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A  expansão ganhou uma unidade do Outback Steakhouse

Crise ? Assim como os 
craques do futebol olímpi-
co driblaram a chance de 
perder uma final no Mara-
canã, o Recreio Shopping 
tenta driblar a crise eco-
nômica e aposta no cres-
cimento da economia no 
setor do varejo e apresen-
tou sua expansão no mês 
passado. A expansão, 
planejada por três anos e 
meio e na qual foram in-
vestidos R$ 170 milhões 
mostrou sua primeira 
fase. Atualmente com 18 
mil metros quadrados, o 
shopping passa a ter mais 
cinco mil metros de área 
bruta locável, ou seja, 
de espaço que pode ser 
ocupado por empreendi-
mentos comerciais. Entre 
as novidades, dois novos 
restaurantes, uma filial 
do Outback Steakhouse 
e uma unidade hoteleira 
da rede Ramada, voltada 
para o mercado corpora-
tivo.
 Nessa nova con-
figuração tem também 
uma loja Nike, Camicado, 
Academia Fórmula e uma 
concessionária da Indian 
Motors , maior concorren-
te da Harley Davidson e 
que tem sua história mis-
turada com a  da rival, 
mais ainda sem data.
 Esses cerca de R$ 
170 milhões no projeto 
que a Santa Isabel, em-
preendedora do shopping 
investiu mostra  que com-
pleto terá ainda  casa 
de festas, hotel, salas 
comerciais e supermer-
cado,  além da praça de 
alimentação e 27 novas 
lojas. O shopping, admi-
nistrado pela BRMALLS, 
pretende comemorar essa 
entrega da nova área com 
atrações inéditas na cida-

de que se estenderão ao 
longo de todo o segundo 
semestre, como um pre-
sente aos clientes. Mês 
passado uma feira de 
foodtrucks iniciou as fes-
tas, tendo a banda do pro-
grama Superstar, Samba 
de Donanna, como uma 
das atrações. 
 Diego Peralta, su-
perintendente do Recreio 
Shopping, comemora:
 “Estamos muito felizes 
em inaugurar mais uma 
expansão, a segunda do 
Recreio Shopping, e por 
trazer marcas transfor-
macionais até os mora-
dores do bairro, que me-
recem. O Recreio é uma 
região em constante cres-
cimento e possui um po-
tencial enorme. Por isso, 
estamos confiantes no 
sucesso dessa nova área, 
que foi preparada com 
todo carinho para os nos-
sos clientes”, lembra.
A inauguração contempla 
a primeira fase do pro-
jeto da expansão, que 
compreende o 1º e o 3º 
pisos da nova área. Já a 
segunda fase, prevista 
para 2017, concluirá o 
projeto com a abertura do 
2º piso, que terá a Renner 
como loja âncora e outras 
operações, em negocia-
ção.
 Quem for ao novo 
setor poderão fazer fotos 
e selfies em espaços pra 
lá de interativos e que si-
mulam esportes radicais, 
como uma réplica de um 
parapente ou de outros 
esportes radicias como 
uma prancha de SUP ou 
uma rampa de skate. 
João Gabriel de Souza, de 
11 anos, era só alegria 
fingindo estar andando 
de skate para alegria de 

sua mãe que registrava 
tudo:
 __”Ele é apaixona-
do por esportes e quando 
viu esse espaço correu 
para pular em cima. Eu é 
que não aguento e regis-
tro qualquer coisa do Ga-
briel”, comemorava a mãe 
rindo das estrepolias do 
filho.
O superintendente ainda 
frisa:
 __“Dentro de dois 
anos faremos entregas 
sucessivas ao público. 
Inauguramos a expansão, 
mas ela não é a grande 
novidade. Ela marca o 
início de grandes novida-
des que vamos trazer nos 
próximos anos”.

          Recreio Shopping inaugura expansão 



Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com

Branco refinado
 Já falamos dele an-
teriormente. É o mais noci-
vo, considerando os aditivos 
químicos que ele recebe no 
processo industrial.  Deve 
ser ingerido com modera-
ção, já que o uso desregra-
do por provocar a obesidade 
e desenvolver a diabetes. 
De acordo com a OMS, fazer 
com que 10% das calorias 
diárias venham do açúcar 
é o mínimo para beneficiar 
a saúde. No entanto, redu-
zir essa porcentagem para 
5% proporciona efeitos 
positivos adicionais. Essa 
taxa equivale a 25 gramas 
de açúcar por dia (cerca de 
seis colheres de chá) – ou 
100 das 2.000 calorias diá-
rias recomendadas para um 
adulto com atividade física 
moderada diariamente.
 A recomendação 
abrange todos os tipos de 
açúcar vindos de alimentos 
como mel, sucos e polpa 
de frutas ou adicionados a 
produtos industrializados. 
Para seguir o novo número, 
os ocidentais deverão, em 
média, reduzir a um sexto a 
ingestão diária de açúcar – 
que, hoje, é de 150 gramas 
por dia, em média,  de qual-
quer tipo de açúcar o que 
vai diferenciar é a qualidade 
e a caloria ingerida.

Orgânico
 Muito parecido com o 
mascavo, o açúcar orgânico 
não utiliza produtos agrotó-
xicos em seu plantio e cultivo 
e nem componentes quími-
cos artificiais no processo de 
industrialização. Além disso, 
o açúcar orgânico não é refi-
nado, o que lhe confere grãos 
mais grossos e cor mais escu-
ra.
Portanto, seus benefícios es-
tão relacionados à ausência 
de aditivos químicos e preser-
vação dos sais minerais e não 
aos valores calóricos.

Mascavo
 
 De cor escura e com 
sabor parecido com o da ra-
padura, o açúcar mascavo é 
extraído da cana-de-açúcar e 
o que lhe confere caracterís-
ticas diferentes do refinado é 
a diferença no processo de in-
dustrialização, já que é obtido 
no cozimento e, portanto, não 
passa pelo processo de refi-
namento, ação que conserva 
seus valores nutricionais.
Embora sua diferença calórica 
não seja considerável, o in-
grediente é considerado uma 
das versões mais saudáveis 
dos tipos de açúcares.
     Demerara
 Conhecido por ser 
uma das formas mais caras 
dos açúcares extraídos da 
cana, o demerara é muito 
utilizado na receita de doces 

De sabor mais ameno que o 
mascavo, o ingredientes passa 
pelo processo de purificação e 
refinamento, porém, não leva 
aditivos químicos e, portanto, 
mantem os teores minerais da 
cana-de-açúcar.

   Frutose
 A frutose também é 
um tipo de adoçante natural, 
mas que, porém, é extraído de 
frutas ou do milho. De sabor 
muito mais doce, o ingrediente 
é que carrega menores valo-
res nutricionais e é utilizado na 
produção de doces industriali-
zados.
minerais da cana-de-açúcar.

Light
 Essa versão é mais in-
dicada para aqueles que estão 
querendo emagrecer, o açúcar 
light é a mistura de açúcar re-
finado com adoçantes artifi-
ciais, como o aspartame, que 
adoça quatro vezes mais que 
as versões naturais. Hoje em 
dia, estudos comprovam que 
não devemos ingerir em doses 
abusivas. O ideal é até 10% do 
seu peso em gotas ou gramas 
/ dia.
Frutose
 A frutose também é 
um tipo de adoçante natural, 
mas que, porém, é extraído de 
frutas ou do milho. De sabor 
muito mais doce, o ingrediente 
é que carrega menores valo-
res nutricionais e é utilizado na 
produção de doces industriali-
zados.
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 Fale com o Márcio Valente!

Mande a sua sugestão

Whats 
App

Subprefeito da Barra/Recreio/Vargens/Jacarepaguá

Escreva para a 
Sub Prefeitura 

com sua sugestão, 
reclamação ou

crítica para
    jornaldorecreio@gmail.com 
sob o assunto: FALE COM O 

Márcio Valente

Boa noite. Gostaria de so-
licitar a limpeza da lagoa 
dentro do Parque Chico 
Mendes que está tomada 
por gigogas e com isso 
proliferam os mosquitos 
que causam inúmeros 
problemas em nossa saú-
de. Por favor retomem 
o projeto Guardiões dos 
Rios que efetuava essa 
limpeza de rotina e evita-
va essa atual e grave si-
tuação. Obrigada. Eveline 
Almeida

Resposta do subprefeito 
Márcio Valente – 

Eveline Almeida o tra-
balho já começou a ser 
realizado. Foi limpo um 
grande trecho do Canal 
do Rio Morto e agora 
os trabalhos de limpe-
za estão concentrados 
na Lagoinha. 
 

Sr. Subprefeito Márcio 
Valente, boa noite, so-
licito encarecidamente 

que  olhasse com carinho 
para nós moradores da 
Av. Lúcio Costa, porque 
a prostituição de meno-
res está insuportável. Isto 
acontece a semana toda e 
são vigiadas por rapazes 
de bicicletas no canteiro 
central, e nos incomodam 
muito porque ficam em 
frente aos prédios (inclu-
sive o meu) falando alto 
e se insinuando para os 
motoristas que por ali 
transitam e que muitos 
deles param para fazer 
os programas por elas 
oferecidos. Meu marido 
quando chega do traba-
lho por volta das 21h, via 
frescão, elas não se inti-
midam mexer com ele até 
ele adentrar no prédio.
Situação essa que o deixa 
desconfortável, constran-
gido e muito aborrecido.

No aguardo de provi-
dências, fico agradecida.

Resposta Márcio Valente  

Essa situação, assim 
como a presença de 
flanelinhas que inco-
modam os motoristas 
é uma questão para a 
polícia. Não cabe à Pre-
feitura a fiscalização 
ou penalização a essas 
infrações. 

Boa tarde Subprefeito

Já algum tempo os mora-
dores da rua Edna Corte 
da Silveira,no Recreio dos 
Bandeirantes,vem pedin-
do o asfaltamento de nos-
sa rua. Quando chove fica 
cheio de buracos,quando 
tempo está seco  a quan-
tidade de poeira é imensa. 
Esta rua é perpendicular a 
rua Zélio Valverde.

Gostaríamos de contar 
com a sua ajuda
Grato

Síndico do Condomínio 
Auriol

Resposta  Márcio Valente

  A Prefeitura 
trabalha com priorida-
des e com cronograma 
de obras. No primeiro 
mandato do prefeito 
Eduardo Paes foram 
asfaltadas mais de 27 
ruas do Recreio e re-
vitalizadas três pra-
ças. Vamos colocar o 
nome da sua rua para 
um próximo pacote 
de obras no bairro. De 
qualquer maneira, va-
mos fazer uma vistoria 
e avaliar o que é possí-
vel fazer para melhorar 
a acessibilidade para 
os moradores.

   
Boa tarde, não sei se o sub 
prefeito Márcio Valente po-
der nos ajudar em mais essa, 
é que todos os dias enfren-
tamos logas filas e aguarda-
mos em torno de 1 hora no 
ponto do coletivo 361. Está 
faltando ônibus nessa linha, 
por favor nos ajude, somos 
todos merecedores de  re-
peito. Altanir Tavares

Resposta  Márcio Valente

Todos os pedidos de re-
forço de frota passam 
pela Secretaria Municipal 
de Transportes. Já enca-
minhamos anteriormente 
esse pedido e vamos pe-
dir novamente.

99104 - 2208
JORNAL DO 

RECREIO
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RICO  DE SOUZA COMEMORA A INCLUSÃO DO SURFE NOS JOGOS
Sem pestanejar podemos 
dizer que o surf é esporte 
de Rico. De Rico de Sou-
za, 64 anos, que não cabe 
em si de tanta alegria. Na 
verdade Ricardo Fontes de 
Souza, pai do Patrick(17 
anos) e do Erik (28), ca-
sado com a Claudia está 
aqui na região há cerca de 
50 anos. Veio morar na dé-
cada de 70,  em Vargem 
Grande e passou um curto 
tempo na Gláucio Gil. Viu 
o crescimento desordena-
do do bairro que para ele 
seus prédios  não deveriam 
ter mais do que 6 andares. 
O surfe se confunde com 
a história de Rico e o ago-
ra embaixador do esporte 
nem acreditou quando o 
presidente do COI, Thomas 
Bach, anunciou que o surf 
estaria nos Jogos Olímpicos 
de 2020 em Tóquio, junto 
com o skate, a escalada e 
o  Karatê. Isso já é lucro 
para esse atleta e empre-
endedor. Aquele jovem que 
correu da polícia para po-
der surfar numa prancha de 
madeirite,e que foi chama-
do de vagabundo e maco-
nheiro, não imaginava que 
aquele esporte que acabara 
de conhecer se tornaria um 
modalidade olímpica.
Apaixonado pelo esporte 
dividiu sua atenção e amor 
pela natureza. Preservou, 
cuidou , chamou a aten-
ção. Ganhou títulos brasi-
leiros, mundiais, fabricou 
pranchas, organizou cam-
peonatos, bateu recordes. 
Sempre esteve numa crista 
da onda, ou pelo menos, se 
esforçou para estar nela. 
Surfou a maior prancha do 
mundo, colocou o maior 
número de surfistas numa 
mesma onda e carregou a 
Tocha. Rixo não para e quer 
mais . Agora, é focar em 
Tóquio. Não há momento 
melhor, além de ser celei-
ro de bons atletas, o surfe 
nunca esteve tão bem re-
presentado com 5 brasilei-
ros no principal campeonato 
do mundo, o nosso dream 
team ou Brazilian storm.
01) Você imaginava que 
o surfe iria se transformar 
num esporte olímpico?

R: Olha, eu comecei a sur-
far nos anos 60, em 1964, 
com prancha de madeira. 
Quando fui a Califórnia, 
em 1972 , e depois no Ha-
vaí, eu sabia que o esporte 
iria crescer absurdamente.. 
Mas não enxergava como 
esporte olímpico. Mas no 
Panamericano, eu levei o 
presidente da federação 

Marcos Conde, pra ver se eu 
conseguia  colocar o surfe 
como demonstração, prin-
cipalmente, com a ISA (In-
ternational Surf Association) 
e começamos a trabalhar 
nesse sentido. Aí, era só um 
processo burocrático. Eles já 
tinham a intenção de convi-
dar esportes que tinham um 
grande envolvimento dos 
jovens. E o surfe está nesse 
contexto. Foi uma conquista 
de todos. 

2)Na sua opinião , porque  o 
surfe foi escolhido como es-
porte olímpico e outros que 
estão há mais tempo na fila 
não entram, como o Futsal?

R: A principal razão pra mim 
é porque faz sentido o surfe 
ser praticado por jovens e 
velhos em todos os continen-
tes. Temos praias no mundo 
todo, adorado por todos! O 
COI gosta dessa atração, da  
inclusão social, o próprio Mi-
neirinho, a Silvana Lima... 
A menina do Judô(Rafaela)  
que veio do trabalho do Flá-
vio Canto... O surfe é demo-
crático. Quando se coloca o 
calção, o CEO da empresa 
‘x” é igual ao boy da mesma 
empresa que estiver no mar 
junto com ele. Ele tem tam-
bém o apelo de preservar a 
natureza. Todo mundo quer 
ver a praia limpa, a água 
clara , isso também contri-
bui para o desenvolvimento 
social e ambiental.

3) Como você vê o futuro do 
esporte agora nos próximos 
4 anos?
R: Acho que agora, começa 
a parte de estruturar o es-
porte. O ISA vai ter que de 
alguma forma se organi-
zar com a WSL, que detém 
os tops do mundo para ver 
como será essa participação. 
Porque a ISA é quem fica 
com os atletas amadores. O 
COI quer ver os melhores do 
mundo, né? Precisam chegar  
a um acordo. É igual ao Tê-
nis. Igual.  Veja que os Top 
do Tênis, Nadal, Federer es-
tão sempre nos Jogos Olím-
picos. 

4) E daqui a 4 anos vai estar 
no Japão?
R:  Eu acho que o surfe está 
bem estruturado na parte de 
cima, com a WSL. O Brasil 
está num momento único. 
Isso daí é muito importan-
te. Porém, toda cadeia pra 
baixo, desde as escolas de 
surfe por todo o país, preci-
sam receber investimentos 
e desenvolver uma esco-
la de competição, como eu 

mesmo já fiz  na minha es-
cola. O Phil começou comi-
go e foi campeão mundial, 
a Cloé Calmon, é atleta de 
ponta; o Deka era de comu-
nidade carente do Recreio 
e tinha dificuldades finan-
ceiras. Eu ajudei, dei cesta 
básica, se tornou exemplo, 
campeão estadual, brasilei-
ro, uma etapa do mundial. 
Consegui que o COB arran-
jasse um visto para ele, uma 
companhia aérea, tudo isso 
precisa ser feito e fazem di-
ferença. Tudo isso tem que 
estar linkado através das fe-
derações e confederações. 
E também , os governos 
estaduais e federais para 
termos sempre uma leva 
de Medinas e Mineirinhos a 
cada praia surgindo por aí. 
Agora, estarei sempre tor-
cendo pelo Brasil, só não me 
vejo a frente do processo. 
Eu prefiro estar por trás, no 
conselho.

5) Você montou o quiosque 
numa época que ninguém 
queria falar sobre o Recreio? 
Como você vê esse Recreio 
com 4 pistas, bares , prédios 
altos, restaurantes, 100 mil 
habitante?
R: Quando desejei ter um 
quiosque na praia do Re-
creio, não existia nada lá. 
Não tinha consumo, não ti-
nha prédio, mas enxerguei 
que a Macumba era privile-
giado com relação às  on-
das, devido ao vento leste 
que traz as ondas boas e lá é 
muito consistente, com fre-
quência. Desejei meu point 
ali. Já tinha essa visão. 
6) Hoje a gente tem 4 gran-
des atletas no TopTen. E isso 
é raro. Você acha que é um 
fenômeno ocasional , assim 
como foi o Guga no tênis, ou 
entramos para a prateleira 
de ciam do esporte em de-
finitivo?
R: Eles se afirmaram tanto 
nas onda pequenas, as Be-
achbreaks, como pegam as 
grandes, as manobras mo-
dernas, os aéreos e os tubos, 
tanto nos picos grandes, 
como Pipeline, por exemplo. 
Mas é muito importante é 
ter o trabalho de base pelo 
país inteiro. Melhor gestão 
nas associações , confedera-
ções, em toda essa corrente. 
Mas os atletas estrangeiros  
que estão lá já estão há mui-
to tempo competindo, como 
Mick Fanning e o Kelly Slater 
e já não estão tão empolga-
dos assim  e estão na fim 
da curva profissional. E esse 
momento é ideal para surgi-
rem novos valores. 

Serviço:
Local – Posto 4 – Barra da Tijuca.
Data início: 20 de outubro.
Período do curso:  04 aulas ( com 1h30min ,dias 
20;21,27 e 28 outubro)
Público alvo: Surfistas iniciantes, com alguma experiên-
cia. Pranchinhas e Longboard.
Aulas Práticas e teóricas:-Posicionamento no pico.-En-
trada na onda. Manobras – Drop, cavada, Batida, cut 
back , tubo e outras. Obs: O andamento da aula será 
de acordo com as condições do mar.Valor: R$ 200,00
Inscrições: zerobertosurf@hotmail.com, Cel: 
(21)98777-7775.
Praticantes de SUP com alguma experiência.
Início: Imediato  Dias: Quarta e sexta. (08:30 ás 10H) 
- Duração : 1h30min. Barra (Praia – Posto 4 e canal  de 
Marapendi). Conteúdo: Aula de preparação física e prá-
tica com SUP.Valor : Pacote de 05 aulas , R$ 350,00 - 
Aula avulsa - 80,00 Inscrições:zerobertosurfe@hotmail.
com  Cel:(21)98777-7775.
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No dia em que estivemos no Point do Rico, ele atendia simultaneamente ao COB, e as TVs austra-
liana e inglesa , mostrando seu dia-a-dia, suas pranchas e contando sua história.



Qualidade de VidaBruno Morison      
  Angiorradiologia/

Cirurgia Endovascular
morisson@terra.com.br

 Aneurisma de Aorta Abdominal

Mesmo que um aneurisma de 
aorta abdominal possa ser 
fatal se for rompido, a boa 
notícia é que um tratamen-
to efetivo pode impedir que 
isso ocorra. Entendendo os 
fatores de risco, sintomas e 
opções de tratamento, você 
pode estar preparado para 
tomar ações rapidamente.

Definição
 A aorta é o maior 
vaso do corpo. Ela sai do co-
ração, passa pelo peito e vai 
até o abdômen, onde se divi-
de para fornecer sangue para 
as pernas. Um Aneurisma 
de Aorta Abdominal (AAA) 
é uma dilatação na parte da 
aorta que corre através do 
abdômen.
 Com o tempo, a aorta 
pode tornar-se fraca, e a for-
ça da pressão arterial normal 
pode fazer com que ela se 
rompa. Isso pode levar a dor 
grave e sangramento interno 
maciço.
Não se sabe o que exatamen-
te causa um aneurisma. A di-

depois de certo tamanho a 
chance de romper é maior 
que o risco do procedimento, 
justificando a realização do 
mesmo.  Se o médico sentir 
que existe um risco do aneu-
risma de aorta romper, ele 
poderá recomendar um dos 
dois métodos para o reparo 
do aneurisma: reparo cirúr-
gico aberto ou tratamento 
endovascular.
 Com o reparo cirúrgi-
co aberto, o cirurgião faz um 
grande corte no seu abdô-
men onde o aneurisma está 
localizado. A região lesiona-
da pelo aneurisma é então 
separada cirurgicamente da 
parte principal da aorta e é 
substituída por um tubo sin-
tético que é suturado no lo-
cal. Uma alternativa menos 
invasiva ao reparo cirúrgico 
aberto é o reparo endovas-
cular de aneurisma usando-
-se um dispositivo especial 
chamado endoprótese. A en-
doprótese é colocada dentro 
da região lesionada da aorta 
para separar o aneurisma do 
fluxo sanguíneo normal. Ela 
foi projetada para ser colo-
cada sem se abrir cirurgica-
mente a aorta.
 Espero ter esclareci-
do sobre essa doença fatal.... 

Se o seu médico vê os sinais 
de um aneurisma de aorta 
abdominal, poderá progra-
mar testes para confirmar 
o diagnóstico. Geralmen-
te, envolverão a tomada 
de imagens da tomografia 
computadorizada (TC) e de 
ultrassom.
 As imagens produ-
zidas por esses métodos 
ajudam o médico a “ver” 
dentro de sua aorta e de 
outros vasos sanguíneos e 
órgãos do seu corpo para 
verificar se um aneurisma 
de aorta está presente.
A meta do tratamento de 
um aneurisma de aorta ab-
dominal é a de impedir que 
ele se rompa. Dependendo 
do tamanho e da condi-
ção do seu aneurisma, isso 
pode ser feito vigiando-o 
constantemente ou repa-
rando-o.
 Nem todos os aneu-
rismas de aorta abdominal 
necessitam de cirurgia. Se 
o seu aneurisma for peque-
no, o seu médico poderá 
decidir esperar e observar 
cuidadosamente para ver 
se existe qualquer mudan-
ça. Isso se baseia no risco 
de uma cirurgia ser sempre 
menor que o benefício da 
mesma, assim sabe se que

latação pode ser por uma fra-
gilidade na parede da aorta. 
Alguns médicos acreditam 
que essa dilatação pode ser 
devida a artérias obstruídas, 
mas também pode estar re-
lacionada à hereditariedade, 
lesões ou outras doenças.
Muitas pessoas com aneuris-
ma de aorta abdominal não 
têm nenhum sintoma. Fre-
quentemente, os aneurismas 
crescem lentamente e não 
são notados. 

Quando um aneurisma de 
aorta abdominal se expande, 
você ou o seu médico podem 
perceber uma palpitação no 
meio da barriga, na parte 
inferior do seu estômago ou 
dor na parte baixa das cos-
tas. A maioria dos aneuris-
mas abdominais é identifica-
da durante exames médicos 
de rotina.
Fatores de risco associados 
a ele:

Pessoas acima de 50 anos de 
idade
Fumantes ou com histórico 
de
Artérias obstruídas 
Pressão arterial alta
Histórico familiar 
Colesterol alto

Mas lembre se que essas in-
formações não substituem 
uma consulta médica com 
um especialista da área de 
cirurgia vascular.
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Negócio de família sob nova direção no Recreio
O ciclo da vida. Ninguém 
foge dele. Uns sofrem mais 
outros sofrem menos e al-
guns apenas mudam por 
completo.  Aliás, o mundo 
muda toda a hora. E a re-
gião do Recreio tem modi-
ficado a passos largos. Nos 
últimos 8 anos, com a vinda 
do BRT, novos moradores e 
a duplicação das Américas, 
mais mudanças. Em espe-
cial acompanhamos essa 
família ligada ao universo 
de mecânica de carros.
 Há cerca de 6 anos 
produzimos uma matéria 
com a família Laino que 
comemorava 27 anos na 
região ininterruptos de ser-
viços prestados à sociedade 
local. Chegamos a entrevis-
tar o cantor Agnaldo Timó-
teo, que deixou por anos seu 
carro com placa de Timó-
teo (MG) para um conserto 
que durou anos por falta 
de peças. No ano passado, 
presenciamos a despedida 
da família da Avenida das 
Américas após a explora-
ção imobiliária tomar conta 
da via e o perfil mudar por 
completo. Poucos comer-
ciantes sobreviveram no 
local aonde os veículos pas-
sam a 60 km por hora, no 
mínimo.  Agora, somente 
farmácias, muitas, conces-
sionárias, mercados fazem 
parte da decoração da via. 
Uns ainda sobrevivem. 
 E agora, uma nova 
mudança. Após anos jun-
tos, o patriarca, Sr Enzo 
Laino, 'italianão' dos bons 
se aposenta  e deixa o fi-
lho mais novo, Emilio Laino 
cuidar da oficina que deixou 
tantas alegrias a família.  
Funcionando na esquina en-
tre o Santuário de Fátima e 
o CEMA, na curva do engar-
rafamento, Emílio se sente 
preparado para esse novo 
desafio:
 __" No passado, as 
outras oficinas que não con-
seguiam resolver os proble-

mas indicavam a mim. Esse 
tipo de negócio tem um certo 
parâmetro com o do médico. 
Tem uns que dão diagnósti-
co errado, não tem? Graças 
a Deus não custa uma vida, 
mas você fica com dor pelo 
menos. Com o carro tem um 
pouco disso, do cara ser mal 
atendido, levar um orçamen-
to muito alto pelo serviço 
que foi feito e às vezes nem 
solucionado o problema é.", 
lembra o pequeno empresá-
rio empolgado com o novo 
desafio, porém preocupado 
por estar só nesse momento 
difícil da economia.
 Com a escassez de 
crédito, quem costumava tro-
car de carro a cada 3  anos, 
agora aposta na revisão fora 
da autorizada e estender um 
pouco mais o tempo com o 
veículo. Isso acontece quan-
do ultrapassamos 50 , 60 mil 
Km e peças mais caras são 
trocadas, como pastilhas, 
correias dentadas e outros 
itens da injeção e bombas de 
combustível. Com relação à 
ausência de seus irmão nes-
sa fase Emílio completa:
 __"Meus irmãos de-
cidiram fazer outras ativida-
des, fora dessa área. Eu fico 
pelo legado de meu pai, pelos 
meus clientes , já que estou 

da família, principalmente 
após o nascimento da filha 
Lauryn, há 11 meses. “Pre-
ciso de um carro mais segu-
ro e mais confortável, com 
airbag e ar-condicionado, 
itens que o atual não tem”, 
afirma.
 Ele fazia cotações 
de preço e de financiamen-
to quando perdeu o em-
prego de motorista, há seis 
meses. Enquanto não con-
segue nova colocação, aju-
da o cunhado em uma ofici-
na mecânica, mas a renda 
caiu pela metade. “Não vou 
me arriscar agora e só vou 
atrás de outro carro quando 
conseguir trabalho com re-
muneração melhor”, afirma 
Grespan, que mora na casa 
da mãe com a esposa e a 
filha,  disse em recente en-
trevista ao Estadão, jornal 
conservador de São Paulo.  
 E isso  tem a ver 
com a oficina do Emílio. Re-
forçando esses números o 
mercado brasileiro elevou 
para  um patamar de ven-
das de 1,57 milhão de car-
ros e caminhões em 2004 
(um ano após o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva assumir a presidência 
da República) para 3,8 mi-

aqui há 22 anos pelo menos. 
E só sei fazer isso. Aliás passei 
boa parte da minha vida sujan-
do a mão de graxa e resolven-
do os problemas dos carros dos 
outros", brinca.
 Em 2005, com o boom 
do crédito automotivo, aonde 
se chegou a oferecer parcelas 
de 72 vezes, todo mundo que-
ria um carro zero quilômetro. 
Por outro lado, os tempos são 
outros e esse cenário vai de-
morar um pouco segundo es-
pecialistas.
 “A capacidade ociosa 
cresceu muito e, mesmo que 
ocorra uma recuperação do 
mercado, vai levar pelo me-
nos uma década para o setor 
recuperar a plena capacidade”, 
diz João Morais, economista da 
Tendências Consultoria, espe-
cialista em setor automotivo. 
Ele lembra que o ambiente de 
insegurança afugenta o con-
sumidor de bens de alto valor, 
como o automóvel. “O que o 
governo de Michel Temer preci-
sa fazer é gerar um cenário de 
maior previsibilidade.” 
 Só assim consumidores 
como Lucas de Paula Francisco 
Grespan, de 26 anos, conse-
guirão levar adiante o plano 
de comprar um carro novo. No 
caso dele, o Corsa 2001 não 
atende mais às necessidades 

lhões em 2012 (também um 
ano após a posse de Dilma 
Rousseff).
 A partir de 2013, o 
mercado começou a regredir. 
Foram vendidos 3,76 milhões 
de veículos, volume que bai-
xou para 3,49 milhões no ano 
seguinte e para 2,56 milhões 
em 2015. Recuperar o nível 
recorde de 2012 vai levar ao 
menos uma década, preveem 
analistas do setor automobi-
lístico. De janeiro a abril deste 
ano as vendas caíram 27,9% 
ante igual período de 2015, 
somando 644,2 mil veículos. 
Assustados com o desem-
prego e com a confiança em 
baixa, consumidores desapa-
receram das concessionárias. 
 Para o Emílio, que 
agora se especializou por 
completo, é só arregaçar as 
mangas, afinal, oferece re-
paros em direção, injeção, 
suspensão, ar condicionado,-
freios e elétrica, higieniza-
ção e até montou uma lava a 
jato com sistema de limpeza 
a vapor . Tudo para agregar 
ao seu negócio. O endereço 
é  Rua Joaquim José Couto 
40 - Recreio . Telefones 3624 
4313 -3627 4313  e whats 
app 96445 2050.

   Setembro- pág.11Veja  sempre mais novidades em www.jornaldorecreio.com.br  email jornaldorecreio@gmail.com Whatsapp JR 21 99104-2208

Emílio  posa num dos carros de clientes preparado para o novo desafio 



 Antes  era tudo especu-
lação, informações de tes-
tes e tudo mais. Vi andan-
do pelas ruas do Recreio 
o novo Civic, considerado 
pelo jornalista do Carro Etc, 
Michael Figueiredo como "A 
reinvenção do sedã." Antes 
quando se via um sedã na 
rua , a gente já imaginava  
um senhor ao volante. Não 
é á toa que o Sentra quan-
do foi lançado em 2005 di-
zia que não tia cara de Tio-
zão. E esse da Honda não 
tem mesmo!
 O Civic tá todo mu-
dado para poder bater de 
frente com o Corolla(líder 
em vendas no segmento) e 
no Cruze que anda ganhan-
do espaço. Para isso, já sai 
na frente porque em bai-
xo tem o motor 1.5 turbo 
que geram impressionantes 
173 cv.
O sedã já foi avaliado por 
pelo site da Autoesporte 
nos Estados Unidos e foi só 
elogios. Produzida na fá-
brica de Sumaré, no inte-
rior de São Paulo, a décima 
geração do sedã chegou 
às lojas com preços entre 
R$ 87.900 e R$ 124.900. 
Como comparativo, a linha 
anterior tinha preços que 
partiam de R$ 75.700 para 
a versão LXS manual e iam 
até os R$ 94.100 cobrados 
pelo EXR. 
 __"A missão do 
novo Civic é ser a referên-
cia no seu segmento e ser 
o melhor Civic de todos os 
tempos", afirmou Sérgio 
Bessa, diretor de relações 
públicas. Com design mais 

arrojado e cheio de tecno-
logia, o novo Civic é ofe-
recido no país em quatro 
versões de acabamento: 
Sport, EX, EXL, e Touring. 
As três primeiras são equi-
padas com o já conhecido 
2.0 i-VTEC FlexOne de 155 
cv de potência e 19,5 kgfm 
de torque. A novidade é o 
câmbio CVT, que simu-
la sete marchas e chegou 
para substituir a antiga 
caixa automática de cin-
co velocidades da geração 
anterior.
Bom, essa nova versão 
cresceu um pouco  e a im-
pressão de quem o vê é 
que está a frente de um 
coupè. Os mostradores do 
painel não são mais em ca-
madas e ficam num plano 
só. Muito cuidado no aca-
bamento e acabou aquelas  
colunas largas nas laterais 
e que atrapalhavam, um 
pouco a visão do motoris-
ta, criando um ponto cego. 
De ponta a ponta no pa-
ra-choque são 4,63m, 11 
cm maior portanto. Parece 
pouco , mas faz diferença 
na estabilidade. 
 Pensando em quem 
vai largar quase 90 mil 
numa versão de entrada 
que nem sempre agrada 
muito, a Honda decidiu 
fazer a alegria da galera . 
Nessa versão chamada de 
Sport, vem  com aros pre-
tos de 17 polegadas , fa-
róis de neblina , luzes diur-
nas e lanternas traseiras 
com LED, além dos itens 
tradicionais dos carros de 
luxo, como tela de 5 pole-

gadas no multimídia, ve-
locímetro digital  e ban-
cos em couro. Ele á mais 
destinado aos jovens, 
portanto, sem muito cro-
mado e câmbio manual 
de 6 marchas. Se preferir 
a versão com câmbio au-
tomático  CVT , pula para 
R$ 94.900.
Existem as versões EX e 
EXL, que ganha outros 
mimos e câmbio em bor-
boleta, retrovisores  que 
rebatem eletronicamen-
te  e faróis que acendem 
sozinhos.  Agora , o mais 
legal é a versão Touring  
que leva além do melhor 
motor, equipamentos que 
são uma novidade por 
aqui, como sistema Lane-
watch que tem uma câ-
mera posicionada  abaixo 
do retrovisor direto que 
ajuda nos pontos cegos e 
elas são acionadas  quan-
do são ligadas as setas 
e as imagens passam 
na tela do multimídia. 
Vai bater se quiser né? 
 Bom para não der-
rubar motociclistas que 
andam no corredor das 
Américas , que tal? Esse 
também vem com sensor 
de chuva, banco do mo-
torista com ajuste elétri-
co de 8 posições, parti-
da sem chave, teto solar 
elétrico e sensores de 
estacionamento. O preço 
da criança? R$ 124.900, 
topas encarar? Agora a 
traseira do 'garoto' é um 
charme a parte, vai....
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Já estão nas ruas os novos CIVICs- Parecem coupè

Aonde ver Novo Civic 2017:
Honda no Recreio AB Mobara
Avenida das Américas, 7807
(21) 2430-7751
Aberto até às 20:00
Honda Rio Tokio
 Av. das Américas, 14001
2323 9000/2158 4900



Dizem que eu Pareço ...

Aline Riscado
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”Ah, os Jogos   Olímpicos...
O nadador encheu a cara, 
mentiu e  fugiu largando os
amigos. 
Já vi isso na política. Ainda 
bem que  ganhamos ouro com 
a vara e não na argola"

Aummmm.......MESTRE CHINA  

é filósofo irlandês  e graduado no 

Paraguai

Ela não mora mais aqui , 
mas não largou suas raí-
zes. A modelo Natália de 
Jesus Ramos conta  que 
não faltam histórias en-
graçadas diante de sua 
beleza e semelhança com  
a  apresentadora do pro-
grama Pânico da Band e a 
“Verão” da Itaipava, nos-
sa vizinha , Aline Riscado.
Natália conta que volta 
e meia é abordada para 
selfies e autógrafos. Uma 
certa vez na boate Mirroir, 
de Luciano Zafir, na Lagoa 
foi convidada para subir 
ao camarote e desfrutar 
da mordomia. Ela recu-

sou? Que nada...Apro-
veitou a fama repentina , 
meio que de tabela.   As-
sim como Aline Riscado, a 
nossa Natália molda seu 
lindo corpitcho em aulas 
de balé que praticava no 
Recreio. Natália prometeu 
um ensaio para nós vesti-
da de bailarina! Tem que 
cumprir hein Natália?

E você se acha parecido 
com algum famoso ? Man-
de sua foto para jornaldo-
recreio@gmailcom ou pelo 
Whaps app 21 991042208 
sob o assunto DIZEM QUE 
EU PAREÇO COM... 



De Olho no Recreio
Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br Jornal do Recreio - pág.14

O Gran Parrilla recebeu 
dois grandes times 
campeões no período 

das olimpíadas. Primeiro foi 
a equipe de vôlei masculino 
da Itália, para degustar as 
carnes assadas na brasa da 
casa. A família proprietária 
do restaurante, 'os Trotta'  
ficaram muito felizes afinal 
puderam botar o italiano em 
dia. Na mesma semana foi a  

No site do Jornal do Recreio 
tem a foto de Don Dieguito 
posando para fotos com a 
galera do salão. Já um pouco 
acima está nosso mais novo 
morador do Recreio, Nego do 
Borel, que recebeu mês pas-
sado nada mais nada menos 
que a nossa seleção olím-
pica de ouro do futebol em 
sua casa , na Estrada do Rio 
Morto. Após o 6 x 0 Neymar 

vez da seleção de basquete 
argentino que foi degustar as 
empanadas e sua Parrillada. 
Aprovaram. Disseram que se 
ganhassem o ouro iriam re-
tornar para a comemoração. 
Pena que deu EUA. Na Copa , 
Diego Maradona já tinha pas-
sado lá por duas vezes. Na 
segunda pediu 'Sete Assados 
de Tiras' para gozar o nosso 
futebol, alguém lembra? 

, Gabriel Jesus, Felipe Ander-
son, Gabigol, Luan e até o pai 
do craque do Barcelona es-
tavam lá. O cantor publicou 
essa  e mais uma foto pra lá 
de engraçada em seu perfil 
do Instagram. Nego desco-
loriu o cabelo junto com boa 
parte do time em comemora-
ção ao ouro olímpico . Isso, o 
zagueiro do Vasco entregou, 
afirmando que foi a mando de 

Neymar que convenceu 
muitos a ficarem a la Ma-
donna.
 Para quem tem 40 
anos, sabe que Romário 
fez o time todo ficar ca-
reca após a conquista da 
Copa das Confederações 
na Arábia, menos Rogé-
rio Ceni. E depois o Brasil 
descobriu que Gonçalves 
usava peruca.
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No Empório Santa There-
zinha, na Avenida das 
Américas 13 280, tele-
fone:2498-8799 e na 
Mondovinoweb da Rua 
Nelson Tarquino sempre 
haverá boas escolhas e 
bons rótulos , além de 
preços justos. 
 
www.statherezinha.com.
br
Tim tim!

Os Jogos Olímpicos se 
foram e agora vivemos 
o ambiente das Paromli-
pídas, e isso nos fez 
pensar quais países par-
ticipantes produzem e 
ganham medalhas com 
uma certa frequência. 
Apesar de mais e mais 
regiões no mundo esta-
rem começando a pro-
duzir vinho, o mercado 
ainda é dominado por 10 

7. Alemanha -

Destaca-se por seus 
vinhos brancos e aro-
máticos, exportados 
principalmente para a 
Espanha e para a Itália.
 Algumas uvas 
importantes: Riesling e 
Müller-Thurgau.

6. Austrália - Muito liga-
da ao mercado de ex-
portação. Recentemen-
te tem expandido esse 
mercado também para 
a Ásia. Algumas uvas 
importantes: Shiraz e 
Chardonnay.

5. Argentina  Subiu mui-
to no ranking nos últi-
mos anos, apresentando 
crescimento surpreen-
dente. Também é bas-
tante ligada à exporta-
ção.
 Algumas uvas 
importantes: Malbec e 
Chardonnay.

4. EUA 

O estado que mais pro-
duz é a Califórnia, de 
onde vem 90% do vinho 

países que produzem pra-
ticamente 80% do vinho 
mundial. Desses 10, os 
países do top 3 são res-
ponsáveis por quase me-
tade de todo o vinho do 
planeta – uma quantida-
de suficiente para encher 
aproximadamente 5.127 
piscinas olímpicas.

10. Portugal  -Famoso 
por sua variedade e pelo 
vinho do Porto, obra-pri-
ma do país. Algumas uvas 
importantes são as com-
ponentes do Porto e Alva-
rinho.

9. Chile  -Sua uva emble-
mática é a Carménère, 
mas trabalha com grande 
diversidade de uvas.  com 
destaque a Cabernet Sau-
vignon e a Chardonnay.

8. África do Sul  -

Conhecida por seus Che-
nin Blanc e também por 
ser o maior produtor de 
brandy do mundo. Suas 
uvas importantes: Chenin 
Blanc e Colombard.

americano.
 Algumas uvas im-
portantes: Cabernet Sau-
vignon e Chardonnay.

3. Espanha 

Dona da maior área culti-
vada do mundo.
 Algumas uvas im-
portantes: Tempranillo e 
Airén.

2. Itália 

Apesar de a produção ter 
caído 7% desde 2007, o 
país permanece com a 
medalha de prata.
 Algumas uvas im-
portantes: Sangiovese e 
Trebbiano.

1. França 

 Também está re-
duzindo sua produção 
(desde 2007, a queda foi 
de 11%), mas continua 
sendo a líder, principal-
mente  por causa dos es-
pumantes, champanhes 
e seu inconfundível Bor-
deaux.


