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Boteco do
Escobar
é aqui no
Recreio
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somente
1 exemplar
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Recreio recebe uma filial do Coco Mambo

Recreio virou filial do Caribe. Depois
do Bahamas que ganhou cara nova
com programação musical farta, chegou ao Recreio uma filial do Coco
Mambo casa com temática caribenha
e sucesso em várias cidades de São Paulo , com
destaque para Lorena, São José dos Campos e
Taubaté. Inaugurado há mais ou menos um mês,
a casa funciona onde era o restaurante Steak
Grill na Av. das Américas, 15.720. Bar temático que funciona de dia como um restaurante/
bar com DJ, todos os dias, desde a abertura, as
músicas são executadas com clipes em diversas
TVs e após as 23H a equipe de garçons bailarinos
fazem intervenções performáticas no momento
em que o bar se torna uma 'balada' e com direito a anão e tudo. No cardápio, opções da gastronomia mexicana com tacos, nachos e burritos
com preços a partir de R$ 39.90, hambúrgueres
artesanais (R$ 32.90), batatas rústicas recheadas com 4 queijos e carta farta de drinques. Os
pastéis saem a R$ 32,90 porção com 6 unidades.
Logo na entrada a recepção é feita por garçons
que estão com os rostos pintados de caveira.
Luiz Fernando Costa , um dos sócios , junto com Jota Oliver, William Torres e o cantor Latino, comentou com entusiasmo sua chegada ao
Rio:
__Escolhemos o Recreio por estratégia. A
gente traz o cliente para casa e a casa é a atração. Não contratamos banda, ninguém famoso.
Na verdade, o clima é a gente que faz. Temos
tequileiros, um performance que um dia ele está
de chapeleiro maluco, no outro está de Jack
Sparrow, mas os nossos garçons são bailarinos
e performaticos num clima bem informal. Nosso
cardápio é provisório e vamos ajustá-lo dentro
de uns dias. Vou colocar pratos novos com salmão, queijo brie e damasco', explica o empresário paulista. A casa abre de segunda a segunda
e oferece preços especiais no Happy Hour com

chope em 50 % das 17H às
20 H e 20 % de desconto nos pratos até esse horário. A partir das 23 H, a
luz diminui e som aumenta
abrindo uma pista de dança. A intenção é abrir outras casas pelo país e também nos Estados Unidos:
__ Meu sócio sempre
diz que tudo que ele havia
feito até hoje era rascunho
de negócios, hoje é uma
pintura", comemora Luiz.
As Reservas pelo
3851-7882 ou pelo cocomamborecreio@gmail.com
Nas redes sociais tem mais
fotos e vídeos ou na nossa
página do jornal na internet.

Um dos pratos do Coco Mambo

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

Aloe Vera
Babosa
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

S

líquidos, ajuda as células manter
ão poucas as pessoas seu frágil equilíbrio interno e exque conhecem o poder terno.
dessa planta.
7 - Energética e nutritiva: Uma das
características de maior importânVou listar alguns:
cia da Aloe Vera é que contem 19
aminoácidos essenciais, necessá1- Inibidora da dor: Seus princí- rias para a formação e estruturapios ativos têm uma notável ca- ção das proteínas, que são a base
pacidade de penetração até os das células e tecidos e também
planos mais profundos da pele, minerais, como fósforo, cobre, ferinibindo e bloqueando as fibras ro, manganês, magnésio, potássio
nervosas periféricas receptoras e sódio, todos elementos indispenda dor - interrompendo de modo sáveis para o metabolismo e ativireversível a condução dos impul- dade celular.
sos. Além disso, reduz a dor por 8 - Contém Vitaminas: Vitamina
possuir uma poderosa força anti- "A", excelente para a visão cabelo
-inflamatória.
e pele; vitamina B1, B5, B6, B12,
2 – Anti-inflamatório: A Aloe Vera para o sistema nervoso central e
tem uma ação similar a dos es- periférico e vitamina C, responsáferoides, como a cortisona, mas vel pelo fortalecimento do sistema
sem seus efeitos nocivos colate- imunológico e pela tonicidade dos
rais. Por isso é útil em problemas capilares do sistema cardiovascucomo bursites, artrites, golpes, lar e circulatório.
mordidas de insetos e etc.
9 - Digestiva: A Aloe Vera contem
3 - Coagulante: Por conter cál- grandes quantidades de enzimas
cio, potássio e celulose, Aloe Vera necessárias para o processamento
provoca nas lesões a formação de e aproveitamento dos carboidrauma rede de fibras que seguem tos, gorduras e proteínas no orgaas plaquetas do sangue, ajudan- nismo.
do na coagulação e cicatrização. 10 - Desintoxicante: Contem aciO cálcio é parte do sistema ner- do urônico, elemento que facilita a
voso, o potássio da atividade mo- eliminação de toxinas a nível celudular e a celulose da coagulação. lar, e a nível geral estimula a fun4 - Queratolática: Faz com que a ção hepática e renal, primordiais
pele danificada de lugar a um te- na desintoxicação do nosso orgacido de células novas.
nismo.
5 - Antibiótica: Sua capacidade 11 - Hidratante e cicatrizante: Pebacteriostática, bactericida e fun- netra profundamente nas três cagicida (antiviral), elimina bacté- madas da pele - derme, epiderme
rias inclusive Salmonela e Esta- e hipoderme - graças a presença
filococos - que causam infecções de ligninas e polissacarídeos restiinibindo sua ação daninha.
tui os líquidos perdidos, tanto na6 - Regeneradora: A Aloe Vera turalmente como por deficiências
possui um hormônio que acelera de equilíbrio ou danos externos,
a formação e o crescimento de preparando os tecidos de dentro
células novas. Graças ao cálcio para fora nas queimaduras - sol e
que contém elemento vital na os- fogo - fissuras, cortes, ralados, esmose celular - intercambio de
folados, perda de tecidos, etc.
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Ricardo Negreiros -Reestruturador

Você é
Normal?
Não se sabe se a popular
expressão “fulano não é
normal” tem origem na
ciência estatística ou se,
ao contrário, os primeiros estatísticos batizaram
a curva 'normal' inspirados na atenta visão de
alguma vizinha maldosa. O fato é que a interpretação científica para
o que as más línguas
chamam de “normal” é
aquele
comportamento
que ocorre em torno de
uma média imaginária do
comportamento-padrão
da maioria das pessoas.
A elaboração prática da curva normal é
feita sobre dados numéricos objetivos, mensuráveis. Por exemplo, é
muito usado na área de
biometria, no acompanhamento do desenvolvimento físico humano,
para o qual há suficiente
base amostral e histórica para apurar altura,
peso, velocidade de crescimento, massa corporal,
entre tantos outros indicadores populacionais. É

uma ferramenta estatística também muito útil em
outras áreas de estudo.
A 'curva normal'
tem a aparência de um
sino. Quanto maior a base
de eventos estudada,
maior a sua significância
estatística e melhor delineada a curva. A área
geométrica total formada sob a curva equivale
ao total das probabilidades das ocorrências, ou
seja, 100%. Calculando-se as dimensões dos
fragmentos desta área, o
que pode ser feito com a
ajuda de tabelas, determina-se a probabilidade
de ocorrência dos eventos equivalentes a esses
fragmentos. No exemplo,
a média encontra-se no
ponto 0 no eixo X. Logo:
- 68,26% dos valores
encontram-se
a
uma
distância da média inferior a um desvio-padrão.
- 95,44% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a duas
vezes o desvio-padrão.

Sua equação usa dois parâmetros básicos: a média populacional μ (ou M),
e o desvio padrão populacional σ. A média indica o
centro da distribuição e o
desvio padrão indica o espalhamento da curva, que
poderá ser alta e alongada, baixa e achatada ou de
afunilamento médio (*).
GRADIENTES
DE
I N T E N S I D A D E
O impulso de avaliar medidas físicas, como
tamanho, peso, altura,
velocidade etc é uma necessidade intrínseca ao
processo evolutivo de
praticamente todos os
animais. Junto a essa habilidade vemos também
a capacidade de avaliar
estados emocionais básicos, como raiva, depressão, euforia etc. Sem essas duas competências de
julgamento de outrem,
físicas e emocionais, já
teríamos
visto
muito
coelho tentando pegar
onça, e não o contrário...
Mas, embora em alguns
setores da ciência médica

ricardo.negreiros@
rnexecutivos.com.br
97148 3135
2522 1052
www.rnexecutivos.com.br

existam modelos de medição numérica, como no
caso da dor, não existe a
habitualidade de graduar
em termos de pontuação,
os estados emocionais
conforme a sua intensidade. Costumamos dizer
apenas
genericamente
“muito”, “meio” ou “pouco”, como por exemplo
“estou muito feliz” ou “estou um pouco animado”.
Certamente
não
sentimos falta de alegar
“estou nota 8 feliz!” ou
“estou nota 6,5 animado!”, porém aqui retorno ao tema de meu livro
'Carta para meus Filhos'
(2002), quando criei o
IQE, o Índice de Qualidade Emocional. Ali avalio
o quão seria bom se pudéssemos qualificar com
pontuações os nossos
estados emocionais. Poderíamos até produzir um
aplicativo que associasse pontuações das nossas emoções de forma a
analisarmos com dados
numéricos aquilo que nos
faz mais ou menos feliz.

Nesse texto pretendo seguir adiante nessa avaliação chamando a atenção
para o fato de que diariamente usamos sistemas
internos de medição para
praticamente tudo: gostos pessoais, níveis de
interesse, estados emocionais, níveis de conforto
físico, estados físicos etc.
Assim, se pudéssemos
enxergar nossas mentes
veríamos uma “régua”
de medição específica
para medir, por exemplo,
quanto eu ou você gostamos de chocolate. No
meu caso, já aviso, gosto mas numa graduação
tipo 6 ou 7, e você talvez
seja um chocólatra que
não hesitaria em dar grau
10. Mas note que, dependendo do nosso humor,
nosso estado emocional
em determinado dia ou
hora, poderíamos dar notas diferentes dessas. Ou
seja, conforme estamos
nos sentindo podemos
mudar a percepção de
nossas “réguas” pessoais.
Mais no site do jornaldorecreio
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Fechou a Citroen da Barra da Tijuca
Os proprietários de Citroen
estão muito preocupados.
Depois de fechar a unidade
que funcionava próximo ao
Barra Bali, dessa vez, fecharam juntas as concessionárias da JAC Motors e Citroen
da Avenida das Américas .
Ali, está um cartaz avisando
para se dirigirem ao número 15.103, no Recreio. O local fica ao lado do Santander onde funcionou até ano
passado uma concessionária
Hyundai. Só que fomos lá e
verificamos que ali atende
somente JAC. A situação já é
um reflexo do “divórcio” de
Sérgio Habib, dono de duas
das três concessionárias da
marca francesa no Rio e o
grupo PSA Peugeot Citroën
que restavam abertas.
Fecharam nesse tempo as revendas Citroën Versailles (em Botafogo) e Saint
Germain (na Barra), ficando
apenas revenda Roma (na
Tijuca), que não pertence ao
Grupo SHC, de Habib e não
realiza nada de funilaria. A
cisão encerra uma etapa da
história da Citroën no Brasil.
Na época da reabertura das
importações foi Habib quem
trouxe a marca francesa de
volta ao mercado, por meio

da importadora XM. Além de
importar os automóveis, Habib também traçava todas
as estratégias de marketing.
Chegou a ter 44 concessionárias da marca o que fazia
dele o maior vendedor de Citroën do mundo. Em 2000,
quando o grupo PSA decidiu construir uma fábrica em
Porto Real (RJ) e assumir as
operações no país, Habib foi
nomeado presidente da Citroën do Brasil, cargo que
manteve até 2008. Com a
vinda da JAC trazida por ele
o casamento azedou de vez. Placa na fachada explica o novo endereço e telefone que vive sem sinal
Em 2011, foram emplacados
no Brasil 90 mil carros —
destes, 75 mil foram vendidos por concessionários e 15
mil saíram em vendas especiais feitas diretamente pela
PSA (para frotas e pessoas
com deficiência). Em 2017,
dos 23 mil Citroën emplacados no país, uns 10 mil foram por vendas diretas. O
grupo PSA, por sua vez, está
processando Habib por infringir a Lei Renato Ferrari,
que regula o setor de venda
de carros novos. O fabricante
acusa Habib de pôr carros da
JAC em concessionárias que
O espaço está totalmente vazio
deveriam vender exclusivamente Citroën e Peugeot.

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

O

frio provoca um
fenômeno chamado vasoconstrição.
No caso da exposição
ao frio, a vasoconstrição ocorre para evitar
a perda excessiva de
calor e manter a temperatura corporal estável. Entretanto, a falta
de proteção adequada
às baixas temperaturas
pode fazer com que o
fenômeno seja tão intenso a ponto de impedir a circulação normal
do sangue. Em situações calamitosas, os
capilares chegam a congelar e gelo podem formar-se em seu interior.
Essas lesões costumam
acontecer
com
maior frequência em
extremidades:
nariz,
orelhas e dedos dos
pés e das mãos. O
primeiro sintoma de
proteção inadequada ao
ambiente é a sensação
de pele fria. Depois,
surge
formigamento.
Se você sentir que uma

Qualidade de Vida
Inverno- Previna-se

parte do seu corpo está
formigando, é importante
aquecê-la rapidamente.
Geralmente,
nessas
situações, a pele ainda
está rosada. Se depois do
formigamento, a região
parar de incomodar, não
é sinal de que o problema
esteja resolvido. Quando
a lesão pelo frio progride,
a região afetada fica
dormente,
anestesiada
e pálida, esbranquiçada.
Esse é um sinal de alerta:
procure
imediatamente
um local para se aquecer
e, se possível, procure
um serviço de saúde.
Portadores
de
diabetes, doença vascular
periférica
e
doenças
autoimunes
(como
o
fenômeno de Raynaud,
Lupus, artrite reumatóide,
por exemplo), têm maior
incidência de complicações
P r e v e n ç ã o
A melhor maneira
de evitar as lesões pelo
frio é a prevenção.Se você
não está acostumado a
visitar ambientes muito
frios, procure informações
com quem está habituado.
– Lembre-se de programar
o tempo de exposição
–
Leve
líquidos
quentes para tomar no
caminho e mantenhase
bem
alimentado:
– Use roupas adequadas
Doenças e as
temperaturas
Pacientes com doenças
vasculares já sabem que

o tempo vai mudar pelas
sensações que a mesma
causa na circulação. Por
exemplo, as doenças venosas (varizes) são uma
vasodilatação, assim durante o calor o aumento
desses vasos se torna
maior e os sintomas também, já as doenças arteriais que caracterizam
pela obstrução dos vasos
que sofrem com a diminuição da temperatura e
causa a vasoconstricção
já relatada acima. A maior
procura pelos tratamentos de varizes no inverno
não deve-se ao aumento dos sintomas e sim a
facilidade de se proteger
do sol que é essencial
durante o tratamento.
Assim seja calor ou frio
é muito importante que
você se prepare antes de
sair de casa, mesmo que
seja para levar o casaquinho que vovó pediu…
é filósofo
da temperatura e causa
irlandês
a vasoconstricção já ree
latada acima. A maior
graduado
procura pelos tratamenno
tos de varizes no inverno
Paraguai
não deve -se ao aumento dos sintomas e sim a
facilidade de se proteger
do sol que é essencial
durante o tratamento. "Meu medo é começar a andar a pé, e o
Assim seja calor ou
governo aumentar o preço do chinelo.
frio é muito importante
Aummmm......"
que você se prepare antes
de sair de casa, mesmo
que seja para levar o casaquinho que vovó pediu…

MESTRE
CHINA

Nascido e criado no
subúrbio carioca, Alex
Escobar da Silva, o pai
do Francisco de apenas
dois aninhos, de Pedro
(17) e Mariana de 20,
torcedor verdadeiro do
América, mas a simplicidade e o sorriso são
sobrenome do apresentador meio que showman da TV Globo e do
SporTV. Com passagem
por Bangu e Freguesia,
hoje morador da Lagoa,
após a vinda de seus
pais para o Recreio, já
o faz vir para a região
mais vezes. Gravando
o Boteco o Escobar no
Buteco Tradicional, o
jornalista nos recebeu
para um papo delicioso, uma pena o pouco
espaço aqui. Fala Escobar:
1) Como surgiu a ideia
do BOTECO DO ESCOBAR?
R: O Boteco é uma derivação do ‘Cafezinho
com Escobar’ do Globo
Esporte. Ele tem umas
receitas para iniciar o
programa, como a paródia, o assunto... Isso
também pela união do
SporTV e TV Globo e estarmos dividindo o mesmo espaço, ajudou também. Com essa união
abriu os horizontes.
2) Me impressiona a forma de gravar, sem cortes, sem gaguejar, no
estilo pá pum!”
R: Isso aí. Ele vai quase
ao vivo para não cortar
o clima. Sempre trabalhei assim na TV quanto
no rádio e já estou 15
anos de Globo.
3) No ‘Cafezinho com
Escobar’, vocês preferem fazer em locais
mais populares, né?
R: Isso ai. Na Zona Norte e Baixada as pessoas
são mais genuínas e não
tem medo do ridículo,
mais participativas. E
outra coisa. No início,
era difícil, agora que
as pessoas sabem do
que se trata bastou nos
ver e se aproximam. É
bem engraçado. E vou
além, são pessoas que
não tem medo de pagar mico, porque não
pagam mico, porque
se está ali feliz e não a
torna ridícula. Pode es-

‘
tar
imitando uma perereca
que vai parecer FELIZ.
4) E no Boteco?
R: Aqui no Boteco, as pessoas aceitam o convite de
primeira. Veja que convidados legais já recebemos.
Teve o Parreira, que é uma
pessoa super séria e ficou
solto contando histórias
até então não contadas na
TV. Ele até falou: acabei
com seu programa com
tanta brincadeira né?
5) E o ‘Cafezinho”?
R: Já estamos no número
172!!!
6) Você gravou 8 programas aqui no Buteco Tradicional vai gravar mais?
R: Rapaz vou pra Rússia agora dia 06 de junho
e acho que na volta, sim,
mas tomara. Aqui além de
lindo foi um esquema bem
legal e funcional.
7) Você tem uma veia de
humor bem acentuada, já
te falaram isso?
R: Olha , até que não , mas
tenho isso sim.
8) Escobar, no dia do Anderson Leonardo ele soltou
do meio da conversa que
o ex- jogador do Flamengo Nélio, tinha apelido de

‘Marreco’ e não quis usar profissionalmente, daí ele disse
que era um erro dele, afinal
ganharam destaque no futebol
Ganso e Pato, porque não Marreco? Essa veia de humor você
também tem !
R : É verdade, vai ver que por
isso que me escalam muito
para essas situações. kkkk
9)E vou além, você é um showman. Porque narra desfile de
escola de samba, apresenta
programa de esportes, de entrevistas, narra futebol e canta!
Falta mais o quê? Ou melhor o
que mais de dá prazer?
R: Olha tudo isso me dá muito
prazer , só a narração de futebol acho que fui mediano e decidi não fazer mais, pelo menos
por enquanto.
10)E mais, você foi elogiar a
Fátima Bernardes dizendo que
ela é feliz, alegre e simples, e
posso te dizer, isso é seu espelho, você é do BEM também!”
R: Ahh que nada ....fiquei sem
graça agora...
11) Tanto que teve um dia aqui
em que você estava com seus
pais, aconteceu um acidente
na esquina da Benvindo e você
foi lá. Imagina o cara que tava
envolvido na batida e olha pra
cima, Ih, o Escobar!!

R: kkk foi isso meso....lembro bem
12) Poxa, espero que não fique chateado, mas a “careca do Escobar”
faz o maior sucesso. A calvície já o
incomodou?
R: De jeito nenhum. Surgiu num
jogo entre Goytacás e Bangu. Começaram a gritar na arquibancada
e eu curti, e muito “Ah ah ah a careca do Escobar!
13) É , mas seu pai não é careca!
R: Fazer o quê. Não ganhei o olho
azul dele , mas filho sim, não é um
barato!
14) Você imaginou quando nos encontramos no ano de 2000 no sistema JB, eu na Radio Cidade e você
na Jornal do Brasil, se imaginava
como estaria hoje?
R: kkkk Olha, numa das transmissões das escolas de samba, um minuto antes de entrar eu me peguei
diante do que estava para apresentar, o maior espetáculo da Terra e
na frente da Fátima Bernardes. Aí
caiu a ficha.
15) Tem acompanhado os jogos do
América?
R: Muito pouco, porque não joga
muito *kkk) Mas uma vez fui assistir a um jogo do América em Edson Passos, sábado à tarde, calor, e
perdemos. E o cara, ainda me perguntou, ‘Você é América mesmo?
Não respondi! (kkk)
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Ah, ah, ah, o ‘Boteco do Escobar’ é no Recreio

E a Macumba , foi bem feita?

Enfim, parece estar chegando ao final a obra
emergencial
da
Praia
da Macumba, para alívio dos moradores e
tristeza dos donos de
quiosque que não foram
contemplados com o retorno da calçada e muito menos do Quiosque.
Orçada inicialmente em R$ 14,5 milhão,
desde o surgimento do
primeiro buraco em outubro passado e assistirmos dia a dia o desmoronamento da praia inteira,
nove meses depois a praia
da Macumba dá sinais de
vida e fé. No dia em que
estivemos no local, verificamos ciclistas, famílias
inteiras, pescadores, pessoas caminhando no cenário paradisíaco e calmo.
Alguns restos de obra insistem em tentar enfeiar
a paisagem, mas é difícil.
Alguns restos de pedra
portuguesa ou um pedaço
de asfalto mal colocado

mostram que os acabamentos ainda faltam ser terminados e mesmo num sábado
pela manhã alguns funcionários faziam alguns reparos.
O síndico do edifício Sobre as Ondas, Carlos do
Val
comemora o fim
do pesadelo mas alerta:
__ Olha , ficamos satisfeitos
, mas vamos esperar a ressaca agora. Foi um susto, que
aparentemente foi embora.
O problema agora, acredite,
é a invasão dos carros na ciclovia. Eu mesmo fotografei
um carro atolado essa manhã(foto no site do jornal)
e o vizinho do lado nem tinha portão de garagem,
muito menos edificação, e
foi comtemplado com um
portão
voltado para
a
praia. Ora se não tem via
pavimentada como esse
carro passará por aqui,
pela ciclovia?", argumenta.
Nesta obra foram feitos o enroncamento com
sacos sintéticos e colocados mais de 200 estacas e

injetada uma pasta de cimento
que forma uma coluna que
escora o muro e o que ele
protege, que é o pavimento
e a rua.
É uma obra de
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600 metros de extensão. Os
moradores agora torcem pela obra
definitiva. Existe um projeto de
2000 da Coppe /UFRJ em análise.

Há uma luz no fim do túnel
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No mês passado quando
informamos que o Prefeito
Crivella havia vetado a lei
174 que estendia o prazo
para conclusão dos processos em 380 dias no tocante
à regularização dos condomínios de Vargens e Jacarepaguá, a Câmara Municipal derrubou o veto no mês
passado, mais precisamente dia 09. Nessa briga entre os poderes executivo e
legislativo o morador fica no
meio sem saber o que fazer. Para lembrar, a lei é de
autoria de Chiquinho Brazão(MDB), agora sob número 188, a prefeitura agora
tenta aprovar novos projetos de lei de uso, ocupação
e parcelamento do solo.
Os
vereadores
discutem
a
eficácia
da
lei alegando que isso
beneficiaria a ação de 'grileiros' e ocupações ilegais.
Mas se esquecem que essa
tentativa de regularização
é um sonho antigo da região. Em sua grande maioria já tem coleta de lixo,
ruas internas asfaltadas e
serviços oferecidos pelas
principais concessionárias
como luz, tv a cabo, água
e telefonia. Nas leis 160 e
161, assim como na 188 só

contempla apenas as construções erguidas até 2013
na questão de legalização
e comprovadas por ortofoto que são geometricamente equivalentes a mapas
convencionais planimétricos de linhas e símbolos,
os quais também mostram
as posições ortográficas
verdadeiras do
objeto.
Para tristeza dos moradores da região, apenas
dois condomínios foram
contemplados , segundo informações da Subsecretária
de Urbanismo Valéria Hazan. Um fica na rua Treze
Tilias, no Anil e o segundo,
na Rua Camarucu, em Jacarepaguá. Valéria lembrou
que muitos dos loteamentos que deram entrada no
processo não apresentaram
toda documentação necessária ou simplesmente não
se enquadram nos parâmetros da lei que só permite legalizar edificações
de caráter unifamiliar ou bi
familiar, portanto ficando
de fora as de uso comercial
ou multifamiliar, explicou.
Em entrevista ao Globo
mês passado, frisou que
os
processos
passarão
por uma fase de reanálise e de forma centralizada

respeitando a lei federal 13.
465/2017 onde obriga os municípios a regularizar loteamentos.
Por aqui a esperança permanece após esses dois condomínios
conseguirem a regularização.
Vale lembrar que na forma em
que se encontram sem o terreno
sendo tratado individualmente,
uma possível comercialização via
Caixa Econômica por exemplo
fica impossibilitada. O vereador
Brazão lembra que a prefeitura
precisa arrecadar e as pessoas

Fotos Guilherme Pereira

tem o desejo de pagar pelos seus
imóveis e a lei, segundo ele, veta
tudo que a prefeitura já vetaria
normalmente, como construções em área de risco . A grosso
modo é como se estivéssemos
discutindo o fato do Executivo deixar edificar, fazendo vista
grossa e depois não regularizar.
É mais ou menos o que se passa numa comunidade carente.
Quem perde? Todos. O morador que não regulariza e a
prefeitura que não arrecada.

Recreio ganha pardal na rotatória
A pequena mureta de
aço que circunda a rotatória que fica no final
da Salvador Allende já
chegando na estação
Transolímpica do BRT já
denuncia
o problema.
Toda torcida por causa
de um acidente de carro na madrugada no fim
do ano passado evitou
que o veículo acidentado
despencasse na pista do
BRT. Após inúmeras reclamações de moradores
do condomínio Barra Bali
que a Prefeitura instalou
um pardal com limite de
40 km ainda sob fase de
testes mas que entrará
em operação em breve.
A CET Rio instalou
cones laranjas na alça
que liga à Salvador Allende e na pista lateral das
Av das Américas evitando 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
entrar em velocidade alta
além do recomendado.
Quem deixa os condomínios Barra Bali e Cristal
Lake também sofrem um

bocado na alça de subida.
__”Falta gentileza ao motorista carioca.
Seria simples, um passa
por vez e quem vem pela
rotatória tem prioridade’,
argumenta um motorista
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.
Trezentos e sessenta e cinco radares foram desligados em outubro do ano passado. O
número correspondia a
quase 40% dos pardais
do Rio. De acordo com a
Secretaria Municipal de
Transportes, 153 pardais
foram religados ano passado e outros poderão
voltar a funcionar ainda
em 2018. A maioria deles aqui na região aonde
concentra maior parte.
Os radares fiscalizam a velocidade em
vias da cidade e monitoram excesso de velocidade, invasão de faixas
exclusivas, circulação em
horários proibidos e conversão proibida, além de
lombadas
eletrônicas.

Os
pardais
foram desligados por
problemas
contratuais
na gestão anterior. Cinco
acordos com empresas
foram suspensos no ano
passado pela Companhia

de Engenharia de Tráfego
(CET-Rio).
Dirigir
em
velocidade superior em
até 20% à permitida na
via dá quatro pontos na
CNH e é considerada
uma infração média e

valor de R$ 130,16 de
multa. Entre 20 a 50%
são cinco pontos
e é considerado uma
infração grave
e R$ 195,23 de multa.
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

Balançou o pé de gente bacana e sincera na nossa região.
Luciano Szafir, morador do
Recreio há muitos anos deu
uma passada na barbearia VIP da Balthazar da Silveira e deu um trato no visual. O ator e empresário
está com 49 aninhos e tem
uma curiosidade, faz aniversário 31 de Dezembro!
O pai de Sasha, David e Mikael
já contabiliza quase 20 nove-

las e 13 filmes, dá-lhe Lu!
Ao lado , os atores Mariana Casadevall e Kleber Toledo foram de 'penetras' na
festa do elenco de Mr. Brown
em plena terça-feira de Maio
para alegria dos que estavam
no The Brooks, Pub do Recreio, que acaba de completar 3 anos de vida na região.
Estiveram lá elenco e produção.
Os atores
Luiz
Miranda,
o
"Lima"
e

George
Sauma, que interpreta "Henrique" eram os
mais
animados e
ficaram
até o fim da festa tirando fotos, dançando e conversando
com todos que pediam a famosa "selfie" o autógrafo do
momento. Aliás, ninguém quer
mais um autógrafo num pedaço de papel quer é uma selfie!
E você, pensa assim também?
Acima, o casal Jéssica Rodrigues em dia de inauguração

com Latino na sua casa no Recreio, a Coco Mambo, na Avenida das Américas como mostramos em matéria na página
3. Latino entrou no quadro societário da casa e amplia seus
negócios. Será que o cantor de
"Me Leva" e "Festa no Apê" vai
pendurar o microfone e se dedicar ao mundo dos negócios?
Vamos
ver.
E
você
vai
ver
a
Copa
onde?

Fusquinha Nervoso
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Apesar da região ser
repleta de pardais
eletrônicos e velocidade controlada,
tem muita gente
que gosta de carro brabo e vai para
uma estrada boa, de
preferência no inteiro de São Paulo para
dar uma acelerada.
Mas já se imaginou
em investir R$ 340
mil num Fusca? Tem
muito amante de
fusca por aqui. 		
Quando a Volkswagen lançou o New
Beetle, em 1997,
muitos fãs ficaram
decepcionados. Mas
a gente ainda vê os
remanescentes rodando por aí. Eles
esperavam um carro mecanicamente
fiel ao projeto original do Dr. Porsche,
mas tudo o que receberam foi um Golf
travestido de besouro. Agora, a alemã
Memminger Feine-Cabrios deu seu jeito de resolver esse
problema:
construiu artesanalmente uma espécie de
Fusca modernizado,
mantendo o motor
refrigerado a ar e a
tração traseira.
O
'carrinho!
anabolizado é criação de Georg Memminger, que há 21

anos fundou na Baviera uma empresa
especializada em restaurar Fuscas conversíveis no mais alto
padrão possível e
vendê-los por preços
a partir de € 80 mil
Euros, o equivalente a R$ 340 mil! Tem
coragem?
Os
Volkswagen são inteiramente
desmontados e reconstruídos na Memminger com materiais
melhores e especificações superiores ao
projeto original, que
inclui
suspensões
aprimoradas, freios
mais eficientes com
ABS e uma lista de
motores boxer “a ar”
muito 'nervosinhos'.
Quase tudo é produzido na própria companhia. Só o visual
clássico dos conversíveis continua inalterado.
O modelo foi
apresentado na Alemanha em abril e é
chamado de 'Memminger Roadster 2.7',
o modelo tem como
ponto de partida o
chassi do Volkswagen 1303 com para-brisa abaulado e
suspensão dianteira
McPherson fabricados
na Alemanha a partir
de 1973. A carroceria
é de metal e lembra

a do 1303 Cabrio. O
novo carro, porém,
é 10cm mais curto,
25cm mais baixo e
12cm mais largo do
que o original, o que
já melhora o comportamento nas curvas.
O peso não passa de
800kg.
O principal é
que a Memminger fez
uma parte posterior do
chassi toda nova, com
motor central instalado logo atrás dos dois
únicos bancos. A inspiração veio dos Porsche
550 e 914. Para manter o besouro monstro
sob controle, há ainda
pneus 225/45 R18 na
frente e 255/40 R18
atrás, além de discos
de freio de Porsche nas
quatro rodas. O motor
é boxer, de quatro cilindros e refrigerado
a ar, porém com 2,7
litros de cilindrada...
Sua base é o bloco dos
VW Typ 4 (modelos
411 e 412). Fabricados apenas na Alemanha, esses carros eram
uma evolução dos nossos TL e Variant e originalmente saíam com
motores 1.7 e 1.8. Se
anima?

AUTONEWS
Fusca Brabo

Dizem que eu Pareço...com George "What Else"Clooney
Marcelo
Fernando Carneiro
trabalha no Grupo Petrópolis
há muitos anos mas é outra
bebida que o faz fazer sucesso
entre os amigos, o café. Sua
semelhança com o astro de
Hollywood, George Clooney,
enche de orgulho sua esposa
e uma penca de motivos para
piadinhas no dia a dia. Frequentador do Lava Jato Box
Car na Avenida das Américas
15 810, o que Marcelo mais

ouve no ambiente de amigos
é "WHAT ELSE!" por causa da
propaganda da Nespresso. Vocês acham que parece ? O Marcelo é o da esquerda.
E você acha que tem
alguém parecido que mereça uma história e registro por
aqui? Manda um email para a
gente pelo jornaldorecreio@
gmail e no assunto coloque
DIZEM QUE EU PAREÇO COM....
What
else?

