um aterrissagem de mau jeito após um salto
(especialmente em superfícies irregulares) ou devido a uma queda ou depois de uma pancada direta sobre o pé externamente.
As fraturas do quinto metatarso
ocorrem frequentemente quando se corre ou se salta, especialmente em esportes que envolvem
mudanças de direção, tais como
futebol, rugby, basquete e dança.
Aliás, as bailarinas que costumam
a usar as pontas dos pés são campeãs de lesionamento do 'quinto'.
A cirurgia no departamento de ortopedia pode aumentar a
velocidade de formação de calo
ósseo e diminuir o tempo de cura.
Foram observados quatro padrões
distintos
de
fratura.
Tipo I: ocorre na união da parte
extra-articular e intra-articular da
tuberosidade do quinto metatarso;
Tipo II: Ao nível da articulação
proximal (a parte mais próxima ao
tornozelo) do quinto metatarso;
Tipo III: ocorre na articulação
distal (a parte mais distante do
tornozelo) do quinto metatarso;
Tipo IV: Na diáfise (parte central).
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Dr Wilde Mundy Jr-Ortopedista

parafusos usados na cirurgia

A

Discussão fora do tom

matéria
publicada
no caderno de cultura de O Globo, mês
passado, pelo repórter
Luccas Oliveira baseada
num artigo do 'Nashiville Post', do interior dos
Estados Unidos causou
uma discussão nos bares
e no mercado da música no mundo todo e por
aqui não seria diferente.
O texto chamava atenção para a dívida de
curto prazo da gigante GIBSON (das guitarras)instrumento símbolo
de astros do rock, como
Jimmy Page (Led Zeppelin), George Harisson The
Beatles),
Slash(Guns'n
Roses), Richie Sambora (Bon Jovi), Eddie Van
Halen e muitos outros.
Na matéria menciona tentativa de quitar
uma dívida de curto prazo
no valor de US$ 375 milhões, sob risco de falência
da fabricante de guitarras.
Fomos procurar aqui na
região pessoas ligadas
diretamente à marca lendária para dar a opinião
sobre assunto já que na
matéria se mencionava a
queda atrelada ao atual
cenário musical nacional
e até mundial. O músico
Jonas Miller que se apresenta nos principais bares
do Rio, com destaque para

o Candice Vogue Square e
Brooks PUB, a opinião difere
por completo do repórter:
__ Amigão, eu vivo
exclusivamente de música há 20 anos, tocando exclusivamente rock/
pop rock. Nunca precisei
me render ao samba, pagode, sertanejo, funk...
Posso te garantir que o
público de rock aumentou bastante nos últimos 3
anos haja vista a quantidade de pubs e bares novos
voltados pra esse estilo.
O Brooks Pub tem 2 anos e
já abriu uma filial no Méier
há alguns meses; o Jack
Daniels Rock Bar, na Lagoa entrou em recesso por
causa do Carnaval, mas vai
reabrir em breve, e o Rota
65, em Olaria é sucesso
há um ano, além do Hospício do Chopp, em Bangu.
As pessoas estão cansadas da imposição do sertanejo, do funk, e etc.
Toda vez que tocamos em
Campo Grande, por exemplo, grupos de pessoas
nos abordam dizem coisa do tipo 'Vocês precisam tocar mais por aqui...
Nós
não
aguentamos
mais funk e sertanejo...'
Antigamente via-se sempre
uma garotada passando pra
lá e pra cá com um violão,
indo pra aula. Hoje, aprendem em casa, pela internet.

Engraçado, quando a venda de imóveis despenca no
país, ninguém diz que a era
das casas e apartamentos
vai acabar e vamos todos
voltar a morar em cavernas.
Lembra
daquela
música
'Não deixe o samba morrer..." Já enterram o samba
umas cem vezes, e ele continua ai", frisa com humor.
Com relação às venda o empresário do setor
Beto Laureano, da Barra
Music
Instrumentos,
na Avenida das
Américas
4790 engrossa o couro:
__Cara, o grupo Gibson se tornou gigante, faturando quase 1 bilhão de
dólares por ano. Um grupo
desse porte passa por dificuldades mesmo. As vendas podem até ter diminuído
mas vende muito ainda. Só
no meu site www.barramusic.com.br vendi até o carnaval 8 guitarras Gibson. As
pessoas adoram falar mal
da Gibson. Estive na fábrica de Memphis e ocupa um
quarteirão inteiro produzindo 80 guitarras semiacústicas e 600 elétricas/dia. Eles
estão é se adequando. Para
se ter uma ideia ela comprou uma divisão da Philips
em 2014, é dona da Onkyo
de Home , enfim, gigante.
Na boa, ele conseguiu pelo
menos uma discussão boa
sobre o assunto", completa.
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Jonas e suas guitarras que ele chama de 'bebês" e abaixo a mais cara do mundo

Lagoa vira jardim, de novo...
O

flagrante é do grupo atuante do facebook 'Movimento
de Despoluição do
Canal das Taxas', com destaque para a luta incansável
de Raphael Lima e um dos
fundadores, Antônio Melo.
Militantes atuantes no combate direto de despejo de
esgoto no canal que corta
parte do Recreio e desemboca no complexo lagunar
Marapendi perceberam que
o equipamento que vinha
sendo usado constantemente no canal bem atrás do
Parque Chico Mendes simplesmente
desapareceu.
Ou foram deslocados para
outro local ou foi destinado
a outro uso pela Rio Águas.
E não faz muito tempo. Um
funcionário do órgão de
nome Vágner até postou
uma foto de uma draga retirando toneladas de gigogas
no dia 23 de janeiro desse
ano com direito a passeio
em primeiro plano da simpática família de capivaras
que adora passear pela região com sua longa prole.
O problema da Lagoinha das Taxas é antigo e

como o bairro só cresce e o
esgoto não é tratado o problema só aumenta. Somado a isso as inúmeras ligações clandestinas na região
jogam esgoto in natura no
complexo fazendo com que
as gigogas se proliferem já
que se alimentam do esgoto.
A gigoga se alimenta dos nutrientes presentes no esgoto, que ainda é
despejado de forma irregular no local. Este fenômeno
recebe o nome de eutrofização e acaba levando a
morte de seres vivos como
peixes, algas e moluscos.
Para o biólogo Mário Moscatelli
não
existe
um
modelo de tratamento de
esgoto na região e a tendência é o assoreamento a
médio prazo, assim como
já está acontecendo no
complexo de Jacarepaguá.
Problema crônico do
Complexo Lagunar de Jacarepaguá, a proliferação de
gigogas continua a atingir
a Lagoinha das Taxas, no
Recreio. Após a remoção
realizada no mesmo local
entre junho do ano passado e janeiro desse ano, a

infestação retornou no início de 2017, segundo moradores e piorou há um mês.
A origem do problema está no Canal das Taxas,
que deságua na Lagoinha e
sofre com o despejo de esgoto, o que propicia o ambiente
ideal para as plantas. O biólogo Mario Moscatelli lamenta:
— Denuncio esta situação há pelo menos 20
anos. Enquanto tivermos
crescimento
desordenado sem saneamento básico
não vai ter jeito. Todo ano
é a mesma ladainha, com
a proliferação de gigogas e
o surgimento de condições
propícias para a multiplicação de insetos. E os políticos
dão as mesmas desculpas e
não mudam nada, revelou
ao Globo no ano passado.
Na postagem, a indignação de moradores gerou 32 compartilhamentos e
mais de 40 comentários. Recentemente o biólogo convocou artistas famosos para o
engajamento na questão e o
movimento ganhou notoriedade após fotos dos atores
Cauã Reymond e Matheus
Solano defendendo a causa.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

O Carnaval já passou
mas a coluna não poderia
deixar para trás o indiozinho mas fofo do Brasil.
Depois que o ator publicou em seu Instagram a
foto do bebê muita gente
se confundiu achando que
tratava do filho do ator
com Débora Nascimento.
O casal nota 1 mil da Globo
na verdade está para rece-

ber por esses dias a primeira filhota do casal, Bella.
Em seu perfil a beijoca no índio rendeu
mais de 80 mil curtidas.
Ao lado,
o irmão
gêmeo
de
Minotauro,
também lutador, Rodrigo
Minotouro foi cortar as madeixas na Barbearia VIP do
Recreio que fica na Balthazar da Silveira. Minotou-

ro não puxou a avançada
calvície do irmão e ainda
pode se dar ao luxo de pedir
para ajeitar os pelos do topo.
E quem também aproveitou a folga e foi dar um trato no topete foi o recém contratado do time do Flamengo
Henrique Dourado Ceifador
no CluMan Salon, que já cuida dos cabelos e da barba
do também centroavante do

FLA e que está de malas
prontas para a Udinese antes da Copa, Felipe Vizeu.
Vizeu, aliás, é muito vaidoso e sempre que pode
bate ponto toda semana,
apara as madeixas e a barba. Afinal, por ser jovem,
precisa ficar bem na foto
após cada comemoração
e dispara: "As mina pira!"

Deus do tempo

Mês passado falamos do
Virtus que chegou para
balançar o setor de sedãs médios, já que na
região tem uma tendência por SUVs. Mas a
briga melhorou! Na mitologia grega, CRONOS
é o mais jovem dos titãs, filho de Urano e era
o rei dos titãs, além do
grande deus do tempo.
E esse tempo chegou e
já já estará nas ruas. E
quando falo de briga é
porque além do design
, em tempos de crise, o
bolso fala mais alto que
a preferência ou desejo.
São R$ 6 mil de diferença entre os bólidos.
O Cronos começa
em R$ 53.990, enquanto o Virtus parte de R$
59.990. Quando a batalha é entre as versões de
topo, o abismo é ainda
maior: R$ 69.990 para o
Cronos e R$ 79.990 para
o Virtus.
O sedã compacto da marca italiana é a
proposta para um substituto do Grand Siena,
que deverá conviver com
o novo modelo ainda por
algum tempo, já que é
adorado pelos taxistas.
Derivado direto do Argo,
o produto chega importado da Argentina, onde
é feito na planta de produção da FCA em Córdoba, região centro-norte
do país vizinho.
No visual, o modelo chega com uma
frente bem expressiva,
dotada de grade com elementos estilizados tanto
na parte superior quanto
na inferior, já na base do
para-choque, deixando
o conjunto mais agressiOs faróis de nevo.

blina elevados e o conjunto ótico principal com
lentes escurecidas e luzes
diurnas em LED, reforçam
a boa impressão visual do
Fiat Cronos. Com portas
traseiras dotadas de janelas levemente elevadas, o sedã apresenta um
bom equilíbrio estético e
conta com lanternas que
possuem feixes de LED,
divididas pela tampa do
porta-malas e com design
bem atraente. O protetor
traseiro tem a parte inferior com revestimento em
preto, mas com refletores
embutidos. O bagageiro
tem 525 litros de volume.
Que mala!!!
As rodas de liga
leve aros 15 e 16 polegadas têm belo desenho e
estão em harmonia com
a proposta do modelo. Já
no interior, o ambiente é o
mesmo do Argo, mas com
tonalidades mais escuras,
incluindo um marrom brilhante na parte central do
painel.
Nas laterais, além
do maior entre-eixos em
relação ao hatch, o sedã
Cronos tem portas traseiras exclusivas que avançam mais em relação a
coluna C. Isso deve facilitar o acesso dos ocupantes ao banco traseiro.
Com uma linha de cintura
alta, um vinco sai dos para-lamas e segue na altura das maçanetas e segue
até as lanternas traseiras.
As versões Drive do Fiat
Cronos contarão com o
motor o 1.3 Firefly com
potência de 101 cv 6.000
rpm e torque de 13,7
kgfm a 3.250 rpm rodando na gasolina
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e 109 cv a 6.250 rpm e
torque de 14,2 kgfm a
3.500 rpm com etanol. No
caso do propulsor 1.3 os
câmbios serão o manual
de cinco velocidades e automatizado GSR também
de cinco posições.
Já as versões Precision
serão equipadas com o
motor 1.8 E.torQ que
rende potência de 135cv
a 5.750 rpm e torque de
18,8 kgfm a 3.750 rpm
com gasolina no tanque.
Já com etanol a potência
é de 139 cv a 5.750 rpm
e torque de 19,3 kgfm a
3.750 rpm. Os câmbios
podem ser o manual de
cinco velocidades ou o automático de seis posições.
O
sistema
Start&Stop
será de série em todas as
versões. Já os controles de
tração e estabilidade serão
de série somente a partir
da versão 1.3 Drive GSR.

Motor: Dianteiro, transversal, 4
cil. em linha, 1.8, 16V, comando
simples, injeção eletrônica, flex
Potência: 139/135 cv a 5.750
rpm
Torque: 19,3/18,8 kgfm a 3.750
rpm
Câmbio: Automático de seis marchas, tração dianteira
Direção: Elétrica
Suspensão: Indep. McPherson
(diant.) e eixo de torção (tras.)
Freios: Discos ventilados (diant.)
e tambores (tras.)
Pneus:195/55 R16
Dimensões: Compr. 4,36 m; Largura: 1,72 m; Altura: 1,51 m;
Entre-eixos: 2,52 m
Tanque:48 litros
Porta-malas: 525 litros (fabricante)
Peso: 1.271 kg
Central multimídia: 7 pol., é sensível ao toque
Garantia: 3 anos

AUTONEWS
CRONOS

Degustando a Vida

O mês de março e das
mulheres e é muito merecido! E nesse período
aonde o sexo feminino
está em alta(na minha
opinião deveria ser o ano
todo). E vou tocar numa
ferida: mulher gosta de
uísque?
Sim, não? O
que vocês acham?
Produzido desde
1857 em Ayrshire, na
Escócia, a famosa marca
de uísque Johnnie Walker acaba de anunciar
uma novidade que tem
tudo a ver com as mulheres e aproveitando a
fase do empoderamento feminino lança uma
versão especial de seu
uísque 12 anos, que se
chamará Jane Walker.
Isso mesmo! Então ao
invés de ter o Mr. Johnny

caminahndo 250 mil garrafas em todo o mundo
terá a jovem senhora "caminhante", que aparecerá na garrafa no lugar
do tradicional cavalheiro
britânico "andante". Em
mais de 150 anos, é a primeira vez que isso acontece. Isso não é legal?
Conforme a empresa,
que pertence à
Diageo, gigante inglesa
do mercado de bebidas,
de cada garrafa da edição
limitada da Jane Walker
vendida, será doado US$
1 (R$ 3,23) para instituições que lutam pelos
direitos das mulheres,
como a Monumental Women e a She Should Run.
Infelizmente
o
novo uísque "empoderado" não será vendido oficialmente no Brasil. Segundo consta no site da
Johnnie Walker, a edição
da jovem senhora "caminhante" estará disponível
apenas nos Estados Unidos.
''
Como na cerveja, a presença masculina no mundo “uisqueiro” é prevalente, mas
as mulheres estão conquistando seu espaço
também aí. Segundo dados do Business Travel
Scotland, no comparati-
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Jane Walker!
vo de um ano (jul/16 –
jul/17), o consumo de uísque entre elas aumentou
mais que entre os homens
(3%). Além disso, hoje as
mulheres são responsáveis por 36% do consumo
mundial da bebida.
Mas para falar de
mulher no mundo do uísnada melhor que que uma
mulher do mundo do uísque, Marina Rufino, embaixadora de Chivas,para
falar sobre como anda o
destilado no público feminino:
__ O preconceito existe e forte, e nem
mesmo uma especialista
no assunto passa pelo bar
sem enfrentar uma onda
de “machismo básico”, revela e acrescenta :
__“Eu, como apreciadora já vivi situações
em que o garçom entregou
o coquetel para mim e o
uísque para o homem que
estava à mesa ao lado".
Uma curiosidade: O Brasil
é o principal importador da
série Johnnie Waker Red
Label, envelhecida por oito
anos, o escocês mais vendido no mundo.
De
forma
surpreendente, apesar das
altas temperaturas, o Nordeste é a principal região
consumidora, com 35% do

volume trazido para Bahia, Pernambuco, Ceará e
outros estados. Inclusive, por isso, as principais
empresas do setor fazem
campanhas de marketing
voltadas para a região.
Em estudos da
Whisky Magazine, principal publicação especializada na bebida no mundo, a Grande Recife é
apontada como a região
que mais consome o destilado no planeta. Os números mostram que mais
de meio litro por pessoa
é consumido a cada ano,
algo próximo a 12 doses.
A média é quase três vezes maior que a nacional.
Voltando à Jane Walker,
a vice-presidente da empresa Stephanie Jacob
pronunciou dobre o assunto em nota:
_Uísque é uma categoria vista como particularmente intimidadora
para mulheres. É uma
oportunidade animadora
convidá-las para a marca”, declarou.
E vocês conhecem
mulheres que bebem uísque? Que tipo, que marca? Escrevem para nós
que a gente publica no
site , o email é
jornaldorecreio@gmail.
com

No Empório Santa Therezinha, na Avenida
das Américas 13.280,
telefone:2498-8799
sempre haverá boas
escolhas e bons rótulos, além de preços justos. Vamos produzir?
Site:
jornaldorecreio.com.br

