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Rio Centro recebe Salão Moto Brasil no fim do mês
Em Maio os roncos
irão aumentar na região. Isso porque o Rio
Centro vai receber no
no pavilhão 2 o maior
evento de motos do estado, o 8º Salão Moto
Brasil dias 25, 26 e 27
de Maio. Estarão todas
as novidades da indústria das duas rodas,
como as novas Harleys
e BMWs, acessórios e
uma novidade: shows
de Jazz e blues na área
gastronômica.
Na
programação, desde novas atrações até as que já viraram marca registrada,
como o 4° Bike Art
Show – uma “galeria”
de arte que reúne as
principais tendências e
importantes nomes da
customização de motocicletas no Brasil. No
site do JORNAL DO RECREIO tem fotos das
edições passadas onde
os customizadores literalmente viajam nas
criações. O Bike Art
deste ano estará localizado junto com a
área dos shows onde
aconteceráas apresentações musicais – pela
primeira vez no evento
em quase 3.000m² de
área.
O organizador Gustavo Lorenzo comemora a mudança de data

e explica:
__" Janeiro é um
mês mais complicado
para o mercado e para
participar de eventos,
principalmente para a
indústria. Então sugerimos Maio e a adesão foi
unânime”, comemora.
Gustavo lembra que
haverá também as palestras diárias ministradas por profissionais,
que são referência em
assuntos relacionados
ao trânsito e pilotagem,
e reforça que este mês
estaremos em alerta no
Maio Amarelo onde são
realizadas campanhas
de concientização na
atenção aos motociclistas:
__" Esse mês é
importante porque procuramos chamar a atenção da sociedade para o
alto índice de mortes e
feridos no trânsito em
todo o mundo. “É um
tema muito pertinente
que faz parte de uma
de nossas bases, que é
a educação no trânsito”,
reforça Lorenzo. Outro
sucesso do ano passado, a 'Rodada de Negócios' está confirmada com mais de 2.000
m² e será um espaço
destinado a um público
qualificado e interessado em fazer negócios,
entre eles os melhores

atacadistas, distribuidores,
lojistas e representantes de
vendas. Para quem gosta
de adrenalina não vai faltar emoção. O piloto Leando Mello do programa Auto
Esporte vai dar uma volta
rápida com alguém da platiea na garupa. Para quem
quer ter a emoção de andar com quem sabe vai ser
de deixar o cabelo em pé.
Até o fim dessa esdição as
demais atrações ainda não
haviam sido definidas. Mas
basta entrar no site www.
salaomotobrasil.com.br e
ver as novidades. Ingressos antecipados na Candice do Map Barra (Américas
10200) e na loja da Harley
Davidson na Avenida das
Américas 14.800.

Estande da Harley no ano passado e a equipe
Alto Giro realizando manobras radicais

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

Curiosidades
sobre o Kefir
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

O

kefir, também conhecido como iogurte da
Bulgária, é um produto fermentado rico em
probióticos (bactérias
benéficas que vivem no intestino
e melhoram a saúde geral do organismo, sendo encontrados nos
alimentos ou em suplementos).
Pode ser feito a base de leite ou
de água para atender aos veganos.
No caso do Kefir de água,
possuem grãos pequenos, translúcidos ou caramelos e dependem do açúcar que você usa e
tem a aparência de micro cristais.
Quando bem cultivados produzem uma rica bebida probiótica e
continuam crescendo indefinidamente.
Kefir de água
Para preparar é super simples.
Os grãos são cultivados em água
adoçada com açúcar mascavo ou
açúcar orgânico (nunca use mel).
As bactérias presentes nos grãos
metabolizam o açúcar, transformando em um conjunto de microrganismos benéficos, repleto
em vitamina, aminoácidos e enzimas. Ou seja, o kefir de água
fermenta na água com açúcar
mascavo “se alimentando do açúcar”. Assim como o kefir de leite
se alimenta da lactose do leite.
Como toda bebida fermentada,
a cultura de kefir de água produz
uma quantidade pequena de álcool, que varia de 0.5% a 0.75%,
dependendo o tempo de fermentação e a quantidade de açúcar.
Quanto de Kefir consumir por dia:
Tomar kefir em jejum é
o mais recomendado para o seu

corpo aproveitar ao máximo. Se
você quer usar o kefir como um
remédio natural preventivo com
um copo em jejum ou no meio da
manhã é perfeito.
Benefícios do Kefir:
É desintoxicante.
Regenera a flora intestinal.
Melhora as defesas.
Favorece a digestão.
Evite a constipação.
Equilibra a flora bacteriana.
Produzir a síntese de vitamina B.
Ajuda a reduzir o colesterol.
Age como laxante.
Ajuda a tratar eczemas.
Regula a pressão arterial.
Colabora na perda de peso.
Ajuda em casos de ansiedade, depressão e sono.
Fornece fósforo, potássio, cálcio e
vitaminas.
Não é necessário lavar os
grãos entre um cultivo ou outro,
mas recomenda-se fazer isso uma
vez na semana. Depois de peneirado, lave os grãos com água filtrada e depois reinicie o processo.
Para cada litro de água recomenda-se usar cerca de 3 a 4 colheres
(sopa) de grãos de kefir. Se usar
mais o processo de fermentação
será mais acelerado. Você saberá
que o kefir está dando certo quando, depois de fermentado, a água
estiver mais clara e com um gostinho mais azedinho. Além da água
com açúcar é possível usar suco de
frutas e água de coco para fermentar. O ideal é separar grãos específicos para essa finalidade porque
os grãos usados para fermentar os
sucos irão dar um gosto diferente na água. Se notar que os grãos
estão ficando fracos, colocá-los na
solução de água com açúcar pelo
menos uma vez a cada duas semanas, descartando a água. Nunca consumir o kefir que apresentar
gosto ou cheiro estranho. É normal
um cheiro de fermentado e um sabor um pouco mais ácido.
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97148 3135
2522 1052
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D

e acordo com reflexões pessoais,
de maneira que
não posso culpar
ninguém por tamanha
arbitrariedade,
concluí
que a emoção deforma
o espaço-tempo na proporção de sua intensidade. Por isso acredito
que é possível o fenômeno da premonição.
Minha teoria deriva da
análise de algumas assunções da própria ciência, sendo as principais:
1) Tempo e espaço são
indissociáveis (Einstein);
2) A consciência afeta
as partículas elementares, logo, afeta a matéria (física quântica,
ex: Brian Greene em
‘O tecido do Cosmo’);
3) Toda matéria ocupa
espaço, sendo, portanto, parte integrante do
espaço-tempo – logo,
qualquer evento que afeta a matéria afeta subsidiariamente o espaço-tempo em torno dela;
4) O sentimento (ou a
emoção) é um poderoso

subproduto da consciência – a diferença entre
emoção e sentimento, de
acordo com Antonio Damasio, é que este segundo
é o estágio onde o primeiro ascende à consciência.
CONSCIÊNCIA
Assim:
(emoção) —> MATÉRIA
<==>
ESPAÇO-TEMPO (passado e futuro)
A ideia é que podemos imaginar que, se em
algum momento no futuro sentiremos uma forte
emoção (como exemplo
algo sofrido, angustiante,
ou mesmo empolgante),
este estágio pontiagudo
de consciência no “futuro”
poderá deformar o tempo
“ao redor” de si, tanto na
direção do passado quanto do futuro (conforme
diversos livros científicos,
o universo não tem uma
direção temporal absoluta). Uma emoção nos afeta mais no futuro (após o
evento), parecendo assim
ser mais intenso, porque
ele é retroalimentado
pela memória efetivamente constituída. Quan-
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Premonição

to ao passado, aquela
emoção pode ser sentida de forma antecipada
como um “eco” vindo do
futuro, provocado pela
deformação (um enrugamento da consciência?)
no espaço-tempo decorrente daquela emoção.
Por meio desse raciocínio, portanto, acho
que é possível pressentir
antecipadamente eventos
de grande impacto emocional, embora raramente
se compreenda o que vai
acontecer. A emoção não
tem refinamento informativo. Inclusive, às vezes
até me parece que algumas pessoas nascem com
a percepção do que serão
no futuro, tal a dimensão emocional de seus
feitos quando adultos.
Vejam
no
site
do jornal em www.jornaldorecreio.com.br
na
minha
coluna
Novos
Rumos
dois vídeos que ilustram
muito bem esse assunto.
Acredito que vão curtir.
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Figurinhas da Copa viram febre

ode vir tecnologia, pode
ter rede social, podem dizer que o papel vai acabar, o jornal vai acabar,
não importa, a febre do
momento são simples figurinhas
de papel com imagens de muitos
jogadores desconhecidos para a
maioria. Velho e novo, crianças,
adultos, famílias inteiras se mobilizam nos fins de semana para
trocar figurinhas da Copa da Rússia distribuída pela Paninni. Na
banca de jornal da Gláucio Gil, por
exemplo, o local chega a receber
230 pessoas que ficam horas contando uma a uma para trocarem e
poderem completar o álbum que
para eles é uma questão de honra.
Fomos à banca do Sr.
Odylon para conferir uma manhã
de sábado de sol e temperatura amena e ver in loco a reação
das pessoas. Mal chegamos fomos
abordados pelo jovem Gustavo de
apenas 7 anos:
__"Posso ver seu bolo?",
perguntou o jovem colecionador.
De imediato achei graça, afinal fui
pego de surpresa e logo imaginei
um pedaço de um doce ou sei lá
mais o quê, mas esqueci que o
pequeno colecionador queria era
apenas ver o meu 'bolo' de figurinhas da Copa do Mundo. Só que
não tinha. Eu tinha uma câmera,
um bloco de papel e uma caneta.
Ele nem piscou os olhos e tascou a
mesma pergunta logo em seguida
e já foi atrás da figurinha que segundo a maioria é a mais difícil. A
de Pelé. Também, não poderia ser
diferente, ele é o Rei do futebol.
Junto com a do "Rei", a do mascote da Paninni também é eleita a
mais difícil.
Odylon disse que chega a
vender 3 mil pacotinhos num domingo. E um colecionador médio
pode gastar R$ 300, no mínimo,
para se tentar completar um álbum, que para uns leva uns 2 meses para chegar ao fim. Tamanha

febre no país fez com as figurinhas
virassem cobiça dos ladrões. Por
aqui não ouvimos nenhum relato
de roubo ou furto, mas em São
Paulo já virou caso de polícia. Duas
pessoas foram presas após roubarem e tentarem vender milhares
de figurinhas do álbum oficial em
Itapetininga e um dos 'clientes'
da dupla também foi preso. Parece até manchete do site de humor
"Sensacionalista", não?
O pior é que é verdade, no
bairro de Rocha Miranda várias
bancas foram arrombadas na madrugada para furtarem os famosos
pacotes. Em geral, todo mundo
entra no jogo. É mãe que coleciona para o filho menor, o avô que vê
ali um baita passa tempo ou mesmo à aquele que no passado não
pode colecionar e agora se diverte,
como é caso do simpático Jonathas, de 28 anos:
A febre pegou famílias inteiras que se reúnem aos sábados e domingos
__Quando era criança não
tinha dinheiro para colecionar e aí
comecei a fazer o meu primeirona Copa de 2014. Hoje estou aqui
ajudando as pessoas com o meu
bolo para troca já que completei
dois, mas avisa, tem que estar na
ordem. Se vier com o bolo fora da
ordem de numeração nem vejo",
explica o colecionador com um
bolo de umas duzentas figurinhas
na mão direita.
Pensando no conforto e na
moda que o Recreio Shopping resolveu ajudar e montou uma Central de Troca de Figurinhas que
ficará disponível até 30 de julho.
O espaço é aberto com entrada
gratuita. Com pufes temáticos, em
formato de bolas de futebol, bancos e mesas, os visitantes também
podem brincar e jogar o tradicional
bafo.
A Central de Troca de Figurinhas fica no 2º piso e funciona de
acordo com o horário do shopping.
O Recreio Shopping fica na Aveni- Percebendo a 'febre', O Recreio Shopping criou o Clube da Troca
da das Américas, 19.019, Recreio
dos Bandeirantes – Rio de Janeiro.

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

E

sse mês falaremos
sobre o tratamento
de varizes a laser,
que como qualquer
outro tratamento de varizes deve ser feito pelo
Cirurgião Vascular ou Angiologista
membro
da
SOCIEDADE BRASILEIRA
DE CIRURGIA VASCULAR
E/ OU REGISTRADO NO
CREMERJ. Você não vai
tratar varizes no Ginecologista, Médico do Trabalho ou Dermatologista
e muito menos em profissionais
não-médicos.
Como saber e decidirqual é o melhor tratamentopara o meu caso?
É fundamental que o paciente pesquise o tratamento que está buscando.
Apesar de ser trabalhoso,
podemos afirmar que pesquisar, comparar e entender as diferenças entre os
diversos tipos tratamentos
é o melhor caminho para
os pacientes obterem um
resultado seguro e eficaz.
Como funcionao tratamento de varizescom o laser?
O LASER Nd: YAG 1064
nm é a grande novidade
para o tratamento das varizes. Um método rápido,

Qualidade de Vida
Varizes - Laser

seguro e eficaz que veio a
ser a moderna alternativa
associadaou não à esclero-terapia com microagulhas.
A energia luminosa produzida pelo laser penetra na pele
da região a ser tratada, sendo absorvida pela hemoglobina ( pigmento que dá cor
ao sangue ) do vaso. Esta
energia luminosa é convertida em calor, coagulando o
sangue e destruindo as paredes dos vasos. Ao longo
do tempo e com o acúmulo
de sessões, o vaso vai sendo
reabsorvido pelo organismo,
seu calibre vai diminuindo
até que ele desapareça ou
fique bem menos visível.
COMO É FEITO O LASER
DE
VARIZES?
É feito pelo médico no consultório e é muito bem tolerado pelos pacientes. Durante o procedimento aplica
se um ar gelado na área
com vasos que adormece
a pele . A ponteira do laser é direcionada especificamente em cada vaso e
os disparos vão sendo feitos sucessivamente, um ao
lado do outro, ao longo do
trajeto dos vasos. Quandoo
resultado se torna visível?
Os resultados sempre dependem de uma resposta
individual de cada paciente.
Alguns vasos podem desaparecer imediatamente após
a sessão, mas a maioria costuma desaparecer de forma
progressiva ao longo das
sessões e do tratamento.
Qualquer região do corpo
pode
ser
tratada. Na face os resultados costumam ser mais
rápidos do que nas pernas.
Quantas
ses-

sões
são necessárias?
O número de sessões depende do cor e da espessura das micro-varizes,da
pele e de uma resposta individual de cada paciente.
São necessárias em média, de 3 a 5 sessões para
o tratamento de uma região, porém esse número
pode variar de acordo com
a resposta individual e com
o objetivo de cada paciente.
O resultado esperado tem o
objetivo de oferecer um amplo clareamento das micro-varizes da região tratada.
Porque
o
tratamento
é
tão
eficaz?
Acreditamos que três fatores são necessários para
um tratamento bem sucedido: LASER Moderno, Aprovado e Calibrado + Médico Experiente em LASER
+ Paciente bem orientado.
O tratamento é doloroso??
E após as sessões?
Pode-se retornar as atividades normais imediatamente.
Em todos tratamentos com
LASER, se sugere evitar o
sol e o calor em excesso.
Logo após o procedimento, a
pele da região tratada pode
ficar avermelhada, frequentemente por pouco tempo.
Quais
reaçõespodem
ocorrer?
Apesar de esse não ser o
objetivo no tratamento das
varizes com o LASER, o
mesmo pode gerar crostas
tipo machucado (pequenas
queimaduras) ou em raros casos pequenas bolhas.
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" Na vida, tudo é relativo. O queijo suíço é
cheio de furos, quanto mais queijo, menos
tem. Um fio de cabelo na cabeça é nada,
mas na sopa é muito
Aummmm......"

Ele avisa: “Mulheres,
Cheguei/Pode
ligar!”
Com 30 anos de carreira e um caminhão
de sucessos na mala,
Anderson Leonardo, o
showman do pagode
se prepara para mais
uma sessão de transmissões da sua ‘Live
do facebook’, um tipo
de show ao vivo pela
maior rede social do
planeta. Depois de se
apresentarem no Don
Hélio e na boate Infinito da Guilherme de
Almeida, ao que tudo
indica, o
Molejo vai
mostrar seu repertório
pelas ondas da web às
segundas-feiras sempre às 20 H no Buteco
Tradicional. O intuito
é fazer algo intimista
e sem grandes produções com objetivo
principal de divulgar
as novas músicas para
todo o Brasil e por que
não, para o mundo, já
que o alcance é incalculável.
Estivemos com
Anderson numa das
gravações que fez para
o Boteco do Escobar,
quadro do Programa
‘Seleção SportTV’. Leonardo é sem dúvida o
vocalista mais alegre
e talentoso do samba. Anderson tem um
brilho tão forte e com
o espírito tão aguçado
que em poucos minutos solta duas três piadas engraçadas com
trocadilhos e tiradas
de tirar gargalhada de
qualquer pessoa. A intenção é fazer a partir
da segunda quinzena
de Maio, mas como
nosso jornal é mensal fizemos essa matéria antes de iniciar o
mês e ainda nada estava certo. Anderson
quer mostrar à região
seu novo sucesso “Vai
atrás da Kombi” cujo
clipe está no site do
Jornal do Recreio. Fala
ANDERSÃO!
1) Quem teve essa
ideia de fazer as ‘lives’?
R: Foi o Claumirzinho
que teve essa ideia
maravilhosa. Antes era
na minha casa e foi
tomando corpo. Daí,

a gente partiu para o Don
Hélio.
2) Tem muito tempo ?
R: Quase um ano mais ou
menos.
3) Em três décadas, vocês
já tiveram a música mais
executada no país, venderam milhões de CDs e
agora surfam nas ondas da
web, como foi esse aprendizado com o novo tempo
da música?
R: A gente tem que estar
sempre nos adaptando ao
mercado. Peguei o LP(long
play-vinil), o CD e agora
o streamming. O trabalho
hoje de gravadora é muito diferente. Hoje o grupo
passa um sufoco para se
manter vivo. Mas a gente
faz o que nos faz feliz independente do quanto a gente vai ganhar, do quanto a
gente vai vender.
4) Suas letras são muito
engraçadas, nunca te chamaram para fazer programa de humor não?
R: Eu até fique empolgado
quando fui sondado para
umas participações, mas
não chegou um convite
formal. Mas topo um projeto paralelo!
5)E como surgem as ideias
das letras? Poxa, pegar o
cara que vende ovos na
Kombi e transformar em
canção é muito engraçado,
somo surgem?
R: Estou sempre antenado em tudo que acontece.
Só que esse cara sempre
passa na porta da minha
casa vendendo ovo. E depois de ver uns mêmes na
internet falei com Tio Lúcio no camarim para fazer algo nesse tema. Ficou
bom né? E assim fizemos
uma que conta a história
do cara que sempre corre
na hora de pagar a conta.
“Tá duro?/Enfia o dedo no
coco/ E pula o muro! Fala
rápido essa frase para você
ouvir o que sai. *(risos).
6) Você perguntou em off
se eu ainda tinha a fantasia
de super herói em casa(aquele que vos escreve já
teve uma banda de humor
Parabrisas do Fracasso)
Você vai tocar fantasiado?
Qual vai ser a sua?
R:(risos) Eu tenho alma
de criança, sempre tive.
Não é à toa que a gente
tinha aquelas roupas colo-

Anderson abaixo em uma das lives no Don Hélio no Itaúna e no intervalo das gravações do Boteco do Escobar

ridas, agora, eu gostava daquela
roupa sua de Charada, êpa, mas
ele é o vilão, né? (risos). Mas o
The Flash acho bem legal e mais
prático de botar! (gargalhada
geral)
7) Manda um recado a la Anderson para o Recreio, consegue?
R: Vamo que vamo, assim tá
bom demais ah ai!!
8)Qual a canção que não pode
faltar no seu show. Roberto Carlos tem “Emoções“, Ivete tem
“Festa!”, Jota Quest tem “Fácil”,
qual canção que não pode faltar
no show do Molejão?
R: Com certeza é a ‘Dança da
Vassoura’, se não tocar ganha

vassourada da plateia (risos)
9) Vem cá estou torcendo para vocês estarem aqui no Buteco Tradicional, uma casa linda com cara de
samba, mas pelo histórico só teve
pop rock, você acha que combina?
R: Acho que todo boteco tem que
ter samba. Na casa do Ricardo vi
no dia da gravação um monte de
caricatura de sambistas famosos.
Ele quer correr de mim , mas não
adianta. Somos o artista certo para
a casa certa. Somos o Samba Rock
do Moleshow (gargalha). Mulheres
, cheguei@@@@ Tomara que essa
parceria dê certo !
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Campanha de vacinação contra o influenza esse mês

C

omeçou no finzinho do mês passado e segue por
todo esse mês de
Maio
terminando
em 01 de junho a campanha
de vacinação contra a gripe
influenza. O Ministério da
Saúde espera imunizar cerca de 4,5 milhões de pessoas nessa etapa. A vacina
protege as pessoas contra
o vírus H3N2 e é destinada
principalmente as gestantes,
crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, pessoas acima de 60 anos, mulheres com até 45 dias após
o parto, além dos profissionais de saúde e indígenas.
No dia do lançamento da campanha o secretário de saúde do Estado,
Sérgio Gama, destacou a
importância da vacinação
para essa faixa de público,
até para quem já se imunizou em outra ocasião:
_"A maioria
das
pessoas saudáveis a gripe
não traz grandes complicações, mas para essa faixa
por ter características específicas , as tornam mui-

to mais vulneráveis e, uma
gripe mal cuidada pode trazer complicações mais graves
levando a internações e até
causar a morte", frisou o secretário em entrevista coletiva.
A procura está sendo
bem positiva e isso mostra que
as pessoas estão antenadas e
atentas a qualquer campanha.
Dona Maria Carmem Silva,
de 62 anos, apesar de poder passar a frente de todos esperava pacientemente a sua hora de imunizar:
__" Eu sempre participo das campanhas, assim como
foi com a febre amarela, estou
aqui para me cuidar. Amanhã ,
trago minha neta que acabou de
entrar na creche e não pode vir
hoje", completa a aposentada.
Por aqui no Recreio o
posto se chama CMS Harvey
Ribeiro de Souza Filho e fica
na Rua Guiomar Novaes, 133
- Recreio dos Bandeirantes Telefone(s):
3418-0611
/
3418-2547 / 3418-4509 . Já
em Vargem Pequena, o Posto Cecília
Donnangelo fica
na Estrada dos Bandeirantes,
21136 e telefones 3325-0300
(21)
2442-1980.

Na Barra tem a Clínica da
Família JOSÉ DE SOUZA HERDY
na Av. Ayrton Senna, 3383,
fundos ou no próprio Lourenço
Jorge na própria Ayrton Sen-

na 2000. E o telefone de contato
é 3111-4603.O Hospital fica logo
no início da via na Barra da Tijuca.

Condomínios vetados

O sonho dos moradores das
Vargens é antigo. Regularizar seus condomínios
e loteamentos. Muitos já
tem vias asfaltadas, água
encanada, caminhão da
Comlurb entrando, concessionárias de luz, telefonia
e NET também. Mas até
agora, nada parece ter solução a médio prazo e a luz
no fim do túnel parece bem
apagada. Em 2015, uma
pequena chama foi acesa
com uma Lei Complementar
sancionada
flexibilizando
as exigências para o processo. Na ocasião, os moradores comemoraram, mas
ficou por aí. Em administrações anteriores se dizia
que o empecilho maior era
um projeto antigo de uma
via que cortaria vários condomínios. Essa via seria
paralela às Américas mas
perdeu o sentido com a duplicação das Bandeirantes e
da própria Américas há cerca
de 5 anos e foi engavetada.
Mês passado o prefeito vetou alegando interferência
do Legislativo no Executivo. O Projeto (PLC) 174
é de autoria dos vereadores Chiquinho Brazão
e Willian Coelho(ambos
PMDB)mas seu texto final

só foi publicado em Março.
Vale lembrar que esse complemento visava a alteração
das leis complementares
anteriores de 2015, sob números 160 e 161 permitindo
aos síndicos uma flexibilização maior das adequações
dos condomínios às exigências de regularização e
urbanização dos espaços.
Em entrevista mês
passado ao Globo, Rogério
Appelt integrante da Associação dos Moradores e
Amigos de Vargem Grande disse que apenas 180
dos 600 condomínios que
poderiam se beneficiar da
lei é que entregaram a documentação
necessária
mas mesmo assim a maioria teve dificuldade e parecia mais briga política:
__" Existe uma Lei
Federal de 2017- 13.465
que obriga as prefeituras
a facilitarem a regulamentação. Não é mais questão
de favor", revela prometendo articular uma ação.
Por outro lado, a Comissão de Direitos Urbanísticos da OAB-Barra chegou
a criticar a Lei 160 apontando várias falhas como
a possível desapropriação
das propriedades não-le-

galizáveis que segundo a comissão incentivaria a grilagem,
já que os loteamentos irregulares seriam indenizados. E para
a OAB-Barra, o mais plausível
seria a notificação e o embargo.
Diante do imbróglio, as vendas
ficam desaquecidas e o impedimento de um financiamento
junto à CAIXA dificulta as negociações com parcelamento. A Secretaria Municipal de Urbanismo
afirma ter recebido 111 pedidos
de regularização das Vargens e
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acrescenta que existem diferentes razões para cada condomínio ter pedido não concluído, em
muitos, por questões fundiárias.
Uma delas é pelo fato do requerimento ser feito pelo proprietário do RGI único, e em grande
maioria existem vários donos
com frações do terreno. Outros foram exigidas contrapartida da rua e esses custos nem
sempre as pessoas podem arcar
nos dias de hoje. A burocracia
impera e a sociedade aguarda.

As bicicletas de aluguel sumiram
O Bike Rio vai comemorar
mês que vem 7 anos de
vida e apenas os moradores do centro, zona sul
e parte da grande Tijuca
é que vão comemorar.
Por aqui e na Barra as
estações foram retiradas
no início desse trimestre e ainda não tem
data de implantação.
O Bike Rio começou a operar em 2011
na Zona Sul e no Centro.
Em 2014, após nova licitação, a rede expandiu
de 60 estações para 260
(87% funcionam), sendo
ampliada para as zonas
Oeste e Norte. Em média,
10 mil pessoas usavam o
serviço, que ultrapassou
10 milhões de viagens.
O investimento é privado, do Itaú-Unibanco e
a empresa Tembici adquiriu a Samba Transportes Sustentáveis no
início do ano e passou a
operar o sistema de compartilhamento de bikes.
Nossa
equipe
percorreu
alguns
pontos onde funcionavam estações como as
da Lúcio Costa na orla,

além da Benvindo de Novaes e estações do BRT
e
nada
encontramos.
Vale lembrar que noticiamos aqui no Jornal do
Recreio as chegadas das
bikes em
2015, quatro anos após sua implantação e
não custa
adicionar que a maioria
da malha de ciclovias carioca fica aqui na região.
As
novas
bicicletas mudaram
e
o que o morador daqui ainda não viu é:
Nas
bicicletas:
– design mais, sendo mais leves, ergonômicas
e
robustas;
cesto
adaptável
para
o tamanho da bagagem de mão, sem acumular água ou sujeira;
pneus com lados reflexivos e Aro 24 proporcionam
uma pedalada mais dinâmica, segura e confortável. Possui tecnologia antifurto, exclusiva no Brasil;
cobre-corrente, que protege a roupa do ciclista;
banco confortável e canote de selim com marcas para ajuste de altura;
sistema de freio “Rol-

lete), que garante freadas
mais
seguras;
configuração de marchas
para três velocidades;
refletores frontais e traseiros com sistema de iluminação “Dynamo”, com
10 mil horas de vida útil e
que permanece aceso por
até 90 segundos, dando
mais segurança ao ciclista
que aguarda no semáforo;
– dispositivo de trava
com sistema antifurto.
No aplicativo,
- planejar o passeio, pagar e desbloquear a bicicleta com o código
gerado pelo aplicativo;
encontrar
estações
próximas
manualmente ou usando o
GPS
do
dispositivo;
encontrar
bicicletas
disponíveis
por
pontos de devolução livres;
marcar
as
estações
favoritas;
encontrar rota para um
destino com informações
de distância e elevação;
registrar
as
viagens
com
o
GPS.

Detalhe do cobre corrente
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De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

A gente não guarda
dinheiro, imagine segredo
já parafraseando meu amigo comandante Pedro Leal.
Nossa próxima capa é o
simpático e competente em
grau 10, Alex Escobar, apresentador do Globo Esporte
e que esteve por aqui em
Abril e segue esse mês gravando seu quadro para o
Programa Seleção do canal SporTV, apresentado por

André Rizeki, indo ao ar todas
as sextas entre 14 e 16 H.
Alex sempre grava de primeira e dificilmente manda voltar qualquer take para manter o ar de ao vivo entre os
convidados. Recebeu a capa
desse mês Anderson Leonardo que simplesmente levou e
equipe e convidados às gargalhadas. Passaram jogadores que marcaram a história
do futebol, como Sávio ex-

Flamengo e Real Madri, Marcelinho Carioca, Athirson e
Gilberto, e lendas do esporte como Hortência e Maurício
ex-levantadorde volei e medalhista olímpico. Como bom
apresentador arrancou
até
curiosidades como o fato de
Ana Paula Araújo sempre ir
aos estádios assistir aos jogos
do seu Fluminense no estádio,ou mesmo da dificuldade
dos atletas pararem de atuar.

Foram tantos convidados ilustres que não cabem numa página. As gravações foram no
Buteco Tradicional e alguns convidados você pode conferir assim como o link dos programas
no site do JORNAL DO RECREIO.
Aproveita e vejam como estão
lindas Adriane Galisteu e Ana
Paula Araújo, figuras raras em
nossa região e o vizinho e habitué Diogo Nogueira que está
com música nova. Tá lá também.

Primeiro da lista

Em tempos de crise
qualquer tostão no bolso
é relevante. Os amantes das SUVs ganharam
uma bela surpresa esse
mês com o lançamento
do Tiggo 2 na parceria
Caoa/ Cherry já gerando
bons frutos. Para quem
torcia o nariz para os
carros chineses já pode
rever seus conceitos.
Apesar da fórmula ser a
mesma de qualquer outra marca chinesa que
está estabelecendo terreno no Brasil aos poucoso carro é bem equipado, e o que é melhor,
mais em conta que as
versões de entrada dos
principais concorrentes.
Talvez os adeptos dos HONDA HR-V ou
Jeep Renegade possam
continuam fazendo caretas mas os que andam
de Duster vão olhar com
bons olhos. A versão
ACT (R$ 66.490) adiciona piloto automático,
ESP, assistente de partida em rampas, câmera
de ré, central multimídia com Android Auto e
Apple CarPlay e teto solar.
O motor 1.5 flex
16V com 115 / 110 cv
e 14,9 / 13,8 mkgf é o
mesmo do Celer, mas
com comandos de válvulas variáveis. O problema está no câmbio:
por enquanto, só manual de cinco marchas –
mas a marca diz que um
automático chega ainda
em 2018.
Pelo padrão Inmetro, o
consumo com gasolina
divulgado é de 12,34
km/l na estrada e 10,94
km/l na cidade. Por den-

tro, o acabamento ainda
peca, com materiais de
aspectos frágeis, imitação de fibra de carbono e
um painel de instrumentos que remete ao antigo
Chevrolet Agile.
O pacote de equipamentos vem recheado. A versão básica Look
(R$ 59.990) tem freios a
disco nas quatro rodas,
monitor de pressão dos
pneus, ajuste elétrico dos
faróis, banco traseiro bipartido com três encostos
de cabeça, cintos de três
pontos para todos, Isofix,
sensor de ré e luz de neblina traseira.
A geração anterior
sofria de uma crise de
identidade. Dessa vez, a
Chery optou por um design robusto, elegante e
cheio de atenção aos detalhes. Os faróis escurecidos levam o nome do
modelo em acabamento
cromado. A traseira não
nega suas inspirações no
Celer. Uma linha cromada
une os faróis sob uma
integração bem interessante com a luz de ré.
Você pode até considerar
que beleza é algo relativo, mas é inegável que o
Tiggo 2 surge com todas
as características estéticas que o brasileiro gosta.
A Chery também
colocou central multimídia com conectividade
Apple CarPlay e Android
Auto. Mas ela bem que
poderia ser menos reflexiva, pois isso acaba
atrapalhando um pouco
sua visualização durante
o dia. O cluster texturizado lembra o do Chevrolet

Agile. Não demora muito
para acostumar. Dividindo
os mostradores, o computador de bordo convencional exibe pressão dos
pneus, autonomia e outros
dados sobre a viatura. Este
poderia ser customizável.
O Tiggo tem motor
1.5 como faleia cima, de
115 cavalos, quando abastecido com etanol. O torque
máximo é de 14,9 kgfm a
2.700 rotações. Não é muito, entretanto, o novo SUV
mostra nível de ruído acima
do ideal ao subir o giro do
motor, com o motor gritando logo aos 120 km/h. MAs
para quem não dirige pé
em baixo não sentirá muito. Parece que falta uma
sexta marcha, algo que é
oferecido de série em modelos bem mais em conta
hoje em dia, como o Chevrolet Onix. Além disso, a
marcha extra combina com
o torque máximo em rotação relativamente baixa. A
caixa automática está prevista para esse ano ainda.
A Chery tem expectativa de vender entre 8
e 9 mil unidades do Tiggo
por ano, correspondendo a
mais de 50% de seus números totais. Sob a tutela
da CAOA, a marca pretende
mais que dobrar os postos
de vendas, partindo dos 25
atuais para 55 até o fim do
ano. “Queremos manter o
nosso padrão de atendimento das outras lojas do
Grupo CAOA para oferecer
a melhor experiência pós-venda aos nossos clientes”, diz Márcio Alfonso,
presidente da Chery.
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AUTONEWS
Tiggo 2

Dizem que eu Pareço...

...com Dr House
Hugh Laurie viveu intensamente o personagem do Dr
Gregory House na série DR
House exibida pela FOX nos
Estados Unidos entre 2004
e 2012 e ainda passando por
aqui. Ao lado está o comandante Jairo Motta que acha
maior graça do seu apelido na
aviação, DR HOUSE! Jairo gosta tanto do apelido carinhoso
que conta com carinho suas
incursões de sucesso em "fes-

tinhas à fantasia". Lembrou até
de uma na Heli-Rio onde chegou de.....adivinha? Foi o campeão de fotos. Jairo foi o primeiro piloto a voar pelo céu da
cidade com repórter aéreo pelo
sistema JB levando notícias do
trânsito para as rádios Cidade e
JB FM. Era assim:" Repórter aéreo, com patrocínio JB Banerj,
nosso banco nosso verde." Alguém lembra? Ah, o Jairo é do
direita tá?

