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Essa bolsa da Hermès custa R$ 47 mil, usada

Mesmo em tempos de retomada na 
economia, salários baixos e crise po-
lítica, existe um segmento, que se 
adapta e continua crescendo, o mer-
cado de luxo. E ainda mais no seg-

mento feminino, público mais exigente. Cristiana 
Valente, 43 anos,  trabalha numa concessioná-
ria de energia e adora bolsas. E segunda ela, as 
mulheres enjoam dos seus 'mimos" que acabam 
pendurados em algum canto da casa sem uti-
lidade. Como eram de marcas famosas tentou 
vendê-las nas redes sociais. Deu certo. Amigas 
pediram para fazer o mesmo e agora virou um 
'hobby' rentável que já a faz rever seus concei-
tos e pensar em algo maior no futuro próximo.  
	 	 Hoje,	 Valente	 possui	 um	 perfil	 no	
instagram @Breshow_deluxe que possui mais 
de duas dúzias de itens entre bolsas e sapatos 
seminovos das marcas mais famosas do mundo 
fashion. Tem bolsas das francesas Louis Vuitton 
Gucci, Yves Saint Laurent, Hermès, a venezuela-
na e radicada nos Estados Unidos,   Carolina Her-
rera; as italianas Dolce & Gabana, Moschino  e da 
estilista americana que fez a cabeça das atrizes 
de Hollywood recentemente, Kate Spade. 
 Esses ítens numa loja podem alcançar três 
dígitos facilmente. A bolsa ao lado,da marca Her-
mès, acredite, custa R$ 47 mil, o mesmo valor 
de um carro popular zero completo. Mas existem 
itens de R$ 1,5 mil como um par de sapatos  do 
estilista CHRISTIAN LOUBOUTIN, famoso por ter 
as solas na cor vermelha e desejo de dez entre 
dez celebridades. Um exemplar desse pode che-
gar numa loja em Paris a cerca de R$ 10mil. No 
site tem foto desse e mais outras bolsas do esto-
que de Cristiana. 
 Mas nem tudo é tão caro e existe opções 
para outros tipos de desejo e de bolso. Uma bol-
sa Kate Spade seminova pode sair a singelos 
R$550, valor anunciado no instagram da Cristia-
na que é formada em marketing e mestrado na 
área. Kate Spade viu sua marca disparar no gos-
to das celebridades e vendeu para um gigante da 
moda na década passada. Foi encontrada morta 
há dois meses em Nova York. Mas suas bolsas 

continuam em alta. 
 Entre sapatos, bolsas, e 
acessórios, tudo é deixado em 
consignação. 
 Cristiana descobriu que 
as proprietárias não vendem 
para amigas por pura vergo-
nha, para não se exporem e é 
aí que ela entra. Como elas não 
aparecem	ninguém	fica	saben-
do o dono e o produto que já 
foi o mais desejado para outras  
segue sua vida de utensílio, vi-
rando 'mimo' de outra.  Cristia-
na tem clientes do Brasil todo, 
com destaque para Florianópo-
lis, Bahia, São Paulo e Fortale-
za.	 E	 a	Cristiana	não	fica	 com	
nenhuma?
__" Por mim, usaria todas. Fico 
namorando uma a uma, mas 
não posso  comprá-las", brinca.

Driblando a crise vendendo bolsas de luxo na rede



Os ovos estão sendo consi-
derados o segundo melhor 
alimento depois do leite 

materno!
 
 A clara e a gema de 
um ovo são ricas em nutrien-
tes – proteínas, vitaminas e 
minerais com a gema que 
também contêm coleste-
rol, vitaminas lipossolúveis 
e ácidos graxos essenciais. 
Os ovos são um ingrediente 
importante e versátil para 
cozinhar, como sua partícu-
la química compõe é, lite-
ralmente, a cola de muitas 
reações importantes de co-
zimento. Os ovos são uma 
boa fonte de proteína de 
baixo custo, alta qualidade. 
Mais da metade da proteína 
do ovo encontra-se na clara 
juntamente com a vitamina 
B2 e menor quantidade de 
gordura e colesterol do que 
a gema de ovo. 
As claras são ricas fontes de 
selênio, vitamina D, B6, B12 
e minerais como zinco, ferro 
e cobre. 
As gemas de ovos contêm 
mais calorias e gordura. 
Eles são a fonte de coles-
terol, gordura solúvel vita-
minas A, D, E e K e leciti-
na o composto que permite 

ovos.
      3 -Músculos fortes
Os ovos são considerados 
um excelente alimento para 
a construção muscular, por-
que eles são ricos em pro-
teínas, que é considerado 
como blocos construtores 
dos músculos.
Ovos têm uma proteína 
chamada albumina que in-
centiva mais a absorção de 
proteínas em seu corpo e 
facilita o crescimento mus-
cular.
         Bom Humor
Ovos, sendo rico em vitami-
na B12, pode ajudar a me-
lhorar o seu humor e man-
ter o stress no limite.
Eles também contem outras 
vitaminas B, tais como vi-
tamina B6 e folato que pro-
movem o bem-estar mental 
e emocional. Além disso, 
a gema do ovo é uma boa 
fonte de lecitina, que fun-
ciona como um estabiliza-
dor do humor.
 Os ovos também são 
acreditados para ajudar a 
depressão devido aos seus 
níveis elevados de aminoá-
cidos metionina e cisteína.
                Ossos
Os ovos ajudam a manter 
seus ossos e dentes fortes, 

emulsificação em receitas 
como maionese.
 Os ovos tem ação de-
terminante para:
             1-Cérebro
Sendo ricos em vitaminas 
B12 e D, e colina, os ovos 
são excelentes para a saúde 
do cérebro.
A colina é um nutriente es-
sencial que desempenha um 
papel importante em vá-
rias vias metabólicas e atua 
como um neurotransmissor. 
Além disso, melhora a sua 
memória e poder cognitivo.
A vitamina B12 é essencial 
para o bom funcionamento 
do cérebro.
A vitamina D, que se encon-
tra em muito poucos alimen-
tos, também melhoram a 
função cerebral porque fun-
cionam como um modulador 
no desenvolvimento do cére-
bro.
               2.Visão
Os ovos são uma boa fon-
te de luteína e zeaxantina, 
que impedem a degeneração 
macular, reduzindo o risco 
de desenvolver cataratas.
A luteína também é encon-
trada em vegetais de folhas 
verdes, mas os cientistas 
acreditam que o corpo ab-
sorve melhor a partir     dos 

pois eles contêm fósfo-
ro, vitamina D e cálcio.É 
um fato conhecido que o 
cálcio é bom para man-
ter os ossos saudáveis. 
Mas você sabia que a 
vitamina D promove a 
absorção de cálcio no 
intestino? Além disso, 
incentiva o crescimento 
do osso, pois uma de-
ficiência desta vitamina 
pode até mesmo ace-
lerar o envelhecimento 
dos ossos.
 O fósforo também 
funciona com o cálcio 
para tornar os ossos for-
tes e é necessário para 
a densidade óssea apro-
priada. Por essas razões 
os ovos estão sendo 
considerado um dos su-
per alimentos. Adote na 
sua dieta!
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Ovos
segundo melhor 

alimento
         Carolina Liberato-      

       Nutricionista
carollinaliberato3@gmail.com



    Lui grava no Cavalo 
O amor  este-

ve presente  
no Quiosque  
Cavalo Ma-
rinho no fim 
do mês pas-

sado.  Isso porque vários 
cantores estiveram por lá  
participando da gravação 
do primeiro trabalho  di-
gital  solo do cantor  Lui 
Medeiros que se apre-
senta há 6 anos no local.   
 "Na Praia com 
Lui" é uma coletânea 
com  músicas autorais do 
artista   e  convidados .
Um dos finalistas do 
programa The Voice de 
2014, Lui estava bem 
emocionado diante de 
um público eufórico 
que participou  cantan-
do todas as canções. 
 No repertório,  as 
canções  "Eu sei que vou 
te amar",  "Amigo de 
Verdade", "História de  
Amor", "Rio de Janeiro", 
"Lua Crescente", "Arma-
dura", "Quero Mar", "Vó" 
e  "Amor não tem Sub", 
essa com participações  
especiais de um grupo no 
qual faz parte, o Mansão 
Popular Brasileira  que 
reúne artistas   de quase 
todo o Rio e que se encon-

Uma das proprietárias    
do Quiosque  Cavalo Ma-
rinho, Sandra Ornellas, 
disse  que apoiou desde o 
início o projeto do artista:
 __"Somos patro-
cinadores desse sonho 
do Lui que já toca aqui 
com a gente há mui-

 Lui Medeiros 
costuma se apresen-
tar  no Quiosque da 
praia da Reserva sempre 
aos domingos e even-
tuais  shows aos sábados
sempre na parte da tarde. 

traram  numa  mansão na 
zona sul no passado para 
compor e trocar parcerias 
musicais.    
      Nesse número,  parti-
cipam Cassiano Andrade, 
Bruno Galvão,  Bernardo 
Ritto,  Roberta Malucelli, 
Rik Oliveira e Tiago  Rosa. 
Cassiano esta-
va bem empolgado 
com a participação:
__" Nós estamos nesse 
projeto há muito tempo e 
estou muito feliz em estar 
nesse , em especial, com 
o Lui, e melhor, com uma 
música minha. Ver mi-
nhas canções sendo exe-
cutadas por belíssimos 
intérpretes me emociona 
muito", comenta o com-
positor que se apresenta 
muito na Tijuca e tam-
bém é um dos  20 inte-
grantes do Projeto Man-
são Popular Brasileira.
 Esse novo "DVD" 
não terá formato físico  
e sairá em breve com as 
canções sendo lançadas 
nas plataformas digitais 
na medida em que fo-
rem finalizadas, garan-
te a produtora Joana.
 __" Vamos lançar uma a 
uma até o verão, se tudo 
correr bem", explicou.

tos anos. É uma ajuda 
que  fazemos com mui-
to amor ao nosso artista 
que tem muita aceitação 
na nossa casa e toca aqui 
conosco antes dele par-
ticipar do 'The Voice' e é 
fiel ao Cavalo até hoje, 
lembra a empresária. 
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Lui  teve a participação de vários cantores, como Gilson "Casinha Branca" e Alex Cohen (foto)

Guilherme Pereira
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Parceria de quatro décadas chega à região

A amizade desses dois 
ícones da música 
brasileira vem desde  
os anos 70 quando 
Simone passou a 
gravar canções de 

Ivan. Quem nunca se emocio-
nou com "Começar de Novo" 
que embalou a abertura do se-
riado "Malu Mulher", com Regi-
na Duarte e que marcou a TV 
brasileira? IVAN LINS  e  SIMO-
NE voltam em turnê no palco 
do Ribalta para trazer os maio-
res sucessos dessa parceria de 
décadas. 
 Esse novo reencontro 
acontece 14 anos após o lan-
çamento de “Baiana da Gema”, 
álbum no qual Simone inter-
pretou 13 canções então iné-
ditas, especialmente escritas 
para ela por Ivan e um fabu-
loso leque de parceiros (Vitor 
Martins, Paulo César Pinheiro, 
Joyce, Martinho da Vila, Celso 
Viáfora, Aldir Blanc, Francisco 
Bosco, Elisa Lucinda e Flora Fi-
gueiredo). 
 A direção geral é de ou-
tro ícone da nossa música, Zélia 
Duncan. Já a direção musical é 
de Delia Fisher que já partici-
pou de inúmeros musicais pre-
miados, como  “7 – O Musical” 
de Ed Motta, Cláudio Botelho e 
Charles Möeller; “Beatles num 
céu de diamantes”,  “Milton 
Nascimento – Nada será como 
antes”,  “Rock in Rio", “Elis, A 
musical” e “Chacrinha"que teve  
direção de Andrucha Wadding-
ton e texto de Pedro Bial.
 No repertório, entre ou-
tras pérolas, estão garantidas 
“Começar de novo”, “Antes que 
seja tarde”, “Desesperar”, “Bi-
lhete”, “Daquilo que eu sei” e 

“Atrevida”.
 Lançado em 1973, o pri-
meiro álbum de Simone trouxe 
uma música então inédita da 
parceira de Ivan Lins com Ro-
naldo Monteiro de Souza, 'Che-
gou a hora'. Nasceu ali, há 45 
anos, a conexão musical da 
cantora baiana com o composi-
tor carioca. 
 Ivan, em entrevista à Fo-
lha de São Paulo foi categórico:
 "A gravação de 'Come-
çar de Novo' dela é primorosa. 
A música é muito bonita e foi 
adequada à  série Malu Mulher. 
É a minha música mais gravada 
no mundo. Que 'Madalena' que 
nada, a música que mais me dá 
direito autoral é "Começar de 
Novo!", brinca Ivan. 

Horários: SEG a SEX de 10h às 
14h e de 15h às 19h – SAB de 
10h às 14h e 15h às 17h

 SIMONE ENCONTRA IVAN LINS 
NA RIBALTA

Dia: 31/08 (6ª feira)
Horário previsto show: 22h30 
(abertura da casa às 20h30)
Local: Ribalta
Endereço: Avenida das Améri-
cas, nº9.650 - Barra da Tijuca 
Valor Promocional: 
Setor Master e VIP -  R$160,00 
( Lote Promocional)
Setor Central - R$135,00 ( Lote 
Promocional)
Setor Plateia - R$110,00 ( Lote 
Promocional)
Todos os ingressos têm direito 
à mesas 
Faixa etária: 18 anos
Mais informações: 2432-6000

Parceria antiga no Ribalta
Foto: Leo Aversa







Qualidade de Vida
Dra.Karina Siqueira

Dermatologista
Accura

3048-8926 Preenchimento facial

O preench i -
mento facial 
é um pro-
cedimento 
médico que 
tem como 

objetivo harmonizar a 
face melhorando o con-
torno do rosto, suavi-
zando rugas e sulcos 
dando uma aparência 
mais jovem e reduzin-
do o aspecto de cansa-
ço.    
 Com esse proce-
dimento é possível res-
taurar o volume facial em 
áreas como região ma-
lar, queixo, região tem-
poral, contorno mandi-
bular, olheiras e lábios . 
Atualmente os preen-
chedores mais usados 
são o ácido hialurônico e 
a hidroxiapatita de cál-
cio. Esses produtos são 
temporários, ou seja , 
são absorvidos em tor-
no de 1 ano, dependen-
do da região tratada. Os 
riscos principais dessa 
técnica são edema e 
equimose no local. Mas 

em geral são muito se-
guros e com baixíssimo 
risco de complicação.
 Antes do procedi-
mento, pode ser utilizada a 
anestesia tópica mas nem 
sempre isso é necessário. 
Pode demorar em torno 
de 30 minutos e o pacien-
te volta às atividades no 
mesmo dia q foi realizado. 
Os tratamentos são in-
dividualizados de acordo 
com a idade e as neces-
sidades de cada paciente. 
Em torno dos 30 anos já 
podemos notar algumas 
perdas de coxins adipo-
sos em face e começam 
a aparecer rugas e um 
aspecto de cansaço no 
rosto. Nesse momento 
muitos pacientes já pro-
curam o dermatologista 
pra retardar esses sinais 
de envelhecimento e para 
obter uma aparência mais 
jovem e descansada. Já 
por volta dos 40-50 anos, 
essa perda se torna mais 
visível e aumenta tam-
bém a reabsorção ós-
sea , sendo indicado na 
maioria das vezes, um 

volume maior de preen-
chedores, dentre outros 
procedimentos como os 
bioestimuladores de colá-
geno que complementam 
o tratamento de rejuve-
nescimento e melhoram 
a harmonização facial. 
 Atualmente se fala 
muito da técnica de MD 
codes, descrita pelo ci-
rurgião plástico Dr Mau-
ricio de Maio, que nada 
mais é do que injetar 
pequenas quantidades 
de ácido hialurônico em 
pontos de sustentação 
estratégicos pra melho-
rar as sombras do rosto 
e promover um remode-
lamento facial, com um 
efeito lifting, que rejuve-
nesce de forma suave e 
natural, tornando o ros-
to cada vez mais bonito.

        

"O amor não é aquilo que entra na sua vida 
e muda tudo de lugar.

O nome disso é empregada nova...
                                                                           Aummmm......"

MESTRE 
CHINA  é filósofo irlandês  e 
graduado no 

Paraguai
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Foi  mais rápido que  
se pensava. Na 
edição  anterior , 
havíamos noticia-
do que  um  pe-
queno trecho  da 

praia do Recreio receberia 
outro nome,  saiu em diário 
oficial do município no iní-
cio da segunda quinzena de
julho que o pequeno trecho 
com cerca de 140 metros 
entre as ruas Albert Sabin 
Rua Hélio de Brito passa a se 
chamar "PRAIA DO GUIDO". 
 Esse era um desejo 
antigo de amigos e paren-
tes do seminarista Guido 
Schäffer que morreu aos 34 
anos enquanto surfava no 
local, na altura do Posto 11.
  O reconhecimento 
foi publicado pela prefeitu-
ra do Rio no Diário Oficial 
do dia 20 de julho. Guido 
Schäffer morreu no dia 1º 
de maio de 2009 enquan-
to surfava nessa praia.  
 Desde que a ideia  
surgiu os padres Omar Ra-
poso, da Paróquia de São 
José, e Jorjão, da Igreja da 
Nossa Senhora da Paz, sem-

que a gente pensava. Esse 
ano foi o terceiro que fizemos 
a missa e estamos planejando 
fazer sempre agora", explica. 
 O empresário Eduar-
do Martins, de 42 anos, era 
amigo de Guido, surfavam 
juntos no dia do acidente: 

pre tomarama  frente de tudo e 
chegaram a celebrar uma mis-
sa no local com a presença do 
Arcebispo Don Orani e desde  
então iniciaram um abaixo-as-
sinado para levar a proposta 
ao município que rapidamente 
se mostrou favorável a ação.
 Para quem não 
sabe da história  Gui-
do Vidal França Schäffer
o "Anjo Surfista"
era atleta e seminsrista. Mé-
dico ficou conhecido como 
o 'Surfista Santo', e está 
em processo de beatifica-
ção pela Igreja Católica. 
Morreu por afogamento em 1° 
de maio de 2009,  poucos dias 
antes de ser ordenado padre. 
Como médico, atendia na San-
ta Casa de Misericórdia os mo-
radores de rua, gratuitamen-
te, como médico voluntário.
 Após  seu falecimen-
to, seu túmulo tornou-se lu-
gar de devoção, principalmen-
te na data do seu aniversário.
Em entrevista ao Jornal Extra,  a 
irmã de Schäffer, Ângela Schäf-
fer, comemorou a decisão:
 — É uma notícia mara-
vilhosa. Foi até mais rápido do 

 — Éramos amigos de fé e 
do surf. O Guido foi quem me con-
vidou para participar de um grupo 
de oração. Na véspera do meu 
casamento, faleceu. Esse é um 
reconhecimento muito justo pelo 
que fez pela cidade e pelos pobres".

Uma praia abençoada e agora nomeada 



O contrato aca-
bou. Pelo me-
nos é dessa 
forma que a 
CET-Rio disse 
que até o fim 

de Agosto todos  os  equipa-
mentos  da emprese Perkons 
seriam retirados após fim do  
contrato com a Prefeitura. 
Percorremos o trecho entre 
o Barra shopping e o Améri-
cas Shopping, num percurso 
de cerca de 15 quilômetros 
e praticamente só resta-
ram fios pendurados e pos-
tes vazios sem os radares. 
Em matérias anteriores 
aqui mesmo do JORNAL DO 
RECREIO tínhamos aponta-
do que das 10 vias mais pe-
rigosas na cidade, cinco  es-
tavam em nossa região e as 
campeãs de acidentes eram 
a Avenida das Américas e 
Ayrton Senna , com o tercei-
ro lugar ficando para a Lúcio 
Costa, principalmente, no 
trecho da Praia da Reserva. 
 No ano passado,  
segundo dados do Corpo 
de  Bombeiros  foram  re-
gistrados 218 acidentes, 
que daria uma média de 
18 atendimentos por mês. 
Para efeitos de compara-
ção, a Avenida Brasil, a 

nhando no momento das fotos:
__ Nem percebi que foram retira-
dos.  Agora você vê(sic)  eu tenho  
um monte de pontos na carteira 
por ter   passado naquele pardal 
do Ribalta que além de ser fiscal 
de sinal era de velocidade tam-
bém. Agora que ele é retirado 
deveriam tirar a minha  punição, 
não acha?", finaliza o morador.

grande  recordista,  tem 
639 acidentes  envolven-
do veículos, só que a Brasil 
tem mais do que o dobro de 
tamanho em extensão, com 
cerca de 60 quilômetros em 
toda a sua totalidade, cru-
zando vários municípios.
 A presidente  da CET 
-Rio e secretária  municipal 
de Transportes, Virgínia Sa-
lermo, disse em entrevis-
ta ao repórter de O Globo, 
Pedro Zuazo, que  colocaria 
nos sinais guardas munici-
pais e agentes de trânsito 
enquanto não seria feita 
a reposição do regulado-
res de sinal e velocidade:
 __" Estamos de-
pendendo do INMETRO 
para  aferição  dos equi-
pamentos e isso re-
quer tempo", explicou.
 Nesse  trecho de 15 
quilômetros em que estive-
mos na via não verificamos 
nenhum agente, nenhum 
guarda. Aliás,  guarda mu-
nicipal não vemos há um 
certo tempo na região nem 
em dias de praia cheia.       
 Muitos morado-
res nem perceberam a re-
tirada do equipamento, 
como Rogério Gonçalves 
que estava nos acompa-

 O presidente da ONG 
Trânsito Amigo, engenhei-
ro Fernando Diniz completa:
 __" Não tenha dúvida que 
o número de feridos e mortos vai 
aumentar. Não sei onde o poder 
público quer chegar. Para mim  
não pode haver ausência de re-
cursos quando se fala em vida". 
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Revoada de pardais nas Américas
Guilherme Pereira



Quem  pas-
sa  por um 
processo  de  
t r a t a m e n -
to  contra 

câncer de mama  sabe 
o quanto é difícil  as 
sessões de  quimiote-
rapia.   As consequên-
cias disso, os efeitos 
colaterais como perda 
de cabelo e autoestima. 
O tatuador alemão Yur-
gan Barret, que mora no 
Recreio há quase duas  
décadas e que tem seu 
estúdio no Barra World 
decidiu dar um pouco 
de dignidade e quali-
dade de vida a essas  
mulheres. Desde o ano 
passado, quando criou 
o Y Rosa, o tatuador , a 
cada dois meses, marca 
sessões gratuitas para 
as pacientes mastecto-
mizadas  que  desejam 
ter as aréolas  dos seios  
tatuadas  em definitivo, 
ganhando uma aparên-
cia mais natural  a essa 
parte do corpo humano:
 __“Acredito que 
nossa pele conta nossa 

de funcionamento são:
Yurgan Tattoo Studio
Shopping Barra 
World – loja 112A 
– Setor Holanda
Avenida Al-
fredo Baltazar   

Yurgan foi eleito um 
dos 10 maiores  ta-
tuadores do Rio ano 
passado.  Esse méto-
do costuma custar R$ 
1.500, o mesmo  de 
tatuagem artística.

história e aprendi que 
há histórias que quere-
mos contar para que to-
dos vejam mas algumas 
queremos ressignificar, 
superar ou deixar para 
trás”, disse o a tatuador.
 O método é o 
mesmo da tatuagem 
artística e busca fazer 
um desenho realista da 
aréola, sendo indica-
do para mulheres que 
já fizeram a reconstru-
ção da mama e pos-
suem autorização mé-
dica para tatuar a área.
Yurgan   realizou tal ação  
no fim de julho , portan-
to,  as próximas sessões 
gratuitas ocorrerão daqui 
a dois meses , mas já po-
dem ser agendadas pelo 
telefone 21 97152-1303
ou pelo instagram   
@ yurgantattoo. 
 O estúdio, além de 
tatuagem e piercing ofe-
rece serviços estéticos 
como micropigmentação 
de sobrancelhas fio a 
fio, maquiagem definiti-
va e extensão de cílios.
O endereço e   horários de  

da Silveira, 115. Recreio.
F u n c i o n a m e n t o :

Seg – Sáb : 
10h00 – 22h00
Dom e Feriados: 
15h00 – 21h00

Tatuagem solidária no Recreio

O alemão Yurgan Barret foi eleito um dos 
10 melhores tatuadores do Rio ano passa-
do e faz a reconstrução da aréola da mama 
gratuitamente a cada dois meses para 
pacientes que realizaram mastectomia
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Por Guilherme Pereira/divulgação

dia em que viu Ronaldo Fenô-
meno sair de um restaurante  
e ela em seguida  sentar na 
mesma mesa e pedir o mes-
mo prato, Cordeiro. Claro que 
checou o valor antes. Disse 
que era fantástico o prato. No 
mesmo programa Alex Esco-
bar recebeu uma dupla pra lá 
de animada.: Bruno de Luca 
do Programa "Vai Pra Onde", 
do Multishow, e o humoris-
ta Marcelo Adnet que  revelou

Rafael Cardoso esteve no 
restaurante Dom Hélio com 
uma penca de atores de pri-
meira para devorar um cor-
deiro na brasa.  O ator  que 
foi pai de Valentim de apenas  
dois meses  conversou com  
Thiago Lacerda (que tem 
uma unidade do Candice Ci-
gar no Vogue Square), Mar-
cos Breda e Aramis Trindade   
sobre os próximos  traba-
lhos.  Rafael  era  só alegria.

saber mais de 30 hinos  de 
países do mundo inteiro, 
como o de Belize e até can-
tou um trecho  no programa.
O BOTECO DO ESCOBAR dá 
para ser revisto no google 
play mas sempre vai ao ar às 
sextas-feiras dentro do Pro-
grama Seleção, com André 
Rizeki, por volta das 15 H 30. 
Vale conferir porque é muito 
divertido e Alex  dá um show 
de simpatia e informação. 

Acima, tem a simpática  re-
pórter do canal SporTV,  Jú-
lia Guimarães, que parti-
cipou das gravações  do 
BOTECO DO ESCOBAR que 
voltou a gravar no BUTECO 
TRADICIONAL, da Benvin-
do de Novaes, no Recreio.
Júlia contou  da sua experiên-
cia  em cobrir uma copa do 
mundo na Rússia. Lembrou da 
dificuldade de trabalhar num 
país que não fala o inglês e  do 

De Olho no Recreio
www.jornaldorecreio.com.br 
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AUTONEWS

Se g u n d a 
a Revis-
ta Quatro 
Rodas era 
para ele ter 
vindo no 

lugar do Etios , que 
não conseguiu bater 
as vendas do GOL VW 
e Palio e muito menos 
as do HB 20. A chega-
da do Yaris provocou 
a aposentadoria das 
versões mais caras, 
XLS e Platinum, do 
Etios e da mais bara-
ta, GLi, do Corolla.
Combinando carro-
ceria (hatch e sedã), 
motor (1.3 e 1.5), 
câmbio (manual de 
seis marchas e CVT de 
sete marchas) e equi-
pamentos (XL, XL Plus 
Tech, XS, XLS), o Yaris 
tem dez configurações 
com preços que come-
çam em R$ 59.590 e 
chegam a R$ 79.990.
 Os motores são 
os mesmos do Etios 
com melhorias que 
elevaram a potência 
em 3 cv. No 1.3 a for-
ça subiu de 98 para 
101 cv e no 1.5, de 
107 para 110 cv, se-
gundo a revista.

Ao volante, hatch e sedã 
são muito parecidos 
porque contam com os 
mesmos motor, câmbio 
e sistemas de direção, 
suspensão e freios. Na 
maior parte do tempo o 
Yaris é obediente, bem 
assentado e de compor-
tamento neutro, ressalta 
a revista.
 Na versão mais 
completa, XLS, o hatch é 
20 kg mais pesado que o 
sedã: são 1.150 kg con-
tra 1.130 kg. No teste do 
hatch, o Yaris 1.5 com 
câmbio CVT acelerou de 
0 a 100 km/h em 12 se-
gundos. Ele fez o mesmo 
tempo que o HB20 Hatch 
1.6 automático. Nas 
medições de consumo, 
ele ficou dentro do es-
perado, com as marcas 
de 11,8 km/l na cidade 
e 14,8 km/l na estrada, 
rodando com gasolina. 

XL 1.3 manual – R$ 
59.590
XL 1.3 CVT – R$ 65.590
XL Plus 1.5 CVT – R$ 
69.590
XS 1.5 CVT – R$ 74.590
XLS 1.5 CVT – R$ 77.590

Esse hatch agrada pelo 
design bem trabalhado, 
com atenção aos deta-
lhes e identificado com 
visual atual da marca. 
A coluna traseira na cor 
preta e a traseira me-
nos convencional que 
a do sedã garantem 
ao hatch aspecto mais 
bem resolvido.  
 Por dentro, tan-
to hatch quanto o sedã 
são iguais até a colu-
na traseira. O interior 
é bem-acabado, com 
peças bem confeccio-
nadas e encaixadas. E, 
na versão apresentada, 
tem boa qualidade per-
cebida, com superfícies 
em preto brilhante, fri-
sos cromados e bancos 
parcialmente revesti-
dos de couro. Atrás, 
dá para acomodar as 
pernas com folga, com 
o benefício do piso pla-
no. E o acesso ao banco 
detrás é tranquilo gra-
ças à boa abertura das 
portas. No porta-malas 
o hatch leva 310 litros.
co detrás é tranquilo 
graças à boa abertura 
das portas. No porta-
-malas o      hatch leva 
310 litros.

Yaris já nas ruas



Dizem que eu Pareço...               ...com Kylian Mbappé
 A Copa já passou e isso 
não  é  mais comentário por 
aí. Mas não poderíamos deixar 
de fazer uma homenagem  ao 
craque da Copa, Kylian Mbap-
pé, o francês que encantou o 
mundo com sua simplicidade e 
seus dribles. 
 Com apenas 19 aninhos 
já tem um campeonato mun-
dial no currículo.  Nas redes 
sociais, o que mais se viu fo-
ram mêmes com o ex-goleiro 

da seleção brasileira e do Co-
rínthias, DIDA, será? O baiano 
Dida curtiu e até colocou na sua 
página oficial e aceitou a brin-
cadeira. 
 E você acha que tem 
alguém parecido que mere-
ça uma história e registro por 
aqui? Manda um email para a 
gente pelo jornaldorecreio@
gmail e no assunto coloque 
DIZEM QUE EU PAREÇO COM....
O Dida  é o da direita, tá?
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