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Vinny Bonotto
deixa música
para fazer
programa
Estúdio Cabeça
no Canal
Music Box Brasil

Pegue
somente
1 exemplar
Por GUILHERME PEREIRA
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Os 'queridinhos' do Recreio estreiam em nova casa
Quando o CEVADAS SA
foi criado em 2012, a
dupla Charles e Juliano já se apresentava
na região há 13 anos.
E essa alegria agora vai estar todas as
terças de Abril no bar
do Recreio apresentando pela primeira
vez a TERÇANEJA na
casa, sempre às 21 h.
No repertório da dupla
todos os sucessos do
momento como Simone & Simaria, Luan
Santana, Henrique e
Juliano, Maiara e Maraísa, Gustavo Lima,
e até os clássicos do
gênero como Bruno e
Marrone, Victor & Leo,
Guilherme e Santiago
e Zezé de Camargo e
Luciano. Charles(37),
o mais novo garante
que não falta um hit
que não saibam:
__ Nos nossos
shows não tem cola e
não tem pedido sem
ser tocado. Conhecemos todas. E para evitar alguém frustrado a
gente já inicia o show
cantando 'Evidências'
do Chitãozinho e Xororó antes que peçam. É uma espécie de
'Emoções" do Roberto
Carlos, explica o tecladista e violonista.
Aliás,
Charles
corta um dobrado para

sustentar a família numerosa que mora a
70 km de distância da
maioria de seus shows,
já que reside em São
Gonçalo. Charles é pai
de Quadrigêmeas. Sua
façanha até foi documentada pelo programa
Fantástico da TV Globo
em 2010, no quadro
Quatro por Quatro. O
pai de Clara , Júlia, Luísa e Manoela, lembra
com carinho da matéria
mas procurou evitar entrevistas posteriores:
__ No início a
gente topou achando
que muita ajuda viria,
afinal tudo vezes quatro não é fácil para ninguém, mas não mudou
em nada. Daí preciso
tocar sempre", revela
com bom humor.
A dupla começou no gênero mais ou
menos quando o segmento tomou conta do
Brasil, em 2000 junto
com as quadrigêmeas.
Coincidência ou não todos seguem felizes até
hoje firme e forte. As
meninas possuem até
um canal no You Tube
e aparecem cantando
musicas de 'Alvin Os Esquilos' e 'Roberto Carlos'. Já a dupla Charles
e Juliano começou no
Barril 8000 da praia da

Barra, ficaram em cartaz na filial do Downtown
por quase uma década
até chegarem na unidade Recreio e partir para
o Butiquim do Nonno, na
Genaro de Carvalho que
fechou as portas recentemente. No CEVADAS,
promete cantar também
parte de suas 31 músicas autorais, com destaque para "Brincando
com Fogo", "Ainda Gosto de Você, uma balada
romântica, "Aparências",
que brinca com a beleza
de um rapaz que é escolhido pela namorada pela
aparência. Tem a versão
de Fábio Jr para "Caça e
Caçador" que se fechar
os olhos parece Zezé de
Camargo a plenos pulmões. Esse DVD está
disponível no canal You
Tube e sempre que podem vendem nos shows
também.
Na longínqua carreira da dupla nos bares,
a dupla já gravou DVDs e
se apresentou em alguns
programas de TV como
Luciano Huck em 2003 e
no momento fofura grau
10 basta digitar no canal
you tube 'Jogado na rua e
as Quadrigêmeas' e verão o quinteto em ação.
O CEVADAS SA
fica na Avenida das Américas 17501 e o couvert
custa R$ 12

Os irmãos Charles e Juliano no CEVADAS toda terça

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br

LEITES
ESPECIAIS
Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

Hoje em dia está cada vez mais
comum a opção por leites diferentes. O nosso organismo consegue digerir e absorver com muito
mais facilidade. Seguem alguns
exemplos:
Leite de amêndoas
Ingredientes:
4 xícaras de água
um prato raso de amêndoas
Modo de preparo:
Deixar as amêndoas de molho por
uma noite, escorrer essa água,
acrescentar as 4 xícaras de água,
bater no liquidificador e coar.
Pode colocar umas gotinhas de
extrato natural de baunilha e um
pouco de mel para dar gosto.
Leite de aveia
Ingredientes:
100 ml de aveia prensada, laminada ou flocos grandes
1 litro de água
uma pitada de sal marinho e mel
ou melado a gosto.
Modo de Preparo:
Esquente 1 litro de água até ferver. Após a fervura, desligue o
fogo. Despeje então a água quente sobre a aveia prensada apenas
na quantidade pra cobri-la, e deixe de molho durante cerca de 10
minutos.
Bata a aveia e a água quente no
liquidificador até dissolver. Acrescente então mais água até completar 1 litro (ou de acordo com
a consistência desejada). Depois
coar.
Leite de coco
Ingredientes:
1 xícara de coco fresco ralado
1,5 xícara de água filtrada morna.
Modo de preparo:
Bater tudo no liquidificador até

a mistura ficar bem homogênea.
Depois coar.
Leite de gergelim
Ingredientes:
2 xícaras de água
4 colheres de sopa sementes de
gergelim
Deixe as sementes de molho na
água por mais ou menos 3 horas. Bater no liquidificador. Depois
coar.
Leite de arroz
Ingredientes:
1 xícara de arroz integral cru lavado
2 xícaras de água
Modo de preparo:
Deixar de molho por 4 horas, bater no liquidificador. Depois coar.
Leite de aveia com gergelim
Ingredientes:
200 ml de aveia em flocos grandes (prensada ou laminada).
20 a 40 ml de gergelim descascado.
Modo de preparo:
Coloque no copo do liquidificador.
Esquente cerca de 300 ml de água
quase até ferver. Jogue a água sobre a aveia e o gergelim no copo
do liquidificador e aguarde cerca
de 10 minutos para os grãos amolecerem e absorverem a água.
Bata no liquidificador, adicionando
pouca água se estiver seco. Deixe inicialmente bater o suficiente
com pouca água, até tornar uma
pasta todas as pequenas sementes de gergelim e a aveia. Quando
estiver tudo bem moído, adicione
mel e uma colher de chá ou uma
quantidade a gosto de sal marinho pra equilibrar o sabor, e vá
adicionando água a gosto. Depois
coar.
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NOVOS RUMOS

Ricardo Negreiros -Reestruturador
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Qual a solução?
Bom senso.

Queremos um estado enxuto, com mais
eficiência, governança e
transparência. Logo, uma
das soluções possíveis é
a criação de CSCs (Centros de Serviços Compartilhados) Regionais em
cada estado. Esses CSCs
usariam um sistema único integrado (tipo ERP) e
seriam gerenciados por
empresas privadas especializadas em gestão
e controles, por sua vez
também sujeitas a auditorias independentes e
escrutínio público. Cuidariam apenas de atividades administrativas de
suporte e comuns entre
elas, tais como Tesouraria
(liquidação
financeira),
Contas a Receber, Contas
a Pagar, Contabilidade,
Indicadores Estatísticos e
de Desempenho etc. Veja
organograma exemplificativo: Há mais de 5.500
municípios no Brasil. O
trabalho essencial dessas
unidades governamentais
deveria se concentrar em

promover a dignidade do Sempre há entraves polícidadão, tais como cuidar ticos e técnicos para o dede saúde, educação e se- senvolvimento de ideias
gurança pública da popu- desses tipo, porém do
lação. 				ponto de vista da ConstiSabemos, no entanto, tuição Federal parece-me
que há uma profusão de não haver impedimento.
secretarias de todo tipo Ao contrário, parece haVeja:
cujo objetivo maior, em ver um estímulo.
termos práticos, é sim- Art. 25. Os Estados orplesmente acomodar os ganizam-se e regemconchavos políticos locais. -se pelas Constituições
Em nosso trabalho no Re- e leis que adotarem
inventando Cidades pro- observados os princímovemos uma avaliação pios desta Constituição.
organizacional por meio § 3º - Os Estados podeda definição restritiva do rão, mediante lei complepapel do Estado, o que mentar, instituir regiões
achamos deveria ser a ati- metropolitanas, aglomevidade fim de uma prefei- rações urbanas e micrortura. Esse trabalho pode regiões, constituídas por
ser conhecido por meio agrupamentos de mude links que estão dispo- nicípios limítrofes, para
níveis a quem nos solici- integrar a organização,
tar pelo email reinventan- o planejamento e a exedo.cidades@gmail.com. cução de funções públiUsando o exem- cas de interesse comum.
plo do Estado do Rio de
Além de maior
Janeiro haveria apenas transparência e padroni7 CSCs (podendo no fu- zação das informações,
turo se consolidar em simplificações de estrutuapenas um), aprovei- ra desse tipo são capazes
tando-se a seguinte dis- de gerar grande economia
tribuição geográfica e de gastos para quem os
proximidade física dos adotar, no caso as prefeirespectivos
municípios: turas, seus clientes e, por-

tanto nós contribuintes.
Ao longo dos próximos meses comprometo-me a tentar elaborar informações mais
precisas, mas acredito
que o ensaio (totalmente arbitrado) abaixo possa fornecer uma ideia da
economia potencial no
processo. Penso que a
economia possa ser nominalmente bem maior
que a calculada, ainda
que dobrássemos os salários dos profissionais
que
trabalhariam
nos
CSCs em comparação aos
atuais: 		
Importante notar
que os funcionários dispensados que vinham demonstrando maior dedicação, comprometimento e
habilidade técnica seriam
naturalmente os primeiros
contratados pelos CSCs,
talvez até com salários
mais altos em função de
sua experiência. É o que
costuma acontecer em
consolidações desse tipo.
É preciso modernizar o
Brasil. O exemplo do CSC
é um caminho para enxugar o tamanho do Estado,

ao transferir tarefas que
não são de seu escopo
principal para a iniciativa privada, onde sempre
podemos esperar maior
eficiência e transparência.
Acredito que esse modelo
também seja um dificultador para os ladrões dos
recursos municipais, pois
exigiria conluios de acobertamento de muito mais
difícil e complexa cooptação. Hoje há muito mais
erros propositais nos dados que os municípios divulgam do que o cidadão
comum pode imaginar.

ricardo.negreiros@
rnexecutivos.com.br
97148 3135
2522 1052
www.rnexecutivos.com.
br
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Dupla aposta na vida saudável

A busca por um estilo de vida
mais saudável fez com que a dupla de amigos Wilde e Bruno começassem a empreender. E não
é só isso. Segundo pesquisa feita pelo Ibope em 2012, cerca de
15,2 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos. O cenário
fez com que muitos empreendedores já não enxergassem o vegetarianismo como uma onda passageira. Pensando nesse mercado
crescente e na possibilidade de
muita gente não querer cozinhar
e ter uma alimentação saudável
que Bruno Gaglianone Schmidt,
41 anos, desse início ao projeto
VITA CHEF.
Com a ideia na cabeça,
procurou um espaço com boa cozinha e botou em prática junto
com uma amiga nutricionista o
desejo de criar um cardápio saudável, sem conservantes e com
um preço baixo. Em seguida, o
amigo Wilde Mundy Junior entrou
para a sociedade. Ortopedista e
Traumatologista, cerca de 20 anos
de profissão, a metade dedicada
ao Hospital Municipal Lourenço
Jorge, na Barra da Tijuca, o médico já procurava ha tempos investir num outro negócio sem ser na
área médica e o fato de dar uma
guinada na sua vida particular, optando por um meio mais saudável,
voltou a praticar exercícios e procurou ter uma alimentação balanceada. Foi o estalo que precisava
e se autoconvidou para a sociedade com Bruno.
Hoje tocam há poucos meses o negócio juntos. O campeão
de vendas é o 'Filé de Tilápia' com
molho pesto, arroz negro e tomate confit. Sai a R$ 16. Nada mal
esse valor em tempos de bolso vazio. Aliás, os preços baixos fazem
com que nas entregas exista uma
exigência: para que o entregador
possa levar os congelados se faz
necessário um mínimo de 5 refeições no pedido e mediante uma
taxa simbólica de R$ 5 o entrega-

dor leva 'essa saúde' embalada e
congelada à Barra, Recreio e Vargens. Mas existem muitas outras
opções no cardápio. Destacam-se
pela elaboração e equilíbrio os 'Filetos de Mignon' ao molho e vinho e champignon, espaguete de
cenoura com abobrinha e purê de
raízes (inhame, beterraba e gengibre) , sob o valor de R$ 26. Há
também outras opções, como frango que pode ser acompanhado em
cubos ao curry com cebola roxa,
arroz de brócolis e caponata de legumes. Pode ser também ao modo
fricassê e batata doce ou grelhados
com legumes salteados ou um ratatoille(uma espécie de mexidão)
de legumes, arroz integral com
amêndoas. Qualquer uma dessas
opções, R$19. Para os amantes
dos peixes que aqui no caso é a
Tilápia, são servidas com crosta de
coco, arroz negro e purê de baroa
ou com molho de limão e purê de Bruno e o médico Wilde Mundy Junior mostram o prato pronto e embalado
cenoura. Nada mais light né? Sai a
R$ 24.
Os vegetarianos cada vez
mais presentes na sociedade ganharam uma atenção especial e
tem opções de hambúrgueres de
quinoa, arroz integral, brócolis,
purê de abóbora com perfume de
gengibre e legumes salteados. Nas
três ofertas o valor é de R$ 22.
No site do Jornal do Recreio tem
o cardápio disponível para consulta
e no @vitachef você poderá ver o
comentário da Juçara Gomes que
elogia tanto a comida que copia os
colegas de trabalho: "Agradeço,
Vita Chef pelas refeições deliciosas servidas hoje no meu trabalho.
Super recomendo, saudável, saborosa, tempero nota 1000, meus
colegas de trabalho também adoraram, Willian, Laura Grillo, Gabrielle Geber, todos na linha fit;
A fome era tanta, que esqueci de
tirar fotos. Esse foi meu almoço,
panqueca com frango, arroz integral e batata doce", completa.
As refeições já preparadas e antes de irem
Pedidos Whatssap: 992732622

para o embalo passam por checagem

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

Mês que vem lembramos
das ‘mães’ de todas as
mulheres e vamos falar
sobre prevenção de doenças
cardiocirculatórias.
A prática de exercícios
afasta os sintomas da TPM,
melhoras os níveis do lipidograma, insulina e glicemia reduzindo a inflamação sistêmica e seus males.
Para muitas mulheres, a
prática regular de atividade física está ligada à
imagem de pessoas com o
corpo em forma mas hoje
já se sabe que outros benefícios do fitness se manifestam em todos os aspectos do organismo desde
a parte psicológica até o
fortalecimento dos ossos
e das articulações, em especial para as mulheres.
Ao incluir na sua rotina
um programa de exercícios físicos bem planejados
e estruturados, a mulher
observa a perda de peso
e da porcentagem de gordura corporal. Todos esses
benefícios auxiliam na prevenção e no controle de
doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas.
Na vida da mulher

Qualidade de Vida
Mãe, se cuida!
moderna essa prática é essencial uma vez que a demanda da vida diária torna
imperativo que se alcance e se mantenha um nível satisfatório de potência
aeróbica, força e flexibilidade. Exercícios aeróbicos,
por exemplo, podem oferecer efeitos significativos
na saúde feminina, pois se
trata de um exercício físico
extremamente importante,
quando praticado pelo menos três vezes por semana
sob supervisão de profissional de educação física.
Vai falar isso pra sua mãe!
Os benefícios dos exercícios envolvem a melhora
cardiovascular não só por
aprimorar o condicionamento físico mas também
por manter um bom controle da glicemia e diminuir o
colesterol ruim. Há melhora
da massa óssea com contribuições para a prevenção da osteoporose, mais
facilidade para emagrecer
e diminuição nas chances
de ocorrência de pressão
alta. Além isso, a produção
de endorfinas, que advém
do exercício aeróbico proporciona sensação de bem
estar, além de regularizar
o ciclo hormonal na mulher.
Com isso, as mulheres tendem a ter ciclos
menstruais mais regulares,
menos cólicas menstruais,
menos efeitos relacionados
à TPM, como dores nas mamas antes da menstruação e
alterações de humor, e maior
facilidade de engravidar,
além do aumento da libido.

A simples caminhada tem efeitos surpreendentes inclusive a pouco
saiu um Estado Americano que a simples caminhada tem efeitos na circulação
cerebral
evitando
derrames e outras doenças.
Por ùltimo mas nāo menos
importante temos o sono
que é quando recupera se
do dia e dos exercícios !!!!
Deixo aqui dicas de exercícios mas que devem ser
acompanhados POR Profissional
habilitado
para
adequar a cada pessoa.
Para melhorar a circulação, basta dedicar 30
minutos por dia a atividades físicas. Caminhar 20
minutos por dia a passos
rápidos favorecerá o fluxo sanguíneo e fortalecerá os vasos sanguíneos.
Os problemas de circulação sanguínea costumam
afetar com regularidade as
pernas, causando diferené filósofo
tes sintomas como varizes,
irlandês
dor, inflamação e outra sée
rie de dificuldades que dimigraduado
nuem a qualidade de vida.
no
Frequentemente eles acontecem pela incapacidade
Paraguai
das veias para fazer o retorno do sangue ao coração, devido ao fato de que
a parte inferior tem que se
esforçar mais ao ter que " Não importa o fim do verão.Quando chego
lutar contra a gravidade.
A chance de desenvolver pa- em casa e te vejo, gosto mais de você, não
tologias devido a este propelo que és por fora, mas pelo que tens
blema aumenta com a idapor dentro. Te amo , querida geladeira!
de; tanto é assim que mais
da metade da população
Aummmm......"
apresenta tais patologias
a partir de seus 50 anos.

MESTRE
CHINA
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Recreio ganha feira de orgânicos permanente em praça

O mercado mundial de
agrotóxicos movimentou US$
51,2 bilhões em 2010. E o brasileiro US$ 7,3 bilhões. Esses
números assustadores tem
quase duas décadas.
Quem
pensa em qualidade de vida e
segundo nossa colunista Carolina Liberato que sempre frisa que a gente é o que a gente come que o Recreio ganha
um alento e na última semana
de Março passou a funcionar
a 'Primeira Feira Orgânica do
Recreio', organizado pela Abio
RJ(Associação de Agricultores
Biológicos do Rio de Janeiro).
A feira funcionará na
Praça Restier Gonçalves todos
os sábados das 7 H da manhã
até às 13H com produtos frescos e essencialmente orgânicos
obedecendo o controle e regras
do Ministério da Agricultura.
Para quem não conhece os nomes das praças da região a explicação parece até uma brincadeirinha já que como ponto
de referência quem vem pela
Avenida das Américas sentido
Barra passou pela Widman tem
um, Posto Ipiranga. Basta entrar ali à direita na Rua Crispim
Laranjeira, cruzando a Coronel
João Olintho e chega na praça.
Agora, o Recreio se
junta à Gávea e ao Catete nesse segmento de vida
saudável
sem
agrotóxicos.

Para
Maria
Emília
Melo
Coordenadora
de
Gestão
da
Informação
da
Abio
RJ
(abiorj.org)
foi
uma
vitória:
__" Começamos de uma
forma tímida a feira, mas o público abraçou a ideia e a tendência é
cada vez mais com a ajuda de vocês e do boca a boca que os moradores ficarão sabendo", comenta.
No dia em que estivemos
a maioria dos feirantes, vinham
da região serrana e contabilizava os lucros. Hortaliças, bananas,
cogumelos e até artesanato fizeram sucesso entre o público.
Entre os expositores há de tudo.
São biólogos, agrônomos e até profissionais que deixaram suas carreiras para apostarem na produção
e vida saudável. É o caso da exdesenhista industrial Jocely Sete
Câmara que muito comunicativa
apresentou seus potes com cremes
e patês sem glúten, lactose, como
caviar de berinjela sem casca;
patê de casca de berinjela aproveitando os corantes naturais, as
antocianinas,
responsáveis
pelas
cores vermelha, azul e púrpura de uma
grande variedade de flores e frutos que apresentam propriedades
antioxidantes e antidegenerativas.
Ao
lado
dela,
estava
o simpático
Pedro Roberto Cruzeiro que deixou a
Petrobrás e que
com a
ajuda

da esposa e filhos expõe seus potes
e
artesanato com madeiras exóticas e plantas para enfeites e decoração. Com preços variando entre R$
25 e R$ 120 Pedro nem sente saudades do tempo em que trabalhava

com engenharia civil. Formado pela Unicamp o agora aposentado Pedro mora em
Teresópolis onde produz sua arte para
junto com os filhos desfilar pelas feiras
orgânicas do Rio. Nas madeiras, destaque para pinha de riga, mogno e jatobá.

Bahamas repaginado
Com 3 anos recém
completados o Bahamas Steakhouse aposta na música e entretenimento para suprir
uma necessidade e carência de boates na região e o que é melhor,
sem cobrança de couvert ou entrada meio
que ao estilo da Jack
Daniel's Bar, na Lagoa.
Logo na primeira semana, os shows
na varanda animam
a noite de quem quer
tomar drinques como
as novidades refrescantes do cardápio o
Clericot(foto) com frutas tropicais e espumante, febre no Caribe e no sul da França.
Para dia 06 de Abril a
estreia é da performática banda vintage
The Monkees com Jonas
Miller e sua inseparável
guitarra com símbolo da
Grã-Bretanha e cartola.
Jonas deverá fazer a
partir de Maio todas as
sextas no mesmo local.
Aos sábados, o comando da varanda do
Bahamas fica por conta do trio Social Clube.

A intenção
do
novo produtor cultural
da casa Dudu Borges é
programar música de terça a domingo, além de
criar noites temáticas e
dar alegria ao ambiente:
--"O
Bahamas
já é uma casa linda e
bem decorada, agora
ele vai ter a cereja do
bolo, a música", revela.
Além da música
por se tratar de Caribe
como sua maior referência, os garçons passam a
servir vestidos de piratas
e combos passarão a ser
servidos com vodca, que
se somando a nova carta
de drinques, dará um ar
de festa. Não é à toa
que o segundo andar foi
desenvolvido um sistema
moderno de som e luz e
às sextas e sábados os
DJs Márcio Careca (Boate The Edge-São Paulo e
Jack Daniels Lagoa), Cidinho e Dudu Borges se
revezam garantindo os
maiores
sucessos
do
mundo pop e eletrônico.
Não se descarta ainda
uma noite dedicada ao
mundo sertanejo que invadiu a cidade há 10 anos.

Em baixo, para quem
quer jantar, nada mudou.
Dudu alerta também para as pessoas frequentarem a fun page do
Bahamas pelo facebook
e ali a programação, promoções para os aniversários e novidades em
geral serão informadas.
Para animar o bolso em
tempos de crise, nos horários de happy hour haverá DOSE DUPLA dos hambúrgueres da casa e dos
principais petiscos como
os Crispy Shrimp Coconut,
Kraken Wings(lulas crocantes) e as Hot Wings(coxinhas
assadas
apimentadas), mas os dias
ainda não foram definidos.
Para comer em
grupos existe o PICANHA
BAHAMAS(900 gr) para
3 pessoas com 3 acompanhamentos e mais um
molho, sai a R$ 152.90. O
Bahamas Steakhouse fica
na Benvindo de Novaes
1820, Recreio e os telefones para reservas e aniversários são 3082-6624
e 3082 -6589. As redes sociais são @bahamarecreio
no facebook e @bahamasrecreio no Instagram.
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Fotos Divulgação Banda/Bahamas

The Black Monkees será atração todas as sextas de Maio e drinks novos na casa

Espetto Carioca abre em contêiner
Eles não completaram nem
10
anos de
existência,
já somam 31 unidades espalhadas
pelos estados do Rio,
São Paulo e Espírito
Santo em sistema de
franquias e anunciaram mais uma novidade, ESPETTO CARIOCA
em contêineres.
No fim do mês
passado foi apresentada a loja modelo que fica na Estrada dos Bandeirantes
24.331
no shopping
BR
Stories,
aonde
já funciona as Lojas
Americanas Express.
A
loja-modelo
serve para apresentar
como é o projeto para
quem quer montar
seu próprio negócio de
uma forma sustentável e autônoma já que
por ser de fácil montagem usando apenas
contêineres
reciclá-

veis, se não funcionar
o ponto para trabalhar,
basta colocar no caminhão e mudar de lugar.
Na loja, cujo investimento para quem
quiser adquirir o negócio gira em torno dos
R$ 180 mil podendo ser
para mais um pouco havendo a necessidade de
colocação de decks em
madeira nas laterais. O
espaço mede cerca de
18 metros quadrados,
dois andares, sendo em
cima um pequeno escritório, estoque e mesas com ombrelones.
Um dos sócios, Leandro de Souza contou
que sonhou com esse
modelo uma vez e decidiu viabilizar logo
esse novo Espetto :
__" Nós criamos um negócio para
o brasileiro empreender
e fugir de uma
certa forma da falência,

já que se não der certo ele muda o ponto. Nós seremos o
McDonald's do churrasco no palito," brinca.
Na loja, podem ser
consumidos cervejas,
molhos ,
pimentas
e os próprios 16 modelos de espetinhos,
além das opções veganas já que uma pequena cozinha com
exaustor foi montada.
A próxima unidade a ser
inaugurada será Posto
Ipiranga da Freguesia.
Na foto ao lado, Leandro posa com
uma
das novidades da franquaia, uma bolsa térmica para gelar cervejas.
No site, o outro sócio
Bruno Gorodchit apresenta a loja em vídeo,
olha lá no site www.
jornaldorecreio.com.
br, além de outras fotos dessa novidade da
rede Espetto Carioca.

Leandro segura a bolsa térmica, um dos inúmeros ítens exclusivos no novo modelo Espetto
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Veja mais fotos em www.jornaldorecreio.com.br

De Olho no Recreio
Por Guilherme Pereira/divulgação

A novela das seis "Tempo
de Amar" saiu do ar mês
passado e quase o elenco inteiro da trama, produção, diretores e autor
foram assistir juntos ao
último capítulo no restaurante Don Helio que fica
no condomínio Pedra de
Itaúna.
A emoção por
mais um término de trabalho mexeu como todos .

Na festa, Tony Ramos com
a esposa Lidiane Barbosa,
Françoise Furton, Marcello Melo Jr, Jessika Alves,
Amanda de Godoi, Barbara França, Jackson Antunes e Walquiria Ribeiro,
Deborah Evilyn, Jayme
Matarazzo, Odilon Wagner, Gabriel Montenegro,
Fátima Montenegro, Nelson Freitas e Bruno Fer-

retti
em destaque
na foto
acima.
Em dia diferente, Henrique
Dourado agora atacante do
Flamengo foi lá um dia de semana apreciar as deliciosas
pizzas do Don Hélio. Apesar
da desconfiança da torcida
que chegou a vaiar o craque
na semifinal da Taça Rio
atendeu a todos para fotos,
inclusive o maitre Ary que

não dispensa um clique. Acima, a ex-gospel
Perlla desfilou suas curvas no lançamento do clipe
de Naldo Benny no Gran
Parrilla , na Praia da Barra
da Tijuca. Perlla acabou
de gravar um clipe "No
meu comando". Mãe de
duas filhas , esbanja sensualidade. Tchuratchuru!

Melhor que van

Quando o 3008
da Peugeot foi lançado ano passado já causou impacto não só pelo
design e beleza da SUV
mas também pelo conjunto de tecnologia embarcada. Agora, para
brigar no segmento do
Equinox da Chevrolet
a marca francesa traz
o 5008. O crossover de
sete lugares chega em
duas versões: Griffe e
Griffe Pack. Elas custam respectivamente R$
157.490 e R$ 166.490.
Com 4,64 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,64 m de altura e
2,84 m de entre-eixos,
o modelo é 20 cm maior
que o 3008, com o qual
compartilha quase tudo,
exceto alguns detalhes
de estilo e a configuração de assentos. Na foto,
parecem até irmãos gêmeos mas do meio para
trás é bem diferente.
O com motor 1.6
THP de 165 cv a 6.000
rpm e 24,5 kgfm a 1.400
rpm, tendo ainda transmissão automática de
seis velocidades, igual
ao 3008. O entre-eixos
é longo e utiliza basicamente a mesma estrutura básica do Citroën
Grand C4 Picasso, oferecendo assim bom espaço
interno para acomodar
bem uma família grande. Com todos os assentos ocupados, o 5008
tem ainda 237 litros no
porta-malas, que pode
chegar a 2.150 litros
com todos os bancos rebatidos. É maior da categoria.
A frente é elevada e dotada de vincos
bem pronunciados, e

com faróis full LED com
diodos emissores de luz
para os DRL´s e grade
com ângulo negativo. Faróis de neblina, rodas de
liga leve aro 19 polegadas
e proteção nas saias de
rodas com cromados laterais chamam atenção. As
portas traseiras são maiores, bem como vigias laterais. As colunas D são
mais verticais e estreitas,
sustentando uma das bases do arco cromado que
passa sobre as janelas.
A traseira é mais truncada e conta com lanternas
em LED exclusivas, que
igualmente representam
as garras do leão. O para-choque também é mais
proeminente.
Por dentro um capricho
só como são os carros
franceses, o i-Cockpit 2.0
com tela digital e configurável de 12,3 polegadas, bem como multimídia com Google Android
Auto e Apple Car Play.
Além disso, o modelo vem com alavanca de
marchas eletrônica, freio
de estacionamento elétrico, compartimento refrigerado com 32 litros,
botão de partida, volante
multifuncional em formato hexagonal, acabamento em tecidos no painel e
portas, bancos em couro,
assentos dianteiros com
cinco tipos de massagem,
teto solar panorâmico,
entre outros. Vai uma
massagem?
Na segunda fileira
tem três bancos individuais e modulares forrados em couro podem ser
dobrados e deslocados à
frente sobre trilhos ou recolhidos para ampliar

o bagageiro, que é dos
maiores da categoria. São
700 litros em posição normal e até 780 litros com
a segunda fila posicionada
mais à frente. Grandinho
não? Há duas mesinhas do
tipo aviação e a coluna traseira, mais alta e "quadrada" em relação ao 3008, e
que deixou o vão das cabeças maior e mantém o bom
espaço na terceira fileira,
cujos assentos são escamoteáveis. O espaço para
as pernas no fundo não é
generoso como na segunda fileira, normal nessas
configuração de 7 lugares
já que eles ficam escondidos. O capricho é latente,
desde o couro nos bancos
com costura pespontada e
ótima ergonomia aos detalhes metálicos e em tecido
nos forros das portas e no
painel. Não é exagero dizer que sua cabine é uma
das mais ricas da classe
em acabamento. O painel
é voltado ao motorista e
mantém a proposta de se
fazer de cockpit, com o console entre os bancos também inclinado à esquerda,
quase envolvendo o banco
do condutor. De zero a 100
km/h em 9,4 segundos e
levou 4,9 segundos para
retomar de 60 km/h a 100
km/h. Quem olhar para o
desempenho do Chevrolet
Equinox, pode achar que
faltou um pouco de pulmão
ao 5008 ainda vendo o comercial do Felipe Massa na
TV mas o 5008 2.0 turbo
de até 262 cv e 37 kgfm de
torque, cravou 7,4 segundos no zero a 100 km/h e
foi de 60 km/h a 100 km/h
em rápidos 3,5 segundos.
E aí?
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Dizem que eu Pareço...

...Tom Kanks
O olhar triste revela que foram separados no nascimento. O produtor e músico-artista Felipe D'Ipólito que toca
pela região revela que quando
mais jovem as pessoas diziam
que ele parecia tanto com Tom
Hanks que seu email pessoal
levava o nome do ator americano. Hoje, Tom já tem 60
anos e nosso intrépido guitarrista não completou nem
40 primaveras. Mas Felipe se

diverte, tanto que faz a cara-de-cachorro-pedindo-comida
para a câmera do JORNAL DO
RECREIO. Se reparem o olhar
parece meso, já os cabelos....
Felipe perdeu com os shows.
Felipe está a frente da banda No
Stress que se apresenta eventualmente às sextas no Candice
MAP Barra, na Américas 10200
e junto com sua esposa no The
Brooks, cantando Lenny Kravitz
e Amy Winehouse. Parece?

