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Coronel Mello, morador do Recreio, assume 31º BPM

Após 3 anos de comando do Tenente Coronel
Sérgio Schalloni, o 31 º
BPM recebeu mês passado um novo comandante,
agora com Tenente Coronel Mello. Vindo do 10º
Batalhão, em Piraí, Mello passou pelo setor de
investigação criminal da
corporação; pela escola
de formação de oficiais
em Sulacap, pelo Comando do Estado Maior,
além de ter comandado o
Sul Fluminense do Estado
por vários anos. Oficial
de carreira, morador do
Recreio, recebeu a equipe do Jornal do Recreio
para uma conversa bem
amistosa. Bem articulado
e de fácil eloquência Mello deixou um vídeo bem
atencioso em nosso site.
Passa lá:
1) O Sr é morador da região, o que poderia dizer
aos moradores como cartão de visitas?
R: Olha, serei cliente do
meu próprio serviço e fiscal também porque não?
O maior desafio será tentar manter os projetos do
comando anterior. Apesar de estarmos vivendo
uma crise econômica e
política grave, um verdadeiro caos que afeta
a nossa mancha criminal
de uma certa forma.Temos números bons analisando tecnicamente. Vi

que os números de assalto a transeuntes estão diminuindo, apesar de altos
ao longo do ano, segundo
os dados da Secretaria de
Segurança Pública.
2) E o que pode ser feito para a mudança desse
quadro?
R: Olha, estamos entrando numa época crítica
para o policiamento ostensivo porque vem as festas
de fim de ano, junto com
os fins de semana com
praias cheias. E o efetivo precisa atender essa
demanda. Tentarei junto
com o Tenente Joubert
que faz as análises do sistema de metas para ver se
conseguimos implementar
o POG que deslocaria um
policial a pé junto com um
Guarda Municipal. Isso
amplia minha área de
atuação na região, otimizando meu efetivo. Agora,
o morador precisa colaborar também. Eu por diversas vezes ao entrar no
meu condomínio aqui no
Recreio vi moradores dentro de seus carros olhando whats app com portão
aberto. Não vivemos mais
nesse mundo de tranquilidade. O bairro cresceu, o
estímulo ao consumo idem
e as desigualdades sociais
estão cada vez maiores.
Isso vale para os porteiros
que não prestam atenção
em quem entra e quem

sai do prédio. Isso vale para
as pessoas que andam desatentas nos transportes
públicos olhando a tela do
celular. Não digo que se
precisa viver com medo,
aliás é uma necessidade do
ser humano andar com segurança, só friso que não
podemos nos dar mais ao
luxo de achar que a rua é
a extensão de nossas casas. Não podemos resolver
o problema da criminalidade somente com polícia.
3) É coincidência nossos últimos comandantes virem
do interior?
R: Pelo menos no meu
caso e do meu antecessor
foi uma grata coincidência,
meu amigo desde os tempos dos cursos internos. Fizemos até curso de aperfeiçoamento na Espanha.
4) Vamos ter mais policiais
nas ruas apesar da crise do
Estado?
R: Vou me empenhar para
isso. Não tenho interesse em ter os meus oficiais
aqui no Batalhão. Preciso
descentralizar esse efetivo
e dar mais comando aos
meus tenentes e capitães.
Para isso, preciso otimizar
as minhas Companhias. Na
Cidade das Artes, temos
duas coexistindo no mesmo
espaço físico. Sei que as associações de moradores do
Recreio e Vargens conseguiram uns terrenos e vou
dar atenção a esse tema.

O novo comandante do 31 BPM é morador do
Recreio e deixou telefone para o morador
Whats app 97507 4962 31BPM

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

U

m estudo divulgado recentemente
mostrou
uma forte relação entre
uma vida mais longa e o
consumo de fibras. Foram analisadas 400 mil pessoas
entre 50 e 71 anos. O grupo que
tinha o hábito de ingerir alimentos ricos em fibras diariamente
apresentou 22% menos chances
de morrer depois de nove anos.
A quantidade de fibras consumida
por aqueles que viveram mais era
de cerca de 29g para os homens
e 26g para as mulheres por dia.
De acordo com o estudo,
as fibras diminuem o risco de
doenças cardiovasculares, respiratórias ou infecciosas. As fibras
também foram relacionadas a
menos chances de desenvolver
câncer para os homens: esses
alimentos possuem vitaminas,
minerais e elementos químicos
benéficos, além de possuírem
propriedades
antinflamatórias.
Mas não são apenas as fibras que
trazem tantos benefícios. Pesquisas têm comprovado ao longo
dos anos a relação entre alimentos presentes em nossas dietas e
uma vida mais longa.
Um exemplo é o tomate.
Famoso pelos seus benefícios na
prevenção do câncer, ele também
passou para a lista dos prolongadores de vidas após um estudo
realizado pela Universidade de
Kentucky, nos Estados Unidos.
De acordo com os pesquisadores, o tomate possui ácido ferúlico, que protege os neurônios da
degeneração, sendo importante
na prevenção de doenças como

Alimentos
que
prolongam
a vida
o Alzheimer e Parkinson. O alho
também está entre os mocinhos
dessa história. Além de fortalecer
o sistema imunológico, ele diminui os níveis de açúcar no sangue
e tem efeito antioxidante.
A castanha do Pará também é uma alternativa deliciosa
para quem almeja viver mais.
Fonte de vitamina E e selênio, ela
desacelera o envelhecimento, diminui os radicais livres e os riscos
de doenças do coração, além de
aumentar a imunidade, equilibrar
os hormônios da tireóide e atuar
no combate ao câncer. Famosos
por equilibrar a flora intestinal e
ajudar na absorção de nutrientes,
os iogurtes também melhoram a
imunidade, previnem infecções,
controlam o colesterol e diminuem as chances de desenvolvimento do câncer. Mas é melhor
optar pelos naturais, sem corantes nem açúcar, que podem dificultar a sobrevivência das bactérias probióticas que possuem sua
grande arma.
Entre os outros alimentos
repletos de benefícios para uma
vida mais longa está a linhaça,
que também alivia os sintomas
da TPM, a maçã, a canela, que diminui a compulsão por doces, e
as frutas vermelhas, que evitam
o envelhecimento precoce das células. É só escolher os alimentos
que você mais gosta e montar sua
dieta para uma vida mais longa!
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Ricardo Negreiros -Reestruturador
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Você é vítima ou senhor(a) do
seu destino?
Michael Phelps

kohei uchimura

I

ncomoda-me a frequência de uso do
termo “desigualdade”
como algo intrinsecamente injusto em virtude da diferença de remuneração entre pessoas que
ganham por seu trabalho um
valor muito baixo em comparação a outras que ganham muitas vezes mais. Há
distorções? Claro, mas não
acho que seja a regra geral.
Tenho 38 anos de vida profissional, sendo 21 como
assalariado e os últimos
17 como prestador de serviços. Acredito não haver
diferença conceitual entre
um tipo e outro de contrato
de trabalho, como também
não deveria haver quanto
a servidores públicos. Ou
seja, podemos e devemos
ser remunerados pelo valor que geramos àquele que
nos paga, logo, é preciso ter
em mente o tempo todo:
1. O que um empregado
ou prestador de serviços
vende é o binômio “tempo + talento”. Tempo, por
sua vez, é mercadoria que
não se repõe. Quem presta serviços tem sempre urgência em vender o seu

tempo. Quem é empregado
deve reconhecer que o seu
tempo remunerado precisa
ser igualmente bem usado.
2.
O comprador de nosso produto (força física e/
ou intelectual), chamado
de consumidor, contratante ou empregador, pode
ou está disposto a arcar
com o valor que estamos
pleiteando/recebendo?
3. O que entendemos estar gerando de valor para
o contratante (ou empregador) é percebido da
mesma forma por ele?
4.
Há uma relação equilibrada entre oferta e procura do que fazemos ou vendemos? Ou seja, qual é o
preço que equilibra aquilo
que se quer contratar em
relação ao que é oferecido?
5.
Ressentimento e orgulho
não
têm
espaço na vida profissional de
quem almeja o sucesso.
Negócios
são
negócios.
5.
Ressentimento e orgulho
não
têm
espaço na vida profissional de
quem almeja o sucesso.
Negócios
são
negócios.
A vida em sociedade, que
começou há muitos milhares de anos, evoluiu e
se amalgamou a partir da
utilidade recíproca entre
seus membros, logo, pauta

da pela competência e contribuição de cada um. Destacam-se, por exemplo, os
animais alfa, cujas condições
naturais de liderança derivam basicamente de seus
talentos congênitos, seja por
uma capacidade física maior
ou uma astúcia mais acentuada. Há também nos grupos sociais uma massa volumosa de talento mediano e
uma base menor e um pouco
menos talentosa, no sentido
da capacidade de oferecer
valor ao grupo, todas vivendo desafios hierárquicos.
Em minha opinião, o grande poder da humanidade
está em nossa fabulosa capacidade de comunicação
e por meio dela um imenso potencial de desenvolvimento de habilidades as
quais precisam ser trabalhadas duramente. Talentos
especiais aparecem com
frequência e se desenvolvem
independentemente
de forma física, cor, sexo,
região ou religião, como
as fotos acima exempli
ficam. Alguns indivíduos
nascem com uma ou outra aptidão mental maior
congênita, como no campo da matemática, física, biologia, línguas etc.
Do lado físico há quem
nasça
com
maior
ca

pacidade fisiológica para
correr, driblar, nadar etc.
Importante, entretanto, ressaltar que sem dedicação
absoluta para desenvolvê-las não valem muita coisa.
O problema em geral está na
seguinte pergunta: e quando fazemos parte da grande
massa mediana? O que fazer quando nossos talentos
inatos não são muito maiores que a média? Ou quando
nascemos em um meio pouco estimulante ao nosso desenvolvimento potencial? Eis
o ponto central – ou decidimos que estamos satisfeitos
com a relação custo-benefício que a natureza nos atribuiu ou iremos nos desdobrar muito mais que a média,
o que significa estudar mais,
treinar mais, trabalhar mais.
Queremos nos acomodar no papel de vítimas ou lutar como senhores de nossos destinos?
Reconheço que há muitas
pessoas com dificuldades em
certos aspectos que a natureza lhes atribuiu, como
dislexia (déficit de leitura),
dificuldade para matemática
etc. Ainda que eu acredite na
plasticidade do cérebro para
enfrentar e contrabalançar
tais deficiências, admito que
a falta de apoio familiar e/
ou a luta pela sobrevivência

mais imediata possam levar
uma boa parte das pessoas
a desistir de se superar. No
entanto, confio 100% na
ideia de que todo mundo
tem um ou mais talento ou
habilidade relevante, seja
mental, físico ou operacional. Essa é a razão pela qual
vemos tanta gente extremamente dedicada que se
destaca por sua excelência
como comerciantes, padeiros, cozinheiros, costureiros,
eletricistas, mecânicos, pedreiros, faxineiros e tantas
outras atividades dignas que
são altamente valorizadas
em nosso dia a dia e podem
gerar ganhos até bem maiores do que de atividades
que dependam de graduação ou dedicação acadêmica.
Diante de tanta evidência
prática, acredito que tudo
é uma questão de “preço x oferta de empenho”,
seja no campo local, regional
ou
internacional.
Se o indivíduo se dedicar
mais que a média, será disputado por contratantes/empregadores lúcidos e a posição de destaque que almeja
será apenas uma questão de
empenho, tempo e paciência.
Não nos faltam exemplos.
ricardo.negreiros@
rnexecutivos.com.br
97148 3135
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Dr. BRUNO MORISSON
Cirurgião Vascular
Endovascular

Accura
morisson@terra.com.br

E

sse mês falaremos
de um problema
que acontece com
muitas
mulheres
e por desconhecimento do diagnóstico e do tratamento por
muitos; diminui a qualidade
de vida delas.
As varizes pélvicas
são veias dilatadas que surgem principalmente ao redor
do útero, trompas e ovários.
Elas dificultam o retorno do
sangue e causam dores abdominais. Essas varizes localizadas no útero se comunicam com outras varizes ,
formando as varizes gonadais
ou ovarianas, que convergem
para a veia cava inferior, do
lado direito, e para a veia renal, do lado esquerdo. Essas
veias contém válvulas e são
de extrema importância para
a drenagem venosa da pelve, por outro lado, quando
elas se tornam insuficientes,
irão resultar na formação de
veias dilatadas e dolorosas,
as varizes pélvicas. A dilatação das veias na pelve ocorre
pelo mesmo motivo que a dilatação das veias nas pernas
(varizes), que são as causas
genéticas, sobrepeso, hormonais (pílulas), tabagismo e sedentarismo.
Outra doença que

Qualidade de Vida
Varizes pélvicas

pode agravar as varizes pélvicas é a compressão da veia
ilíaca pela artéria de mesmo
nome; essa alteração é de nascença e quando ocasiona uma
compressão importante aumenta a pressão das veias na
pelve podendo ocasionar até
trombose. Essa alteração se
chama síndrome de May Turner.
O médico faz o diagnóstico e tratamento das varizes pélvicas nas mulheres,
através de exames como eco-doppler, tomografia abdominal ou pélvica e angiorressonância. Quem tem varizes
pélvicas pode engravidar, mas
deve fazer o tratamento antes.
Sabendo também que a gravidez pode piorar as varizes pélvicas, agravando seu tamanho
ou mesmo sintomas. O médico
faz o diagnóstico e tratamento das varizes pélvicas nas
mulheres, através de exames
como eco-doppler, tomografia
abdominal ou pélvica e angiorressonância.
Quem tem varizes pélvicas pode engravidar, mas
deve fazer o tratamento antes.
Sabendo também que a gravidez pode piorar as varizes pélvicas, agravando seu tamanho
ou mesmo sintomas.
"39,1% das mulheres
em algum momento da vida
terão dor pélvica crônica, que
pode estar associada às varizes
pelvicas".
Os sintomas das varizes pélvicas na mulher constituem a chamada dor crônica
pélvica, e podem incluir:
Tratamento para varizes
pélvicas
As varizes pélvicas podem ter
seus
sintomas
controlados
através de cirurgia e/ou remé-

dios. O uso de medicamentos
orais ajuda a diminuir a dilatação
das veias e melhora os sintomas,
mas nem sempre é efetivo. E é
aí que a ginecologia e a cirurgia
vascular/endovascular
devem
trabalhar juntos. O diagnóstico
inicial é feito pelo ginecologista,
que deve sugerir a possibilidade
do tratamento endovascular para
as pacientes em que o tratamento
medicamentoso não esteja sendo
suficiente. Pode ser necessário o
tratamento cirúrgico com a embolização das varizes pélvicas.
O procedimento é cirúrgico, mas
minimamente invasivo, todo realizado através de uma pequena
punção na virilha ou na jugular
com anestesia local e sedação
tornando seguro e indolor. A embolização com molas deve então
ser considerada naquelas pacientes que não respondem ao
tratamento clínico, pois apresenta excelentes resultados técnicos (até 90% dos casos tratados
apresentam resolução ou melhora dos sintomas, em estudos).
Como é feito o procedimento de
embolização
O procedimento é feito em regime de day hospital, ou seja,
com anestesia local, durando cerca de 2 horas e a paciente normalmente recebe alta 2-4 horas
após o término do procedimento.
Não há necessidade de internação prolongada. Procure um
especialista se sentir um desses
sintomas para que após exame
clínico os exames adequados
sejam solicitados e se for o seu
caso a doença deverá ser tratada.
Assim você poderá voltar a ter
uma vida sem dor!!! Espero ter
contribuído mais uma vez para
esclarecer e aproveito o espaço
para desejar um excelente Natal
com um próspero Ano Novo a todos !!!!!!
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Ser mulher é complicado..
Tem festa e não tem sapato.
Tem sapato e não tem roupa.
E quando tem os dois,
não tem festa .
"

Aummmm......"

Virando o ano com Roupa Nova
Jornal do Recreio- Dezembro pág.12

D

esde maio desse ano a região
ganhou
mais
uma opção de
shows de qualidade, com a abertura de
algumas datas da casa
para shows de grande
porte. O Ribalta,
através da Foccus Entretenimento, trouxe Diogo
Nogueira, Alcione, Ivan
Lins com o show 50 anos
de Bossa Nova, Zeca Pagodinho e a dupla sertaneja Vitor e Léo. E para
fechar com chave de ouro
o ano de 2017, os organizadores trazem para
o palco da casa um presente para o bairro: o
Reveillon do Roupa Nova.
Virar o ano cantando “Eu perguntava,
do you wanna dance?”
ou “Veeeem fazer diferente, o que mais ninguém faz” ou ainda “Eu
te amo e vou gritar pra
todo mundo ouvir!" é a
aposta dos organizadores
que estão vendendo um
pacote
com-tudo-incluído, com jantar, entradinhas e open bar variado.
Somando
darão
9
horas
de
festa.
Na abertura, banda V-Trix; a bateria da
Grande Rio e suas passistas, além de DJs nos intervalos. Um dos organi-

zadores Leandro de Souza
lembra que pensando na
possibilidade dos adultos
se divertirem foi criado um
espaço para os 'pequenos':
_"Vamos
montar
um espaço kids com a estação cabanas que vai proporcionar momentos divertidos às crianças, deixando
os pais mais à vontade e
curtirem a festa. Teremos
uma equipe qualificada
em entretenimento infantil
utilizando oficinas e brincadeiras para cada idade.
Mas vale lembrar que
crianças de idade inferior
a 3 anos, apenas acompanhados com um responsável porque não teremos
berçário", frisou Leandro.
Os preços variam
a partir de R$ 560 valor
promocional do primeiro
lote e crianças com idade até 4 anos não pagam.
De 5 a 13 anos, 50% do
valor no setor escolhido.
A noite tem início às 21 H,
indo até às 6 H com direito a café da manhã sendo
servido a partir das 4 H.
Quem assina o cardápio gastronômico é o bufê Green
House. No menu, vinhos,
espumantes, cervejas, uísque, caipirinhas,refrigerantes, águas e sucos de fruta.
É a primeira vez
que a banda Roupa Nova
irá se apresentar
no

bairro aonde a
dos
integrantes
S

E

R

V

I

maioria
reside.
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Reveillon Ribalta Roupa Nova
Show: Banda Roupa Nova,
Banda V-trix, Bateria da
Grande Rio, Djs e muito mais
All inclusive: Buffet, Jantar, Café da manhã, Bebidas: Espumantes, Wiskys,
Vodkas,
Drinks,
Energéticos,
Cervejas,
sucos, refrigerantes, aguas
Informações:
www.reveillonribalta.com.br
Dia:
31
de
Dezembro
Abertura da casa: 21h
Horário
do
show
da
Banda
Roupa
Nova:
à
Partir
de
00:00hs
Local: Ribalta – Av. das Américas, 9650 – Barra da Tijuca
Classificação:
Livre
I n g r e s s o s :
Pista Lounge Premium: a
partir de R$ 560,00 ( Primeiro lote promocional)
Mesa Setor Vip: a partir de R$ 650,00 ( Primeiro lote promocional)
Mesa Setor Master: a partir de R$ 720,00 ( Primeiro lote promocional)
Vendas
online:
www.ingressorapido.com.br
Ponto de venda: bilheteria da Ribalta ou no Hotel Encore ao lado da Ribalta
(21)
2432-6014.
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De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

B

alançou o pé de
gente bacana e do
bem na edição desse mês. Que atire a primeira pedra
quem não abriu um sorriso só em ver a foto acima
desse senhor de bigode.
Antônio de Carvalho Barbosa,
natural do Paraná, mais especificamente de Arapongas,
esteve na Pulperia Portenã
da Gláucio Gil para comprar

vinhos gaúchos e carnes da
estância gaúcha. Pedro Muller, um dos sócios recebeu
Tony Ramos e sua esposa Lidiane no último domingo de
novembro. O José Augusto, o
pai de Vitória, em 'Tempo de
Amar" vai reviver uma parceria antiga com Regina Duarte,
fato que não acontecia desde Rainha da Sucada (1990).
Monstro
em
simpatia
e
talento.

Acima, Ísis Valverde deu uma
passadinha no restaurante
Heaven da nossa dupla de capa
de dezembro, Heaven Delhaye
e Rodrigo Nogueira Minotauro,
que fica no Shopping Vogue
Square, na Barra da Tijuca.
Isis
curte
férias
merecidas desde o término da última novela das 9, 'A Força do Querer" aonde vivia a
sereia mais linda da telinha .

E no alto, o craque do Vasco,
Luiz Fabiano que segue na
luta para se recuperar de uma
lesão no joelho passou no
Dom Helio para comer com
a família e degustar umas
carnes e palhetas de cordeiro no restaurante do sempre sorridente Hélio Borba.
Posou para fotos dos torcedores na maior paciência.

Degustando a Vida

As festas de fim de ano estão chegando e mesmo em
crise não podemos deixar
de lado nossa tradição de
um bom brinde. O espumante brasileiro Casa Perini
Moscatel, da vinícola Perini,
foi o escolhido como o quinto melhor vinho do mundo
pela Associação Mundial de
Jornalistas e Escritores de
Vinhos e Licores (WAWWJ).
Ele custa apenas R$ 43,50.
Lendo essa notícia me fez
lembrar que podemos beber com dignidade gastando pouco. Há uma grande
variedade de produtos nacionais no mercado. Alguns
são muitos ruins, é claro.
Outros, muito bons, dignos
de nota, com aromas de
panificação, bom ataque de
boca e toda essa história. A
maioria, no entanto, é sim-

ples e agradável. E o preço
costuma ser um pouquinho
melhor do que o dos equivalentes estrangeiros. Ou seja,
ao meu ver, valem um brinde e, às vezes, até um porre.
A seguir, alguns espumantes
(em ordem crescente de
preço) que gosto de tomar:
Muita gente toma vinho para
se amostrar, deixar claro que
tem grana e sofisticação. O
Saint Germain Brut custa
cerca de R$ 14, o que equivale a uns R$ 16 pelos 750
ml da garrafa padrão. É um
vinho pouco complexo, mas
fresco, gostoso e aroma de
maça verde. É voltado para
um segmento mais popular.
Na ficha técnica, a Vinícola
Aurora não especifica com
quais uvas ele é feito, apenas que são brancas viníferas. O método de produção
é o charmat, como na maioria dos rótulos mais baratos.
Espumantes são resultado
de duas fermentações. No
caso dos charmat, a segunda (quando o gás carbônico
gerado durante a transformação dos açúcares em álcool é aprisionado para se
transformar nas famosas bolhinhas) ocorre em enormes
tanques de pressão chamados autoclaves. Só um cuidado: por ser muito simples,
este vinho não pode envelhecer nem um ano.

Espumante para o tim tim?
O ideal é bebê-lo assim que
chega ao mercado.
2- A qualidade do Casa Valduga Arte Tradicional Brut é
incrível para o preço da garrafa: cerca de R$ 33. Há muitos
espumantes por aí, nacionais
e estrangeiros, nessa faixa de
preço. Mas bem poucos feitos
pelo método tradicional. Deixar a segunda fermentação
acontecer na garrafa requer
uma mão-de-obra e tanto:
é preciso fazer a tal remuage, quando as garrafas ficam
viradas para baixo e são giradas manualmente todos os
dias, garantindo que as leveduras se depositem no gargalo e possam ser retiradas.
Esse cuidado artesanal não é
uma garantia de maior qualidade, mas é uma boa dica.
3-A Aurora é a maior vinícola
do Brasil,uma cooperativa de
produtores de uva da Serra
Gaúcha, com sede em Bento Gonçalves. Produz suco
de uva, vinho de mesa e vinho fino a partir da colheita
de mais de 1.100 famílias
cooperadas. O Aurora Espumante Chardonnay Brut é
feito pelo método charmat.
Tem aromas cítrico, de maçã
verde e uma leve baunilha
decorrente da passagem por
barris de carvalho.
4- Já falei sobre a Vinícola Dal Pizzol anteriormente.
Este Dal Pizzol Rosé Brut pro-

va que eles também sabem
criar vinhos jovens deliciosos. Feito de uma mescla de
pinot noir com chardonnay
pelo método charmat longo,
tem aquele aroma de frutas
vermelhas típico da pinot.
Custando cerca de R$ 50, é
uma boa pedida para acompanhar um jantar do início
ao fim.
5- Champanhes e espumantes em geral não são safrados. Você não encontra o ano
em que eles foram produzidos escrito no rótulo porque
dentro da garrafa costuma
haver vinhos de vários anos.
Quando o espumante é safrado, isso quer dizer que naquele ano as uvas estavam
especiais. Aos champanhes
safrados, chamamos de vintage ou millésime. O MIllésime Brut D.O., da Miolo, só
é produzido quando a safra
é excepcionalmente boa. Um
corte de Chardonnay e Pinot,
passa no mínimo 18 meses
sur lie. Tem aromas frescos,
mas também de panificação.
Sai por cerca de R$ 69.
6- A vinícola X Decima nasceu da Piagentini. Representa uma tendência bastante forte na Serra Gaúcha:
vinícolas populares estão
investindo em projetos para
produzir vinhos de grande
qualidade.
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Este X Decima Brut, de cerca de R$ 50, é um corte de
Chardonnay e Viogner. Mas o
longo contato com leveduras
encapsuladas faz com que,
durante o período em que a
bebida está na taça, surjam
aromas de nozes, frutas cristalizadas e panificação . Tem
frescor, mas já uma bebida
de mais peso. No Empório
Santa Therezinha, na Avenida das Américas 13.280,
telefone:2498-8799sempre haverá boas escolhas e
bons rótulos, além de preços
justos. Vamos produzir? Escrevam:
jornaldorecreio@
gmail.com

