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A paixão pelo Havaí fez com que o casal abrisse loja

J

á foi à Califórnia ou a um barzinho num
dos canais de Fort Lauderdale? Não teve
a oportunidade? Então se você, mesmo
que não seja um aventureiro, vale a visita na loja 'A Lua Handmade Surf', do simpático casal Alexandre e Luana, há 10 meses, na Rua Engenheiro Haroldo Cavalcante
360, loja B. São inúmeros ítens voltados para
aventuras no mar, na montanha e nas pistas.
Isso porque ali se vende pranchas de surfe,
skates, pranchas de Stand Up, bolsas impermeáveis, itens para montanhismo, roupas,
bermudas, enfim, o melhor dos equipamentos. Mas não é só uma loja de materiais esportivos, muito mais. Só que não para por
ai. Você pode degustar cervejas artesanais,
pedir uma entradinha ou até mesmo almoçar
um prato executivo 70 % saudável e preparado pelo Chef, sabe quem? O Alexandre. Ele
é o Chefe, o artesão, o criador da loja, designer, surfista, campeão master de Jiu Jistu e já
até escalou um monte na Patagônia. Isso já
seria o suficiente para bater um papo e ouvir
histórias, muitas histórias.
Como foi produtor da TV Globo por 25
anos, não faltam capítulos para contar. A mais
bonita para nós, foi ter conhecido a esposa
que foi patinadora do quadro 'Dança no Gelo',
do Faustão e ele coordenava .
A loja é um convite a achar ítens inusitados como o par de baquetas de Mic Fleetwood da setentista banda FleetWoood Mac ou
mesmo os Snowshoes que ele usou na Patagônia para romper a neve. Ele diz que em
cada lugar que passou pegou ou ganhou uma
lembrança e isso se foi importante está pen-

O casal Alexandre e Luana se conheceram na emissora dentro do Quadro Dança no Gelo

durado na loja, então, imagina
a quantidade de coisas para se
perguntar e apreciar? Certeza de
uma boa história, fazer amigos e
degustar uma boa cerveja.Tem
várias havaianas como Big Wave.
SERVIÇO
Kimono - R$ 220,
Body Short - R$ 185 - Dryfit
Camisas Havaíanas R$ 110
Prancha de Kite Surfe- R$ 1,4 mil
Long Board - R$ 1.8 mil
Rua Engenheiro Haroldo Cavalcante 360, loja B.Horário
12:00 às 22:00
Produzida pela Trópica A Lua tem até cerveja
(21) 98836-5388

Vai lá no nosso site que tem muito mais

www.jornaldorecreio.com.br
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Comer bem pode ser a solução
da vida longa

S

abemos que não é só a
alimentação errada que
contribui para o desenvolvimento de doenças. Noites mal dormidas, fumo, álcool, sedentarismo e estresse
também maltratam qualquer
corpinho. Estudos alertam
que até 2020, um terço da população mundial vai ter contraído algum tipo de câncer.
Uma
dieta
preventiva
contra
o
câncer
O raw food (cozinha
crua) é muito interessante
porque aos 50ºC as enzimas
(e vitaminas) dos alimentos
são desnaturadas, ou seja,
não servirão mais como tal –
e o organismo precisará reconstruí-las, gastando uma
energia danada para isso.
Os alimentos cozidos
representam uma enorme
pressão ao organismo. Assim como o açúcar refinado,
carboidratos, conservantes e
produtos químicos, eles aumentam o número de leucócitos (glóbulos brancos) no
sangue, como se o corpo estivesse sendo atacado por um
organismo estranho. O organismo tem que se concentrar em
abater células cancerígenas, e
não salgadinhos industrializados e balas cheias de corante!
Dieta
alcalina
A dieta comum, rica em
carnes, pães, laticínios, ali-

Carolina LiberatoNutricionista
carollinaliberato3@gmail.com

mentos cozidos e processados,
cafeína e álcool socialmente
produzem acidez no organismo que pode causar uma série de problemas à saúde.
O sangue tem pH próximo a 7 (neutro). O pH baixo,
ácido, sufoca o organismo, tirando sua reserva de oxigênio.
Uma
alimentação
alcalina, por outro lado, inunda
o corpo de oxigênio, mantendo-o saudável e cheio de
disposição. Quem come carne tem mais probabilidade de
ter câncer – o que é reconhecido pelo Instituto Nacional do
Câncer dos Estados Unidos.
Preparar
e
comer
1. Prepare suas refeições como
num ritual de amor próprio.
2. Tente não ingerir líquidos durante as refeições –
eles diluem o suco gástrico.
3. Dê preferência aos grãos
integrais e lembre-se: tudo
o que é branco é processado.
4. Há raladores especiais para
que vegetais, como abóbora e
abobrinha, fiquem no formato de macarrão. O bom é que
eles podem ser comidos crus
Faxina
na
despensa
1. Tudo o que é branco e processado: rua! Adote o sal marinho.
2. Leia os rótulos. Caso
haja algum ingrediente cujo
nome você é incapaz de pronunciar,
seu
corpo
será
incapaz
de
digeri-lo.

3. Se a data de validade
for superior à expectativa
de vida de um ser humano,
com certeza se trata de um
produto que vai diminuir
a sua data de validade.
4. Diga adiós aos óleos hidrogenados, às gorduras animais cozidas, aos corantes
artificiais, flavorizantes,lixos
light
e
refrigerantes,
mesmo os diet ou zero.
5. Enquanto estiver na luta
contra o tal C (câncer), evite
qualquer tipo de açúcar refinado. Aumente o consumo
das frutas cítricas. Muitos médicos alternativos acreditam
que o açúcar não apenas debilita o sistema imunológico
como também alimenta as

células
cancerígenas! Isso porque aumenta
a
glicemia,
aumentando o nível de
insulina – hormônio que
ajuda na divisão celular,
seja de células cancerígenas ou normais. Ou seja,
quanto mais açúcar, mais
insulina e, portanto, mais
chance das células cancerosas se multiplicarem.
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Raça e Alcione no Ribalta
A

ssim
como
na
moda, a música
tem suas idas e
vindas e o saudosismo do que se ouviu
no passado sempre nos
atormenta no presente.
O que se ouviu nos anos
70 certamente foi tema
de festas infantis vinte
anos depois e assim a
vida seguiu. Hoje, está
mais do que na 'moda"
ouvir o pagode romântico que invadiu as rádios
de todo o país na década
de 90. E esse mês de Janeiro isso será possível.
Em
entrevista ao Extra, "A Marrom"
lembra que não faltará
seus grandes sucessos.
Para a mangueirense,
que fará a primeira apresentação da noite, enaltecer o samba é sempre um grande prazer
e como na música “Não
deixe o samba morrer”,
eternizada em sua voz,
Alcione pede aos sambistas mais novos que
continuem empunhando
a bandeira do gênero:
— Há escolas de
samba até na Finlândia
(país no norte da Europa)!
Isso só mostra a força des-

sa manifestação cultural.
Já Luiz Carlos, líder do
Raça Negra comentou
que foram décadas só no
miudinho, acompanhando
as mudanças e as transformações do gênero. E
o balanço dos veteranos
é dos mais positivos.:
__O samba e o
pagode só melhoraram.
Temos uma safra maravilhosa, como Thiaguinho,
Dilsinho, Ferrugem, Sorriso Maroto. Gosto do estilo,
das letras, da maneira única de cada um. É preciso
renovar, mas sem perder
a sua essência musical,
sua verdade, lembrando
já temos uma novidade
saindo do forno, já que
estamos preparando um
novo trabalho para esse
ano", conta o sambista
com 35 anos de carreira.
O Ribalta recebe o projeto "Loucos Por
Samba" com Alcione &
Raça Negra dia 18/01 e
ao lado você poderá conferir como, quando e
onde comprar os ingressos, lembrando que muita
gente já está adquirindo
a mania de se hospedar
no hotel Encore, colado à
casa de shows e se divertir

H o r á r i o s :
SEG a SEX 10h
S E R V I Ç O às 14h e 15h às
Hotel Ramada En- 18h30. SAB: 10h
core Ribalta. Av das às 14h e 15 às 17h.
Américas,
9.650
- Barra da Tijuca.

sem a preocupação de
pegar o carro an saída.

D e s c o n t o
Promocional:
Master e VIP: 150,00/
Central:
125,00/
Plateia:
100,00

Um passeio deslumbrante
O
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verão chegou pra
valer
prometendo
ser daqueles bem
específicos
com
temperaturas altas e chuvas fortes. Em dias de praia,
enquanto muitos ficam encarando horas de trânsito e
engarrafamentos pelas vias
de acesso á orla, os moradores de dois condomínios
tradicionais da região curtem, além da praia, um passeio digno de viagem ao exterior.
Para quem mora no
Barra Sul e Pontões da Barra
nem sabe o que é estresse
de ir à praia já que contam
com um sistema de tráfego
de balsas que os levam até a
paradisíaca praia da Reserva, quase um recanto particular, já que não conta com
estacionamento disponível
traduzindo num pequeno
pedaço exclusivo para curtir
o sol saárico que vem fazendo.
Pegamos o transporte num dia de semana de
sol. Optamos pela EcoBalsas
que implantou o serviço em
meados de 2013 e causou
até certa polêmica, já que
veio para disputar o nicho de
mercado até então dominado pela Barra Balsas. Hoje,
as duas empresas fornecem
o serviço de travessia sem
problemas e o valor debitado no condomínio dos moradores. Na passagem de ano,

forneceram o serviço na madrugada cobrando R$ 25 na
hora e R$ 15 antecipado.
A mais antiga é a Barra
Balsas que através do visionário Sr. Carneiro percebeu
que não havia travessia até
a praia via-lagoa e apenas
alguns surfistas se aventuravam a pegar suas pranchas
e desafiar trecho cheio de
jacarés-de-papo-amarelo
até a margem e poder dropar as famosas ondas da laje
do Barra Sul que fica logo ali
em frente, pico famoso entre
os surfistas. Durante o ano
letivo, passeios ecológicos e
visitas à restinga e meio ambiente orientado por biólogos
também são oferecidos além
de festas particulares e passeios exclusivos. Para isso
basta acessar os dois sites
das empresas que oferecem:
www.barrabalsas.com.
br(2498-2587)) e ecobalsas.
com.br(97002-1899). O passeio em si é deslumbrante.
Pegamos uma carona com o
'piloto' Juan, muito simpático, há 4 anos fazendo a travessia. Juan nos contou que
em 'verões' passados já atravessou mais turistas e , hoje,
somente os moradores pegam o serviço, mas que vem
diminuindo a cada dia. Apesar da paisagem linda, conta
que em dias de chuva, nem
pescador faz o percurso. No A Eco-Balsas (foto1)faz um trajeto maior cortando duas pesite do jornal tem um vídeo e queans ilhas , passando pelo Barra Bali e deixando a poucos
metros do Quiosque Cavalo Marinho
mais fotos desse paraíso.

O presidente Temer já deixou o
cargo máximo de nosso país, mas
uma mensagem de sua antecessora ainda está lá: "Fora Dilma".
Junto a essas mensagens, frases religiosas, pichações e desenhos. Algumas chamam a atenção
pelo grau de dificuldade. Quem
nunca parou um pouco em frentes a essas obras de arte duvidosa e ficou pensando como
esse indivíduo
colocou a sua
marca ali e de que forma, não?

Desde 2011 a Secretaria de
Conservação diz mapear os locais emblemáticos e públicos
da cidade com uma maior concentração de pichações. Dizia
até que são utilizados produtos
antipichação sendo eles o removedor de pichação e aplicação
de tinta antipichação com duração de 5 anos. O 'Fora Dilma' é
de 2013 e está no site do Jornal do Recreio tem outras fotos.
Vai lá jornaldorecreio.com.br

cinema americano e a
O
dramaturgia brasileira
já produziram atrizes mi-

rins que marcaram época.
Quem não se lembra de
Shirley Temple, Ferrugem,
ou a própria Isabela Garcia de Sétimo Guardião
que já foi “Narizinho” em
Sítio do Pica Pau Amarelo.
Algumas estrelas surgem
pequenas e sua história
e da dramaturgia até se
confundem. Angélica já foi
modelo bebê Johnson.
A novela nem engrenou ainda e muitos
personagens estão para
aparecer mais na trama
de Aguinaldo Silva. Mesmo atuando pouco, o talento da atriz mirim Vittoria Seixas já mostra que
ali tem uma verdadeira
atriz. Quando marcamos
a sessão de fotos com a
‘Cristiane‘, personagem filha de Carolina Dieckman
na trama já veio nos
orientando a melhor luz, o
melhor ângulo, onde o fotógrafo iria se posicionar e
qual sessão iria fazer em
seguida. Com 10 anos recém completados recebeu
um elogio raro do diretor
‘Papinha’ (comedido nos
elogios ao microfone) nos
Estúdios Globo após uma
cena de choro intenso.
Perguntada como conseguiu chorar ela tasca logo:
__”Mato minha mãe
de mentirinha e isso me
faz chorar!”, dispara com
voz ainda ao estilo ‘fofinhez”. A mãe, sempre presente, logo emenda:
__”Poderia
matar
um pouco seu pai para revezar, que tal?”, comenta
a médica Patrícia Rangel
Seixas e que fez o curso de
teatro na CAL no passado.
O DNA está definido
já que o pai é artista das
baquetas e toca em 3 bandas pelas região e é pai-motorista-acompanhante-de-estrela-global
nas
horas vagas.
Enquanto não grava, brinca de patinete, com
sua geleca, brincadeiras de
criança, ainda na flor da
inocência. Vitória, segunda
sua mãe, entrou no teatro para superar uma extrema timidez e sofria de
baixa estima aos 5 anos .
Conheceu um mundo mais
colorido e divertido. Se en-

Acima , com Carolina Dieckman e ao lado com Serrado e seu irmão na trama, Eduardo Speroni

tregou de corpo e alma a arte
de representar e não para. Já
encenou peças, comerciais
de TV e já encara a sua segunda novela, já que participou de “O Rico e o Lázaro’, da
Record. Ali, ela confidenciou
inúmeras vezes ao motorista
que a pegava em seu apartamento no Recreio que estava ali de passagem. Toda vez
que iniciava uma frase começava com:”Quando eu estiver
na Globo......”O mantra foi
tão intenso que não demorou muito e já é filha de dois
grandes atores na trama, Carolina Dieckman e Marcelo
Serrado, que vive um personagem machista e que ainda
vai dar muito o que falar e de

bater sobre seus atos e costumes na trama da Globo.
Na escola, passa na
média e destaca História e
Geografia como suas matérias principais. Amante da
música ‘Aquarela’ de Toquinho e Vinicius, não vê a hora
de fazer mais cenas e gravar
mais trabalhos.
No site do Jornal do
Recreio tem um que emocionou o país. Junto com seus
pais protagonizaram o comercial da Shell e foi gravado em película e mostra seu
pai como caminhoneiro e sua
mãe como uma dona de casa
do interior. Vitoria ainda era
um petit.
Atores sempre
passam por inúmeros testes

não é fácil. Num deles, para
trama da Record ao final la falou para sua mãe:
__”Mãe, eu já entendi
que tem muitas questões envolvidas para ver quem será a
escolhida. A semelhança física,
perfil estabelecido pelo diretor,
até mesmo gosto pessoal, e
por isso posso não ser eu, mas
tenho certeza de que o melhor teste foi o meu! “, desabafou sofrendo de sincericídio.
Aliás, um problema de
saúde a tinha dificultado a intensão de engravidar e com
inúmeras complicações e uma
certa idade para gestação, disse isso ao pai da Vitória numa
festa.
Conversaram mas ela decidiu sair sem avisar. Ele voltou
e se assustou com a ausência.
Dias depois, Fernando ensaiou
com uma amiga em comum
que estava com problemas de
saúde e ligou. Ela atendeu e
perguntou o que ele teria. Ele,
tascou: ”Você não é doutora?
Meu coração está doendo após
sua ausência. Ela confidenciou
que era uma mulher triste porque não teve a oportunidade de
ser mãe. Ele foi categórico sem
sequer ter a ideia de que sua
vida iria mudar:
__Te dou uma quer?
Nasceu uma estrela, Vitória.
Subam os créditos de mais um
final feliz de um folhetim da
vida real.
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Vittoria: Estrela-mirim de ‘O Sétimo Guardião’

Pardais voltam às Américas

Q

uando começaram a serem retirados no meio
do ano passado, a
população
reclamou que os
acidentes iriam voltar, já
que pelo menos aqui na
região, segundo dados
do Corpo de Bombeiros,
das dez vias mais perigosas do município, onde
a corporação é acionada,
quatro estão aqui
na região: Ayrton Senna,
Av das Américas, Lúcio
Costa e Bandeirantes.
Um motorista mais
atento já pode reparar
que eles começam a surgir novamente depois desse longo inverno de inatividade, onde somente
fios e postes sem câmera
permaneceram nas vias.
A CET-Rio informou
que até o fim de fevereiro todo o equipamento
estará multando novamente em todo o município. Até o fim desta edição cerca de 40 pardais já
estavam instalados pelas
duas empresas que estão
realizando o serviço, são
elas a Sitran e Consilux.
Andamos pela Avenida das
Américas numa tarde antes do reveillon e apesar do
trânsito menor, o que vi-

mos foi um festival de irregularidades,
principalmente , com as motos. Dos
que estavam aparentemente a trabalho
já que todos estávamos com motos de

baixa cilindrada e levando um baú, ninguém parou no sinal. Em frente ao condomínio Blue por exemplo, por volta das
17 h, um motociclista se quer esperando a senhora com compras que tomou
um sustou quando viu o 'apressado' sair
da pista do canto e passar para a pista
central para ganhar poucos segundos a
mais para chegar ao seu destino final.
Presidente da CET-Rio e secretaria municipal de Transportes Vir-

gínia Salermo reconhece a importância da existência dos reguladores
de velocidade lermo reconhece a
importância da existência dos reguladores de velocidade que para ela
induz ao condutor um comportamento mais civilizado,
porque dói no bolso
e freia a intensidade de transgredir.
		
Dados obtidos junto ao Detran
por meio da Lei de
Acesso à Informação
mostram que, em
média, um veículo
foi multado a cada
hora na Avenida das
Américas por excesso de velocidade, entre janeiro de 2016
e junho de 2017.
Foram 13.526 infrações dessa categoria registradas, 751
em média por mês.
Quem
acompanha
o JR aqui sabe de
como a Av das Américas é perigosa.
Ela é uma das campeãs de acidentes
com vítimas. Em 2017 ficou em segundo lugar no ranking: foram registrados 218 acidentes em que o Corpo de Bombeiros foi acionado (em
média, 18 por mês), de acordo com
o Detran-RJ. Perdeu apenas para a
Avenida Brasil, que tem mais do que o
dobro de sua extensão com 58,5 quilômetros e registrou 639 acidentes.
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'Aqui tá tão seco, mas tão seco, que
quando fui cuspir, assoviei."
Obrigado senhor
		
					

		

Aummmm........

MESTR
E
C
HINA
é filó
sofo ir
la

" O calor tá
tão grande que ex mulher
tá fazendo macumba pro ventilador do
ex-marido queimar.
Obrigado senhor
					
		
Aummmm......" 		

Dizem que eu pareço..

gradua

ndês e

do no

Paragu
a

Você que acorda cedinho
já acompanhou inúmeras reportagens de Diego Haidar, esse paulista, com cara e alma de
carioca. Acompanhando
suas redes sociais dá
para ver o bom humor
de Diego que registra
momentos em que passou em suas inúmeras
matérias sobre o combalido Rio de Janeiro, ora
desviando de um buraco,
vestindo um capacete de
guerra para fazer matérias em áreas de risco
ou andar na ponta do

i

pé fugindo de uma rua
alagada. Diego, ao que
parece, mora nos arredores do Barra Sul por
onde leitores já o viram
passeando com seu cãozinho. Mas uma fã mais
ousada o comparou com
Wesley Safadão, será
Diego Safadão ou Wesley
Haidar, quem é quem?
Conhece alguém parecido com um famoso?
Manda para jornaldorecreio@gmail.com
no
nosso quadro Dizem
que eu Pareço com...
Diego é o da direita, tá?

Pets ganham tapete de notícias
Jornal do Recreio- Janeiro pág.12

Quem acompanha as notícias
aqui no Jornal do
Recreio reparou que de
uns meses para cá fica estampado na capa das edições do mês um alerta em
amarelo para o leitor pegar
somente um exemplar do
jornal num dos nossos 18
pontos de distribuição. Isso
porque havíamos detectado que em alguns pontos moradores exageravam
na mão e pegava mais de
um, em alguns casos um
belo punhado. Talvez para
algum passarinho ou gatinho querido da família,
mas de fato, pegar mais de
um sempre prejudica porque os anunciantes esperam que cerca de 15 mil
leitores peguem um exemplar e vejam sua marca.
Mas
existe
uma
luz no fim do túnel.
Descobrimos na 'Banca do
Scooby', no condomínio
Barra Sul, o proprietário
Regis Mouzinho, de 47 anos,
vende fardos de três quilos
aproximadamente somente para os pets fazerem as
suas necessidades e está
fazendo o maior sucesso.
__"Primeiro
pedi

10 e agora o pedido dobrou" lembra
Scooby.
Isso influenciou outros donos de banca de jornal, como o da Via 9, em
frente a padaria Rei do Recreio e a que fica na esquina da Benvindo de Novaes
com Avenida das Américas ,
bem ao lado do supermercado Zona Sul. Cada kit custa
R$15 apenas. Percebemos
que são sobras de jornal de
grande circulação e são assim vendidos como papel
de jornal apenas. Nesse da
foto era o de São Gonçalo,
que não é distribuído aqui
na região, mas em outros
tinham exemplares do antes famoso Jornal do Brasil responsável por tantas
notícias e furos de reportagem do passado. Uma pena.
Reginaldo
acompanhou essa mudança no
mercado do leitor. Há 20
anos trabalhando no mesmo ponto viu fila para vender as capas das Revistas
Playboy,
da editora Abril
que foi vendida recentemente a um advogado. Scooby
nos conta que na época as
capas que mais fizeram sucesso foram as da Tiazinha",

Guilherme Pereira

Regis é fã do Metalica e disse já ter vendido pelo menos 200 exemplares de O Globo aos domingos

a atriz Suzana Alves; Adriane Gaslisteu; 'A Feiticeira' e
da atriz Flávia Alessandra ,
a Rita de Cássia de "O Sétimo
Guardião". Casado com Jalva
que também conheceu na banca, esse fã do rock metal tem
Metalica e Iron Meiden como
suas bandas favoritas e faz

o que pode para continuar na
banca e tentar se manter. Trabalhando diariamente de 6 H
às 21 H não reclama de nada
e segue firme forte vendendo
seus produtos. O que ontem foram jornais, revistas e cigarros,
hoje, são bebidas, artesanato,
biscoitos e palavras cruzadas.

Quiosque paradisíaco na Reserva
Quem anda pela
orla já reparou o esforço de uns e o desleixo
de outros proprietários
de quiosques, tanto no
Recreio até a praia do
Pontal, quanto no trecho
da Reserva. Mas um em
especial chama atenção
pelo tamanho, pela beleza e pela quantidade
de opções de conforto,
além de excelente atendimento, pratos lindos
e uma estrutura de dar
inveja a qualquer Resort.
As sócias Sandra
Ornellas e Cristina Guedes se esforçam, e não
é de hoje. Para quem
acha que é fácil manter um quiosque à beira
mar não sabe o dobrado que a dupla passa.
À mercê do tempo, de
maratonas na orla, coloca na balança cerca de
25 anos atras, uma região inóspita, outro Recreio, poucas pessoas e
um trailer improvisado.
O Cavalo Marinho
que é frequentado por
Paola Oliveira, Viviane

Araújo e outros artistas
oferece música ao vivo
sem cobrança de couvert
nos fins de semana, parquinhos kids, espaço lounge para receber famílias,
além de mesas, cadeiras
e esteiras quase que de
graça, necessitando apenas um aporte de um valor de consumo pré-pago
no caixa da parte de cima.
O carro chefe é
o pastel que é vendido
por unidade e são centenas fritados por dia, sai
a R$ 8 a unidade com
opções de camarão, napolitano, siri e carne.
Com decoração em branco e azul e umas cortinas
brancas lembram qualquer canto paradisíaco
pelo mundo, mas é na
Reserva. Não é à toa que
alguns serviços de balsas dos condomínios Pontões, Barra Bali e Cristal
Lake desembarcam ali.
O atacante do Palmeiras, Deyverson alugou um dos espaços para
o mês todo, acredite.

"

E s p a ç o
lounge
fica
nas duas pontas do Cavalo e cabem 10
pessoas
confortavelmente. Ao lado, o
mais
pedido,
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Por Guilherme Pereira/divulgação

Esse ano vai ser muito importante , um ano de esperanças
para uma nação. Fui profundo? Então, vamos de alegria
né?! Alegria é o sobrenome
de
ator-cantor-showman,
ERI JONHSON, que já foi
nossa capa no tempo em que
apresentava seu show com
Andrezinho, Luka e Conrado,
no Dom Helio. Aliás, passou lá
com a linda Kamilla e provou
as carnes nobres da casa..

Ao lado, uma foto que exala
alegria. O humorista e escritor Hélio De La Peña esteve
no aniversário da Babi(era
aniversário dela) e pediu permIssão à família para tirar
uma foto com o nosso mestre
do samba que ficou quase 1
ano em coma induzido proveniente de um AVC. A recuperação de Arlindo Cruz continua,
FORÇA MESTRE DO SAMBA!
FORÇA
FAMÍLIA
CRUZ!

Voltando ao assunto alegria, voltamos a falar
dessa vez de outra capa, Nelson Freitas. O ator de O Tempo
Não Para esteve no Dom Helio
do Shopping Itaúna e não deixou o próprio Helio num vídeo
pra-lá-de-engraçado na página
social da casa onde ele pega
seus cabelos e os coloca para
cima para antes tecer inúmeros
elogios ao mestre das carnes.

Acima, Yanna Lavigne esteve em nossas areias gravando
um quadro promocional para o
Programa Caldeirão do Huck.
Na ação, ela estava de salva
-vidas. Dá para ver o quadro
no site do GShow. Salva eu
Yanna!!Mais novidades no site
do JORNAL DO RECREIO em
www.jornaldorecreio.com.br

As novidades de 2019

C

hegou 2019 e um cenário de esperanças paira
no ar tanto na política
quanto na economia com a
posse dos novos mandatários em diversas esferas.
A reboque disso os amantes
do mundo automotivo também fica no aguardo das
novidades para esse ano.
Os lançamentos de
2019 estarão em praticamente todos os segmentos.
Os carros elétricos farão sua
estreia no país, com três
modelos. Haverá ainda boas
novas entre os SUVs e, na
segunda metade do ano, no
segmento que puxa o mercado, os hatches compactos.
Inciamos esse papo falando
do Toyota Yaris X-Way,
em fevereiro. Trata-se de
uma nova versão do hatch
com visual aventureiro e que
foi apresentado no Salão do
Automóvel, em São Paulo,
ano passado. Como diferenciais, tem rodas pintadas de
preto, rack de teto e detalhes de plástico aplicados
nos para-choques dianteiro e traseiro e para-lamas.
Junto com ele, a marca lançará a Hilux GR-S,
edição especial limitada a
420 unidades. Baseada na
versão de topo SRX, tem
apelo esportivo e suspensão mais dura, graças à
adoção de molas mais firmes na frente e a troca
dos amortecedores de tubo
duplo por tubo simples.
As cores , digamos, com

gosto duvidoso, mas como
são poucas unidades certamente terá um fazendeiro
em Goiás que irá comprar.
Após o Carnaval, chega o um
grande potencial de carro do
ano, o T-Cross (VW). Vindo de São José dos Pinhais
(PR), o SUV terá visual descolado e os motores turbo do
Polo (1.0) e Golf (1.4), além
de uma extensa lista de itens
de série. Deve apresentar
preços a partir de R$ 90 mil.
A Chrysler/Fiat traz a nova
geração do Jeep Wrangler, que virá nas versões
Sport (duas portas), Sahara (quatro portas) e Rubicon
(quatro portas), com inédito motor 2.0 turbo a gasolina que rende 273 cv e 40,8
mkgf. A transmissão é automática de oito marchas.
Voltando à VW, o símbolo de esportividade de
meados dos anos 80, a sigla
GTS prepara sua volta com
o hatch Polo e o sedã Virtus
serão os modelos contemplados com a nova versão.
Para a grande massa que dirige por aqui, nós pobres mortais, não fomos esquecidos.
A segunda metade do
ano será animada no segmento de maior volume do
mercado. A família Onix e
Prisma deve enfim chegar à
sua segunda geração. O rival Hyundai HB20 também
será renovado. Os compactos Logan e Sandero devem ganhar pelas mãos da
Renault uma atualização –

mas será mais comedida
que
a
aplicada
pela Dacia na Europa.
Em agosto, chega o novo
Corolla. Em nova geração,
o sedã brasileiro estará pela
primeira vez alinhado com
o norte-americano. Feito
sobre a plataforma TNGA
do Prius, ele terá visual
mais esportivo e tecnologia hibrida e flexível. Deve
revolucionar o segmento.

o, T
A nopvidade do an
go SX
Tig
o
o
Cross e abaix

X Way abaixo
Jeep acima e Yaris

o GTS abaixo
Hilux GRS acima e

