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Amorim, CEO da Organomix e o criador, Alexandre Icaza

 O sucesso avas-
salador no mundo virtual 
alimentou o desejo do 
empresário Alexandre 
Icaza de criar uma loja 
física. Depois de 5 anos 
na web, lançou mês pas-
sado no Casa Shopping 
a ORGANOMIX. O Jornal 
do Recreio esteve no lin-
do espaço localizado no 
subsolo do shopping de 
decoração na Barra. São 
mais de mil metros qua-
drados, onde a ideia é ter 
um espaço de conveniên-
cia orgânica, como  num 
complexo gastronômico 
saudável que abriga res-
taurante, casa de carne, 
boutique de pescados, 
boulangerie, gelateria e 
enoteca.
 O investimento 
foi pesado em torno de 
R$ 10 milhões e a ex-
pectativa é de expansão. 
Augusto Amorim, CEO do 
Organomix recebeu nos-
sa equipe e fez um sim-
pático vídeo que pode 
ser visto em nosso site e 
disse que o investimen-
to partiu do desejo de se 
relacionar diretamente 
com os clientes.
 -"Temos um cres-
cimento consolidado das 
vendas no site e era mui-
to importante investir 
em uma loja física para 
continuar crescendo. Era 
uma exigência clara do 
mercado e dos próprios 
clientes,"  explicou Amo-
rim num café da manhã 
com  a imprensa.

grupo LVMH e se conver-
teu no portal de e-com-
merce da Sephora no 
Brasil. Glamour, Sephora 
e Organomix integram 
a holding i5 Empresas, 
presidida por Alexandre.

Segue SERVIÇO 
ORGANOMIX

Já Alexandre conta que 
parte da inspiração para 
o business veio dos EUA, 
com o sucesso do Whole 
Foods Market, cadeia de 
supermercados com foco 
em alimentos integrais e 
depois da preocupação 
em dar uma alimentação 
saudável quando veio o 
primeiro filho.
 “Preferi online por 
ser um mercado no qual 
tenho experiência e por 
entender que teria mais 
capilaridade”, explica. 
 Todos os produtos 
de alimentação saudável 
vendidos pela empresa 
passam pelo critério dos 
cinco princípios e estão 
escritos logo na entra-
da: disponibilizar a maior 
variedade possível de or-
gânicos, alimentos natu-
rais e integrais, e excluir 
alimentos com gordura 
vegetal hidrogenada ou 
corantes, aromas ou ado-
çantes artificiais.
 A marca carioca 
'Na Taba Du Pain ' tem pro-
dutos que aliam a arte da 
confeitaria e panificação 
francesa com ingredientes 
brasileiros. O carro-che-
fe são os pães artesanais 
de longa fermentação 
feitos com farinhas espe-
ciais, processo que real-
ça o sabor e a qualidade 
do produto, sem aditivos. 
No cardápio, também es-
tão mini porções de doces 
tradicionais (sem gordura 
vegetal hidrogenada, co-
rante, aroma ou adoçan-

Casa Shopping, Avenida 
Ayrton Senna, 2150, Bar-
ra da Tijuca
Telefone:  3180-0011
Horário de funcionamen-
to: Segunda a sábado, 
das 8h às 22h. Domingo, 
das 15h às 22h

tes artificiais), além de op-
ções para café da manhã 
(sucos, pão na chapa, ta-
pioca) e lanches (sanduí-
ches, quiches, omeletes). 
Os  frios são sem glutama-
to monosódico, encontrado 
em presuntos e frios que 
é prejudicial à saúde. Os 
produtos são de fabricação 
própria. 
 Na loja, tem a Fres-
cato garantindo peixes e 
frutos do mar frescos; na 
parte de enoteca, a empre-
sa The Wine Room disponi-
biliza cerca de 50 rótulos de 
vinhos de diversos países. A 
tradicional gelataria italiana 
'Le Botteghe di Leonardo' 
oferece gelatos artesanais, 
com ingredientes 100% na-
turais e sem adição de qual-
quer matéria prima artifi-
cial. Para os amantes de um 
churrasco, cortes nobres 
como carnes para dia a dia, 
entre bovinos, frangos e 
suínos que também podem 
ser consumidos no  local, já 
que existe um cardápio de 
cortes grelhados a hambúr-
guer. Uma atenção especial 
às carnes de excelente pro-
cedência de fornecedores 
com selos de qualidade. 
 Alexandre Icaza tem 
40 anos e trabalha com in-
ternet desde os 17. Como 
empreendedor, já teve 
inúmeros negócios, há 13 
anos atua exclusivamente 
na área digital. Nas ope-
rações de sucesso estão o 
site de moda Glamour e o 
antigo Sacks, de cosméti-
cos, que foi comprado pelo 

             Um mercado só de orgânicos no Casa Shopping



É mais fácil suportar dores 
crônicas do que a fome. 
Muita gente convive com 
dores crônicas na coluna, 
cólicas abdominais e epi-

sódios repetitivos de enxaquecas. 
A persistência do quadro doloroso 
mobiliza reações incríveis nos or-
ganismos que sofrem dele. Agora 
com relação à fome, quando ela 
aperta, o prazer de estar vivo de-
saparece. Nada se compara a um 
prato de comida. Traumatismos, 
doenças infecciosas e parasitárias 
são flagelos que afligiram nossos 
antepassados desde as cavernas. 
Num mundo sem analgésicos, a 
dor era parte inerente das preo-
cupações diárias. Como conse-
quência dos quadros dolorosos 
repetitivos, levarão vantagem 
na seleção natural aqueles que 
desenvolveram sistemas nervo-
sos com a habilidade de produzir 
mediadores químicos, capazes de 
bloquear pelo menos parcialmen-
te a condução de estímulos do-
lorosos mais duradouros. Somos 
descendentes de mulheres e ho-
mens que aprenderam a produzir 
endorfinas e outros mediadores 
em resposta à dor e ao cansaço 
extremo com a finalidade de re-
duzir-lhes a intensidade e asse-
gurar a sobrevivência.
 Em relação à fome, os 
mecanismos adaptativos tiveram 
impacto mais sutil, porque a falta 
prolongada de alimentos provoca 
fraqueza, redução da massa mus-
cular e incapacidade de respon-
der adequadamente às situações 
de perigo. No melhor estilo dar-
winiano, num mundo de predado-
res, quem não consegue caçar é 

predado precocemente e tem me-
nos chance de deixar descenden-
tes.
 Como a história da huma-
nidade é uma longa sucessão de 
epidemias de fome, nossos an-
cestrais acabaram desenvolvendo 
alguns recursos para fazer frente 
às épocas das vacas magras. Dois 
desses mecanismos de adaptação 
constituem o grande suplício dos 
que pretendem perder peso num 
mundo com oferta abundante de 
alimentos.
O primeiro é o retardo da ativa-
ção dos circuitos de neurônios 
que convergem para uma área 
cerebral considerada o centro da 
saciedade. Para manter peso, o 
ideal seria que esse centro fosse 
acionado ao ingerirmos a última 
caloria necessária para cobrir as 
necessidades energéticas diárias 
do organismo e o apetite desa-
parecesse imediatamente até o 
dia seguinte. Mas, se a saciedade 
tivesse essas características, nos-
sos antepassados não teriam so-
brevivido. Para eles, comida farta 
era ocasião de festa. Quando con-
seguiam encontrar frutas, caça ou 
carcaças, que disputavam a unhas 
e dentes com outros carnívoros, 
não podiam se dar ao luxo de fa-
zer cerimônia: ingeriam a maior 
quantidade que aguentavam. O 
excesso de calorias absorvidas 
era armazenado em depósitos de 
gordura sob a pele, providência 
fundamental para sobreviver às 
fases de jejum prolongado que 
certamente viram. Levaram van-
tagem na competição pelos recursos 
naturais disponíveis os portadores de 
centros de saciedade que demoravam 

mais para ser ativado, mecanismo 
que lhes possibilitava a ingestão de 
muitas calorias em excesso. Isso 
explica o arrependimento manifes-
tado tantas vezes ao levantarmos 
da mesa com a sensação de quem 
comeu um boi: "Por que não parei 
antes?". Explica também por que a 
vontade de continuar comendo às 
vezes desaparece quando inter-
rompemos o final de uma refeição 
para atender ao telefone. No final 
da refeição, o centro da saciedade 
exige um intervalo de tempo para 
ser ativado pelos mediadores libe-
rados no aparelho digestivo. Por 
isso, os médicos recomendam co-
mer devagar aos que pretendem 
perder peso.
 A segunda armadilha que 
a evolução armou para o futuro 
alimentar da espécie humana diz 
respeito à energia que o organismo 

consome em repouso. Da mesma 
forma que um carro funcionando em 
ponto morto, o corpo gasta energia 
mesmo parado para manter o cora-
ção batendo, os pulmões sendo ven-
tilados, os movimentos das alças in-
testinais, os estímulos correndo pelos 
neurônios e todas as reações meta-
bólicas. Quando o organismo é priva-
do do número mínimo de calorias, o 
cérebro põe em prática dois mecanis-
mos compensatórios: o centro de sa-
ciedade se torna mais refratário à ati-
vação e a energia gasta em repouso 
diminui. Com isso, a saciedade demo-
ra a aparecer e o corpo reduz o con-
sumo energético para funcionar em 
ponto morto, aproveitando com mais 
sabedoria as poucas calorias disponí-
veis. Por essa razão, os regimes de 
emagrecimento vão bem nas primei-
ras semanas, mas perdem eficácia à 
medida que o tempo passa.
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A fome e a 
evolução da 

espécie

         Carolina Liberato-      
       Nutricionista

carollinaliberato3@gmail.com



    NOVOS RUMOS

Não sei de onde tiram 
a ideia fantasiosa de 
que o Estado (vulgo 
“governo”) deveria 

bancar a aposentadoria das 
pessoas de qualquer manei-
ra. Pagar aposentadoria a 
alguém sem a correta con-
trapartida econômica é an-
tinatural e as consequências 
são duas: ou outras pessoas 
irão pagar a diferença ou o 
“Governo” precisará emi-
tir moeda, o que resultaria 
em aumento da inflação. 
Esse último recurso precisa 
ser defenestrado pois to-
dos já conhecemos os efei-
tos desastrosos da inflação 
no bolso dos mais pobres.
Querer que outra pessoa 
pague pelas contas de um 
estranho também não é 
justo, portanto, é preci-
so avaliar de maneira sim-
ples, clara e direta o as-
sunto ´aposentadoria´:
1 - Comecemos pelas con-
tas: digamos que um profis-
sional chamado Alguém 
trabalhe por 35 anos, gan-
hando R$ 10 mil por mês, 
em média. Há um desconto 
direto pequeno no contra-
cheque do Alguém, porém 
a empresa onde trabalha 

recolhe no mínimo 20% (*) 
do valor do salário ao INSS. 
Logo, desconsiderando juros 
e o efeito do poder de com-
pra da moeda, o total recol-
hido em nome do Alguém 
em 35 anos será em torno 
de  R$840.000 = R$10.000 
x 20% x 35 x 12. A primeira 
avaliação a se fazer é que, 
se Alguém quiser receber 
uma aposentadoria dos 
mesmos R$10.000 mensais, 
o total recebido daria para 
apenas 84 meses, ou seja, 
840.000/10.000. 84 meses 
equivalem a apenas 7 anos 
(84/12). Portanto, se Alguém 
trabalhou dos 20 aos 55 pro-
duziu o equivalente para re-
ceber apenas até os 62 anos. 
Se viver até os 80, quem 
pagará os outros 18 anos, 
ou seja, mais de R$2 mil-
hões de reais? (R$2.160mil 
= 18 x 12 x 10.000)
2 – Mas, aposentadoria não 
é poupança. O governo não 
guarda os valores que são 
recolhidos de alguém em 
uma conta numerada. É 
tudo um grande e desequi-
librado fluxo contínuo de 
caixa onde quem está tra-
balhando recolhe sob certas 
regras e o governo repassa 
a outros que já se aposen- 
taram sob outras regras.
Qual, então, a solução mais 
justa? A natureza nos dá a

resposta. Desde o início dos 
tempos, quando ainda nem 
havia sido inventada a es-
crita, a única solução para 
sobreviver na velhice era 
ter vários filhos que pudes-
sem cuidar do plantio e dos 
animais de criação. Simples 
assim. Não existia plano de 
previdência ou governo para 
garantir nada. Ou o sujeito 
tinha filhos e os criava de 
forma apropriada para que 
não os abandonasse na ve-
lhice, ou no primeiro mo-
mento em que não tivesse 
mais energia para plantar e 
colher ele morria de fome.
 Atualmente a solu-
ção justa me parece exata-
mente a mesma. Seja rico ou 
seja pobre, devemos traba-
lhar com afinco até enquan-
to houver energia, poupar o 
máximo possível e ter filhos, 
naturais ou adotados (inclu-
sive sobrinhos), criando-os 
muito bem, com valores, 
princípios, educação e muito 
amor. A quantidade sugerida 
de filhos? No mínimo dois.
É verdade que criar filhos au-
menta o esforço necessário 
do Alguém para alimentá-los, 
vesti-los e educá-los, mas 
tão logo entrem no merca-
do de trabalho tais gastos se 
reduzirão e o que gastou lhe 
parecerá justamente como 
investimentos. Dessa forma, 

as dificuldades econômicas 
do futuro serão atenuadas 
pela ajuda financeira dos fi-
lhos e ainda poderá contar 
com o seu apoio emocional.
Se o Alguém conseguir fazer 
poupança que lhe permita 
parar de trabalhar sem a aju-
da de mais ninguém, melhor 
ainda, mas continuará dese-
jando conforto emocional de 
filhos, netos etc.   
 A foto dessa simpáti-
ca vovó ilustra bem o que es-
tou dizendo. Algum filho ou 
neto teria coragem de deixá-
-la sem recursos para viver e 
sem afetuosos beijos, telefo-
nemas, carinhos e abraços? 
Acho difícil, bem difícil...
Logo, tratemos como ex-
ceção apenas aqueles ca-
sos que, somente por uma 
justa e muito forte razão, 
não tenham consegui-
do atingir o equilíbrio pre-
visto nessa conceituação.
P.S. Quanto ao futuro do pla-
neta, atualmente já existe o 
problema de encolhimento/
envelhecimento da popula-
ção em países do primeiro 
mundo, como Alemanha e 
Japão. Outro aspecto é que 
haverá também um mo-
mento onde a tecnologia 
dispensará essa fórmula de 
expansão da prole, inclusi-
ve alterando a forma como 
a economia funciona. Mas 

toda essa parte da con-
versa fica para outro dia.
(*) Alguns técnicos alegam 
que o recolhimento do Cofins 
deve ser acrescentado nes-
sa conta. A base de cálculo 
do Cofins é o faturamento, 
e não a folha de pagamen-
tos. Se tivermos que consi-
derar que os tributos além 
dos previstos e medidos pelo 
empregador na conta do 
trabalhador devemos acres-
centar as receitas com IR 
Fonte, PIS e outros tributos 
de natureza e incidência se-
melhante ao INSS e COFINS. 
Desse jeito o governo iria 
alocar tudo o que arrecada 
apenas para os aposentados. 
Seja como for, a conta dos 
“anos de cobertura” são cal-
culados mediante a alíquota 
atribuível vezes os anos de 
trabalho. 20% por 35 anos 
cobrem 7 anos (35x20%); 
40% por 35 anos cobrem 
14 anos, e assim por dian-
te. São sempre assimétricos.

r i c a r d o . n e g r e i r o s @
rnexecut i vos . com.br

97148 3135
2522 1052

www.rnexecutivos.com.
br

Previdência Natural = Trabalho 
+ Poupança + (Filhos+Amor)
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 Os números não mentem. 
O trânsito no país é o que mais 
mata. E por aqui na região não é 
diferente. Das 10 vias mais peri-
gosas no Município do Rio, cinco 
se encontram aqui. Avenida das 
Américas, Lúcio Costa, Estrada 
dos Bandeirantes , Ayrton Senna 
e para surpresa de todos, até a 
bucólica  Benvindo de Novaes com 
alto número de atropelamentos 
figuram na lista. O acidente entre 
dois veículos na Linha Amarela 
envolvendo dois motoristas que 
seguiam fazendo racha revelou 
algo que já havia sido deixado de 
lado, a falta do cinto de seguran-
ça.  O carro do policial militar que 
participou do pega na madrugada 
da quarta-feira (20/12) tinha um 
equipamento especial de prote-
ção, uma espécie de gaiola de fer-
ro, comum em carros de corrida, 
mas ele infelizmente estava sem 
cinto. E olha que a 'gaiola' segun-
do especialistas é um acessório 
instalado para proteger a vida do 
piloto em casos de capotagem e 
colisão. Mesmo assim, isso não 
foi o suficiente para impedir a 
morte do PM Anderson Almeida 
Beladona. Casado e pai de duas 
filhas, estava sem o cinto quan-
do perdeu o controle do Gol que 
dirigia e bateu em outro veículo. 
Além dele, outras duas pessoas 
morreram.
 O médico ortopedista es-
pecializado em traumo e que tra-
balha no Lourenço Jorge, refe-
rência na matéria, afirma que o 
cenário já foi bem pior:
 __"A duplicação das Amé-
ricas, a implantação de pardais 
diminuíram muito esses aciden-
tes fatais provenientes de panca-
das frontais e a projeção do pei-
to junto ao volante. Esse trauma 
toráxico geralmente causa muitos 
danos ao paciente, e muitos, vem 
a óbito. Vejo muito aqui pacientes 

de acidentes de moto. Isso tem 
aumentado e muito, principal-
mente nos fins de semana quan-
do a mistura com álcool é inserida 
nesse contexto', releva o especia-
lista Wilde Mundy Junior. 
'A falta do cinto projeta o corpo 
ao painel levando graves danos 
aos joelhos e quadril', completa 
o ortopedista . Além disso, Wilde 
explica que o TCE (Traumatismo 
Crânio Cefálico) leva muitas vezes 
a danos irreversíveis pelo fato da 
forte pancada da cabeça nos vi-
dros e em muitos casos o corpo 
é projetado para fora do veículo.
 Esse caso da Linha Amare-
la e um outro envolvendo o sena-
dor Romário no mês passado  re-
vela que a epidemia de acidentes 
continua .
 Segundo dados da OMS 
(Organização Mundial da Saúde) 
o país é o quarto colocado em 
número de mortes nas Américas 
atrás apenas de Venezuela, Belize 
e República Dominicana. É claro 
que São Paulo e algumas capitais 
do Nordeste encabeçam essa lista  
aqui no Brasil, mas os números 
continuam alarmantes. De 2009 
a 2016, o  total de óbitos saltou 
de 19.6 para 23,4 para cada 100 
mil habitantes. Por aqui na região, 
não é raro avistarmos um carro 
nos canteiros centrais das  Amé-
ricas ou uma moto caída na via 
a espera de socorro. Muitas das 
vezes  passamos pelo local e não 
sabemos a gravidade do aciden-
tes e se  houve vítimas . 
 De janeiro a julho de 2017  
mostram que houve 1.243 vítimas 
fatais. São seis mortes por dia no 
Estado. Temos que estar atentos 
e reduzir sempre este triste índi-
ce”, afirmou Vinicius Farah, presi-
dente do Detran-RJ. Os números 
parciais até um dia depois do Na-
tal revelou que das 1634 multas 
aplicadas pela Polícia Rodoviária 
Federal 81 estavam sem cinto.

    Os rachas continuam matando







Qualidade de Vida.DRA. KARINA SIQUEIRA
Dermatologia clínica,
 estética e cirúrgica

Accura
karinaosiqueira@gmail.com 

Microagulhamento

Chegou o verão 
e nessa estação 
do ano ficamos 
mais limitados 

em realizar procedimen-
to ablativos como laser 
ou peelings, devido ao 
risco maior de manchar 
a pele. O microagu-
lhamento  ou também 
chamado de Indução 
Percutânea de Coláge-
no por Agulhas (IPCA) 
é uma técnica que uti-
liza um dispositivo se-
melhante a um rolo com 
inúmeras microagulhas 
, ou mesmo uma caneta 
cuja ponta é feita des-
tas pequenas agulhas, 
e que tem por objetivo 
rejuvenescer estimulan-
do o colágeno e tratar 
cicatrizes, estrias, ru-
gas, manchas na pele.

 Durante o IPCA 
ocorrem lesões punti-
formes na pele, e es-
ses pequenos danos 
causados pela agulha 
requerem reparo e as-
sim o corpo inicia todo 
um processo de cica-
trização. Com milha-
res de perfurações esta 
regeneração se estende 
por toda a área lesada, 
porém sem a desepite-

lização total (remoção 
das células superficiais) 
observada nas técnicas 
ablativas como peelings 
e lasers. Ele envia célu-
las, libera substâncias 
como fatores de cresci-
mento, elastina… e por 
fim deposita colágeno. 
O pequeno furo também 
significa a abertura de 
microscópicas passagens 
para produtos tópicos 
que podem ser usados 
logo após o procedi-
mento (Drug Delivery).

 O microagulha-
mento pode ser indicado 
para: rejuvenescimento 
da face, pescoço, mãos, 
rugas, cicatrizes, cica-
trizes de acne, estrias, 

melasma, portos aber-
tos, crescimento capilar.

 .

 O tratamento deve 
ser feito, em média, em 
4 sessões, e em inter-
valos de 30 dias. Porém 
dependendo do tamanho 
das agulhas utilizadas, 
uma ou duas sessões já 
podem ser suficiente.  
As contra indicações ao 
procedimento são : in-
feções de pele, herpes 
ativa, uso de anticoagu-
lantes ou isotretinoina .
 O procedimen-
to dura em torno de 30 
min, porém o pacien-
te precisa chegar cerca 
de 1h antes pra passar 
o anestésico tópico. E o 
paciente pode ir traba-
lhar no dia seguinte, não 
limitando suas atividades



        

" Nao sei o que é mais falso, 
se é o bom dia do grupo, o 
tá lindo do vendedor, ou  
se é o feliz natal e próspero 
ano novo da família..
 Aummmm......"

MESTRE CHINA  é filósofo irlandês  e 
graduado no 
Paraguai
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O esporte  ensina  
várias  lições  a 
quem o pratica.  
Cair, levantar, 
saber perder e 

respeitar o oponente são 
algumas delas.  E José  
Roberto Camargo, pai de 
3 filhos sabe muito o que  
são esses ensinamentos. 
Faixa preta de Jiu-Jitsu  
pratica o esporte há mais 
de  três décadas  e  minis-
tra aulas em sua acade-
mia em Vargem Grande, 
a Rio Jiu-Jitsu Old School. 
Agora, além do tatame, 
lançou na região um trai-
ler  com  sanduíches ins-
pirados em golpes  famo-
sos da modalidade e  tem 
atraído  muitos curiosos   
que não praticam a arte 
milenar, mas  principal-
mente, a quem domina o 
assunto, como o locutor 
do Canal Combate, Rho-
des Lima, que foi lá ver 
in loco para dar seu de-
poimento, publicando em 
sua página no Instagram:
 __"Acabei de pro-
var o Joelho na Barriga 
(kkk); quero provar um 
desses sem sentir dor, 
sensacional', brincou fa-
zendo alusão ao nome do 
sanduíche que leva  mo-
lho picante, barbecue, 
alface queijo artesanal e 
250 gramas de carne num   
pão de cenoura.  O 'Joe-

lho na Barriga' sai a R$ 28 
com uma porção de bata-
tas fritas. Só o sanduba, 
R$25. Para  quem incluir  o 
bacon e  optar pelo molho 
à base de mel, o sanduí-
che se transforma no 'Arm 
Lock', outro golpe bem fa-
moso. O valor é o mesmo. 
No cardápio tem a opção 
também o 'Tapa na Cara', 
que leva o mesmo pão de 
gergelim e cenoura, mo-
lho shoyo, pimenta, to-
mate pelado, alface  e  a 
carne, sai também a R$ 
25. Picante, para os fortes.
 Para  os veganos, 
queijo de tofu, tomate, 
quinoa com berinjela, ce-
noura e batata doce tem-
perados com alho e cebola 
grão de bico, com cas-
tanha de caju tritu-
rada e gergelim. A 
maionese vegana fei-
ta de tofu com temperos
com iogurte de leite de 
soja com agar-agar, que 
é uma alga que dá a con-
sistência de queijo, se 
chama, "Vega Tatame'.
 Ao  som de Johnny  
Cash,  artista country  nor-
te  americano,  o nome do 
trailer "Twins House Bar' é 
homenagem aos cabeço-
tes gêmeos das big Har-
leys , paixão de Zé Roberto 
que durante muitos anos  
trabalhou  gerenciando a 
loja na Olegário Maciel até 

2011. Após, se dedicou as 
outras oficinas  relaciona-
das ao mundo custom, as-
sim como os capacetes Ur-
ban, da Taurus, chefiando 
por dois anos o departa-
mento de marketing. Por-
tanto, para quem gosta de 
um bom sanduíche, um rock 
de fundo e uma boa histó-
ria, vale a visita. Zé Rober-
to funciona como o perso-
nagem Rock Balboa que no 
filme homônimo é dono do 
restaurante Adrian's, bati-
zado em homenagem a sua 
falecida esposa e  passa as 
noites contando histórias 
de sua época de lutador. Ir 
à Estrada dos Bandeirantes 
24.331, no centro comercial 
BRStories(o das Lojas Ame-
ricanas Express)é um convi-
te a ouvir histórias de tata-
mes, de  rock, de viagens e 
motos Harley Davidson, sua 
paixão. O trailer Twins  Hou-
se funciona de quarta à do-
mingo, das  16 Hs às 21 H. 
Às vezes  tem pequenas  in-
cursões  artísticas com voz e 
violão  de André Marçal e o 
próprio Zé Roberto.  Mas pe-
raí,  ele canta? No site  www.
jornaldorecreio.com.br  tem 
o clipe com a atriz Dira Paes, 
em 'A Estrada É muito Lon-
ga', num  blues  com cenas   
da Estrada Rio-Teresópolis e 
uma Fat Boy, modelo Harley  
clássica lançada no filme 'O 
Exterminador do Futuro'.
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Sanduíche inspirado no Jiu-Jitsu



Quantas vezes você não 
assistiu a um filme dubla-
do e pensou “já ouvi essa 
voz antes...” Normalmente, 
associamos as vozes dos 
dubladores aos nossos per-
sonagens favoritos: um é 
"Exterminador do Futuro”, 
outro é “Bruce Willys”, ou 
mesmo a "Sharon Stone".. 
Por coincidência uma das 
duas vozes mais conhecidas 
do mundo da dublagem já 
foram matéria de capa do 
JORNAL DO RECREIO. Gar-
cia Junior ou a voz de Arnold 
Swartzennegger e Daniel 
Craig(leia-007) e Mônica 
Rossi moram no bairro. E 
mês passado, o ator  Cláu-
dio Galvan, ou o PATO DO-
NALD,  realizou  uns even-
tos de dublagem ao vivo em 
condomínios próximos. E  
agora é  possível aprender a 
técnica de dublar  
na escola  do ator.
 O curso acontece no 
Recreio dos Bandeirantes no 
Galvan Estúdios (Avenida 
das Américas 16691 - Sala 
205 - Recreio dos Bandei-
rantes) e é ministrado pelo 
ator, cantor, dublador e pro-

ser pago em 6x sem juros no car-
tão de crédito, 7 a 18x com ju-
ros, débito com 5% de desconto, 
cheques pré datados ou trans-
ferência com 10% de desconto. 
No site do Jornal do Recreio tem 

fessor Cláudio Galvan, que 
há mais de 20 anos está nes-
te mercado e é responsável 
por dar voz a famosos perso-
nagens, entre eles Pato Do-
nald, Ursinho Pooh, General 
Shang (de Mulan) e Capitão 
Pinguim (de Madagascar). 
Porém, na sua entrevis-
ta ao extinto  programa 
do Jô, o gaiato ator revela 
que foi bailarino também.
Aulas experimentais gra-
tuitas através do te-
lefone (21) 35981257 
ou (21) 969035805. 
 O curso tem uma 
carga horária de 48 horas, 
totalizando 6 meses e com 
aula semanalmente. O curso 
é totalmente prático, onde o 
aluno é submetido ao pro-
cesso exatamente como é 
realizado em um estúdio de 
dublagem. O curso é para 
pessoas que não tem práti-
ca alguma e também para 
aqueles que já tem alguma 
experiência e queira "reci-
clar". Curso para crianças 
que já tenham um boa lei-
tura, adolescentes e adultos. 
O valor dos 6 meses de 
curso é R$1800 podendo 

dois  vídeos  com a atua-
ção do ator e sua partici-
pação no programa do  Jô 
Soares. Bem divertido.

Cláudio
Galvan

ao lado
com seus 
persona-
gens
mais  
famosos
na 
dublagem

" A aula é 
a simula-
ção do que 
a c o n t e c e 
no estúdio. 
Sem dúvi-
da, a ideia 
é prepa-
rar o aluno 
para de-
sempenhar 
papéis em 
q u a l q u e r 
e s t ú d i o " ,
r e v e l a . 

Aprendendo com o Donald

www.perseverance.com.br
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Por Guilherme Pereira/divulgação

Está em forma não está?!
Dá-lhe Vivi!! E tem mais. 
A nova novela de Aguinal-
do Silva, batizada inicial-
mente de "A História dos 
Lobos", já tem elenco e 
protagonistas. Silva pro-
mete manter nomes ante-
riormente reservados como 
Lília Cabral, Elizabeth Sa-
valla, Carolina Dieckmann, 
Renata Sorrah, Betty Fa-
ria e ela, 'A Rainha Araújo'!

A coluna  desse mês  é  
uma singela homenagem 
a esse  colosso de mulher 
e artista, a nossa  ilustre 
vizinha  Viviane-linda-A-
raújo que mês  vai desfilar  
todo seu charme e  zirigui-
dum  na Marquês de Sapa-
cuaí defendendo as cores  
da  sua  escola de  coração, 

Acima,  Castrinho esteve  
na loja BELABI no Sho-
pping Américas compran-
do presentinhos pros  ne-
tinhos.  E logo abaixo, o  
sempre-simpático Ary re-
cebeu o ex-jogador e co-
mentarista da FOX Sports, 
'"Ah, é Edmundo!" no Dom 
Hélio do shopping Itaúna!
Quem venha 2018!

Unidos  do  Sal-
gueiro, a frente da  bateria 
com seu  inseparável tam-
borim.  Recém separada, 
já deu a volta por cima, 
como sempre fez em sua 
vida  e  a fila literalmen-
te  andou.  Acima,  alguns  
momentos de selfie em  
sua  cobertura  no Recreio.

De Olho no Recreio
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AUTONEWS

Ano novo chegan-
do e as novidades 
do mundo auto-
motivo começam 

a pipocar. Praticamente 
todas as fábricas tem 
grandes lançamentos 
para 2018. Na Kia, seu 
hatchback já anda pe-
las ruas de Copacabana 
como foi flagrado pelo 
leitor da revista Auto 
Esporte  Igor Pinheiro 
Binder que fez os cliques 
em Copa, como mostra 
na foto 2 no carrinho 
branco. É o RIO. Embo-
ra seja lançado também 
com carroceria sedã, 
a importação certa é a 
hatch que tem melhores 
chances no nosso mer-
cado.   Duas unidades 
do Rio hatch já estão 
rodando pelo país, em 
etapa final dos testes de 
homologação.
 A primeira ge-
ração foi lançada em 
2000, já com o nome 
que homenageia a capi-
tal fluminense. O com-
pacto chega agora à sua 
quarta atualização, que 
traz a grade dianteira 
apelidada de "focinho 
de tigre", que caracte-
riza os modelos da Kia. 
Os faróis do modelo 
têm contornos em LED, 
que funcionam como luz 
diurna.
 O novo Rio tem 
4,06 metros de compri-
mento e espaço suficien-
te para que quatro adul-
tos se acomodem sem 
aperto. É 14 cm mais 
comprido e 4 cm mais 

Transmissão: Câmbio manual 
de cinco marchas à frente 
e uma ré. Tração dianteira. 
Oferece controle de estabili-
dade e de tração.
Potência máxima: 83 cv a 6 
mil rpm.
Torque máximo: 9,07 kgfm a 
4 mil rpm.
Suspensão: Dianteira inde-
pendente, do tipo McPherson, 
molas helicoidais, amortece-
dores e barra estabilizadora. 
Na traseira, eixo de torção 
com molas helicoidais.
Freios: Disco ventilados na 
dianteira e sólidos na trasei-
ra. ABS com EBD.
Pneus: 195 / 55 R16.
Carroceria: hatch compacto 
em monobloco com 4 portas,  
4,05 metros de comprimen-
to, 1,72 m de largura, 1,46 m 
de altura e 2,57 de distância 
entre-eixos. Oferece airbags 
frontais, laterais e de cortina.
Peso: 1,041 Kg.
Capacidade do porta-malas: 
288 litros.
Tanque : 43 litros.
Itens de série: Seis airbags, 
cintos de segurança de três 
pontos para todos os cinco 
passageiros, controle eletrô-
nico de estabilidade (ESC) e 
dispositivos com Travagem 
Assistida de Emergência. Lu-
zes diurnas,  computador de 
bordo, vidros dianteiros elé-
tricos com proteção de segu-
rança, altura ajustável para 
assento do motorista, regu-
lagem ajustável no volante, 
direção hidráulica, rádio CD?? 
com RDS e leitor de MP3 

largo do que o Hyundai 
HB20, com quem o com-
pacto da Kia compartilha 
a plataforma. O modelo é 
bem equipado, mas não 
luxuoso. Painel e forra-
ções laterais são feitas de 
plástico preto, com boa 
aparência. O quadro de 
instrumentos é de fácil 
leitura, e há sistema de 
som acionado por meio 
de teclas no volante.
 Todos os modelos 
serão equipados com ar-
-condicionado e direção 
com assistência elétrica. 
As versões mais caras de-
verão ter sistema de par-
tida por botão. Exclusivos 
deste nível de acabamen-
to topo de linha, há rodas 
de liga-leve com 16 pole-
gadas, câmera de recuo, 
abertura de portas sem 
chave e pedais de alumí-
nio. lembra um pouqui-
nho o Stilo dos anos 90 
da FIAT.
O modelo tem o mesmo 
espaço para ocupantes 
que a opção curta, mas 
o porta-malas é cerca de 
50% maior: são 500 litros 
de capacidade.

Ficha Técnica
Motor: a gasolina, dianteiro, 
transversal, 1.240 cc, com 
quatro cilindros em linha e 
bloco e cabeçotes de ferro 
e cárter de alumínio. Qua-
tro válvulas por cilindro com 
sincronizador variável de 
válvulas. 
Diâmetro e curso: 77 mm X 
75,9 mm. Taxa de compres-
são: 10,5:1

UM RIO COREANO



Degustando a Vida A origem do brinde 
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O ato de brindar é tão fa-
moso e universal quanto 
um 'Feliz Natal' ou 'Feliz 
Aniversário', todos os po-
vos no planeta praticam. 
Mas como surgiu? Não digo 
o Tim Tim, o estalar das 
taças não, digo o brinde.  
A ação teria se originado 
na antiguidade durante os 
acordos de paz entre im-
périos beligerantes. O me-
diador do acordo deveria 
se levantar, proclamar a 
conclusão do mesmo e to-
mar o primeiro gole de be-
bida (normalmente vinho) 
para mostrar que esta não 
estava envenenada, de-
monstrando assim, a boa 
vontade entre as partes. 
Além disso e mais relevan-
te é que o toque de copos 
nasceu em uma época em 
que utilizavam-se recipien-

mológica seria alemã, vin-
do da expressão “ich bring 
dir's”, algo como “bebo 
por ti”. Algumas fontes 
atribuem, ainda, a origem 
desta palavra à cidade de 
Brindisi, no sul da Itália.
Mesmo assim,  o ato de 
brindar só se popularizou 
no século XVI quando co-
meçou a virar moda na In-
glaterra. Em inglês, a tra-
dução de brinde é “toast” 
(torrada) e deriva do cos-
tume de colocar pão torra-
do num cálice para dar-lhe 
sabor de vinho. Quando 
bebia-se a saúde de al-
guém, era preciso esgotar 
o cálice para então chegar 
a torrada embebida.
 Os franceses di-
zem “santé” ou “salut”; 
os espanhóis erguem suas 
taças dizendo “salud”, en-
quanto os italianos gesti-
culam ao som de “salute”. 
O universal “tin-tin”, ou 
“chin-chin”, não é apenas 
uma onomatopéia para os 
chineses. Lá “chin” signi-
fica “felicidade”, e “chin-
-chin”, “muita felicidade”. 
Não confunda: em japonês 
o brinde é outro, diz-se 
“kampai”, que quer dizer 
“copo vazio”. Os alemães 
dizem “prosit” se a ocasião 
for informal, e “zum wohl” 
se for a sério. Para os ho-
landeses, um “proost” fará 

tes de metal ou vidro fos-
co, que não deixava que se 
visse a quantidade de vinho 
que tinha sido servida. “Para 
que não houvesse enganos, 
durante as saúdes os copos 
deviam tocar-se para os dois 
oficiantes da saúde saberem 
que o copo que tocavam es-
tava tão cheio como o seu. 
Tratava-se de uma oferenda 
e ao mesmo tempo de um 
gesto de delicadeza, para 
que ninguém ficasse mal 
servido”. Também se eleva-
va, como ainda hoje, o copo 
à altura do coração, ou da 
cabeça, para imprimir mais 
intensidade ao bonito gesto 
do brinde.
 Uma outra corrente 
de pensamento diz que Dio-
nísio, o deus grego do vinho 
e da fertilidade, teria inicia-
do a prática de fazer som 
percutindo as taças umas 
nas outras para tornar com-
pleta a experiência sensorial 
de degustar-se um vinho. 
Esta, até então, só evocava 
quatro dos cinco sentidos: 
visão, olfato, tato (na boca) 
e paladar. A audição estava 
ausente. Mais poético não?
 A palavra “brinde” 
na língua portuguesa data 
de 1651, no livro “História 
Universal dos Impérios, Mo-
narchias, Reyno & Províncias 
do mundo” do padre Manoel 
dos Anjos. Sua origem eti-

o serviço. Os russos di-
zem, sem enrolar a lín-
gua, “na zdorov”, ou “feli-
cidade”, semelhantes aos 
poloneses e búlgaros que 
gastam menos letras para 
dizer “na zdrve”. Entre os 
árabes que bebem diz-se 
baixinho “fi sihitaek”, os 
que bebem.. Lá, o álcool 
é restrito. 
 Para os que me 
conhecem  e sabem que 
gosto de uma motoca, 
principalmente as Har-
leys, sabem que vou me 
identificar com os nórdi-
cos da Suécia, Dinamarca 
e Noruega. Ao levantar 
suas taças, dizem “skäl”, 
que significa singelamen-
te “caveira”. A origem 
vem do costume Viking 
de beber cerveja nos crâ-
nios de seus inimigos, es-
vaziados e limpos como 
se fossem canecas, legal 
não? As águas separam 
os povos do mundo e o 
vinho os une, vale refletir.
E termino aqui desejando 
um ótimo ano a todos e 
muitas brindes para ce-
lebrar conquistas e  mo-
mentos felizes. Millôr Fer-
nandes uma vez disse: 
'Uma coisa favorável aos 
bêbados: nunca ninguém 
viu cem mil bêbados de 
um país querendo estra-
çalhar cem mil bêbados 

No Empório Santa The-
rezinha, na Avenida 
das Américas 13.280, 
telefone:2498-8799 
sempre haverá boas 
escolhas e bons rótu-
los, além de preços jus-
tos. Vamos produzir? 
Escrevam: 
jornaldorecreio@gmail.
com
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