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ENTREVISTA

EXTREMIDADES

Abrasel-DF mais próxima da sociedade

A

os 30 anos, Jaime Recena já
acumula muita história para
contar. Começou a vida pro!"##$%&'(" )%*%" )%&+'+%" ,-.($)$+/0$%"
na Gazeta Mercantil. Na época,
tinha 18 anos. Logo em seguida,
morou na Europa por um tempo,
%&12" +0'.'(3%-" 2*" 1$420#%#" .'02#"
e restaurantes. De volta a Brasília,
um ano depois, passou a conduzir,
junto com outros sócios, a revista
Roteiro Brasília, projeto até então da
5'62+'" 720)'&+$(8" 9-.($)$+/0$%" :%0;
mado, Jaime resolveu ingressar no
mercado gastronômico e, em 2006,
tornou-se sócio do Bar Azulejaria.
<=,>#"1%$#"'&%#"12":-&)$%&'*2&+%?"
'"2*,02#'":2)3%-"2"&%"(%)'("'.0$*%#"
o Parrilla Madrid, uma mistura de
02#+'-0'&+2?" .'0" 12" )'0&2#" 2#,2;
ciais e tapas espanholas”, explica
o empresário. No ano passado, decidiu, com mais sócios, investir em
outro empreendimento, que, além
12" 02#+'-0'&+2?" :-&)$%&'" +'*.@*"
como casa noturna, o Heat Lounge
A'0?",20+%"1%"B$.20+C"7'((?"'%"('1%"
do Espaço ECCO. Outra conquista
02)2&+2" :%$" '" 2(2$DE%" 1'"=##%)$'DE%"
Brasileira de Bares e Restaurantes –
F2))$%&'("G$#+0$+%"H2120'("I=.0'#2(;
DF), da qual saiu vitorioso como
presidente da entidade. Ao jornal
Alô Brasília, Recena concedeu a seguinte entrevista:

na sua vida?
Jaime Recena - Desde pequeno,
#2*,02":02J-2&+2$"02#+'-0'&+2#"2".';
res com meus pais – seja em Brasília
ou em outras cidades pelas quais
4$'K2$" *-&1%" '" :%0'8" L%*20" .2*" 2"
+20" )%&+'+%" )%*" )-(+-0'" 12" :%0*'"
M20'("#2*,02":%0'*",0$%0$1'12#"2*"
*$&3'" )'#'8" 9%0+'&+%?" ',02&1$" .2*"
cedo a gostar de temperos e aromas.
N/"'1-(+%?"+$42"'"%,%0+-&$1'12"12"!";
car próximo do segmento gastronômico por conta da Revista Roteiro,
que sempre deu uma atenção especial ao universo gastronômico da
)',$+'(":2120'(8""H%$")%*%"1$02+%0"1'"
,-.($)'DE%" J-2" ')'.2$" )%&32)2&1%"
grandes empresários do setor e associando-me a um deles, Gil Guimarães, proprietário da Pizzaria Baco.
N-&+%#?" *%1$!")'*%#" %" )%&)2$+%" 1%"
Bar Azulejaria e, posteriormente,
criamos o Parrilla Madrid.
JAB - Como vc vê o mercado gastronômico brasiliense hoje?
JR - O nosso mercado está em
plena ascensão e num processo muito sólido de consolidação. Brasília já
é uma realidade neste setor para o
Brasil. Temos aqui excelentes casas e
agora começa a existir uma procura
12" 2*,02#/0$%#" 12" :%0'?" )%&#%($1';
dos no ramo, investindo na cidade.
Acho que o próximo passo que dare*%#"'J-$"1$6"02#,2$+%"O"J-'($!")'DE%"
,0%!"##$%&'(8"P"&'+-0'("J-2")%*"2##2"

JAB - Como a Gastronomia surgiu

LEITURA OBRIGATÓRIA

JAB - Qual a expectativa para este
ano?
JR – Esperamos, este ano, ter
mais atenção e diálogo do governo
com o nosso setor nas questões que
estão diretamente ligadas à nos#'" '+$4$1'128" P" ,02)$#%" *2(3%0'0" %"
+0'&#,%0+2" ,S.($)%" &%+-0&%?" ,2&#'0"
soluções de estacionamento, dia(%M'0" )%*" '#" ,02:2$+-0'#" 12" J-'10'"
,'0'"J-2"%")%&4T4$%"12".'02#"2"02#;
taurantes não traga nenhum tipo de
,02K-T6%"'%#"*%0'1%02#"2")($2&+2#8"P"
,02)$#%"02420"'#"J-2#+U2#"+0$.-+/0$'#"
2"+0'.'(3$#+'#?"+'*.@*?"12"*%1%"J-2"
nem empresários, nem empregados
sejam prejudicados. Em suma, tere*%#"*-$+%"+0'.'(3%"2")%&!"'*%#"&'#"
lideranças políticas que governam
&%##'")$1'12"2*".-#)'"12"&%4%#")';
minhos para o setor e para Brasília.
O governador Agnelo, assim como o
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seu secretário de Turismo, Luis Otá4$%"V242#?"+2*"'"&%##'")%&!"'&D'"2"%"
nosso apoio.
JAB - O que vem de novo aí, com a
sua gestão?
JR - Quero consolidar a liderança
1'" =.0'#2(;GH" K-&+%" '%" &%##%" #2M;
mento. Sem esquecer de liderar um
1$/(%M%" )%*" %" ,%120" ,S.($)%?" ,2&;
sando uma nova Brasília. Vamos,
'$&1'?" .-#)'0" '-*2&+'0" &%##'" .'#2"
de associados, investir em projetos
12" )',')$+'DE%" 1%#" ,0%!"##$%&'$#" 2"
242&+%#",'0'",0%*%DE%"1%#".'02#"2"
restaurantes da capital. Em resumo,
J-202*%#"+%0&'0"'"=.0'#2(;GH")'1'"
vez mais próxima da sociedade.

Jaime Recena
Presidente da Abrasel-DF

Depois de
três meses de
alta, o preço
da cesta básica no DF caiu
em dezembro, contribuindo para que o aumento
ao longo de 2010 fosse o
segundo menor do país.
Pelo levantamento do
Dieese, houve queda de
1,29%, em dezembro, na
comparação com o mês
anterior, no valor médio
dos produtos essenciais à
mesa do brasiliense.

IPVA COM
DESCONTO MENOR
Tudo indica
que o contribuinte não terá
mais descontos de 10% no
pagamento do IPVA deste
ano – ainda que a medida
tenha sido aprovada na Câmara Legislativa no fim do
ano passado. Na verdade,
pelas emendas parlamentares, 5% de desconto seriam concedidos no pagamento da cota única e mais
5% ao motorista que não
tivesse multa nos últimos
12 meses. Caso os descontos fossem aprovados
pelo governador Agnelo, os
cofres do GDF deixariam
de arrecadar mais de R$ 30
milhões por ano (só com
o desconto de 5%). A definição deve ser dada esta
semana pelo GDF.

NOTAS

BRAZIL VISTO DE FORA - TUDO O QUE
VOCÊ PRECISA SABER PARA
TRABALHAR NO EXTERIOR
"F'.2"'J-2('#")%$#'#"&'"4$1'"
J-2"4%)R"&-&)'":26?"#%&3'"2*"
realizar, mas antes - e para se
sentir mais seguro – precisa da
opinião de alguém que viveu a
2X,20$R&)$'b" 9%$#" .2*8" c0'.';
lhar no exterior é um exemplo,
até porque hoje em dia está
cada vez mais acessível viajar
,'0'" :%0'?" '$&1'" *'$#" )%*" %"
,02D%"1%"1>('0"+E%".'$X%8""7'#"
o que leva o cidadão de um
,'T#" +E%" )%.$D'1%" 2" 0$)%" )%*%"
o nosso a deixá-lo, por anos a
!"%?",20*'&2)2&1%":%0'"12"#2-"
('0b"9'0'"'(M-*'#",2##%'#?"%,;
tar por ser estrangeiro parece
#20"'"S&$)'":%0*'"12"#'+$#:'620"
uma inquietação intelectual ou
)%&#2M-$0""-*"'00'&J-2"!"&'&;
ceiro que proporcione a realização dos seus sonhos. No li40%"A0'6$("4$#+%"12":%0'";"c-1%"
%" J-2" 4%)R" ,02)$#'" #'.20" ,'0'"
+0'.'(3'0" &%" 2X+20$%0?" 7'1'(2;
na Ramos descreve, num depoimento simples, porém verdadeiro, o que é viver longe de
)'#'?" " 2&:02&+'&1%" '#" 1$!")-(;
dades e a solidão. Ainda assim, de modo otimista, revela
'":%0+2"12+20*$&'DE%"2*".-#)'"
12" #-'" )%&J-$#+'8" d/" +'*.@*"
1$)'#" #%.02" '(M-*'#" 1'#" ,0%;

)02#)$*2&+%" 0/,$1%" '" *E%;12;%.0'"
não tenha conseguido acompanhar o
.%%*8"Q*'"426"12+2)+'1%"%",0%.(2;
*'?"!")'"*-$+%"*'$#":/)$(")%*.'+R;(%8"
Os empresários, e principalmente a
=.0'#2(;GH?" 2#+E%" .-#)'&1%" ,'0)2;
rias com o governo para a capacitaDE%"1%#"&%##%#",0%!"##$%&'$#8"="L%,'"
do Mundo, em 2014, será um grande impulsionador deste processo.
Tenho certeza de que num período
muito curto, Brasília terá um ganho
considerável no atendimento aos
clientes e turistas.
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Caenge fatura
mais em 2010
W"*20)'1%"$*%.$($/0$%"1%"GH"2#+/"2*",(2;
&'"2X,'&#E%8"Y-2*")%*2*%0'"2##'".%'":'#2"
é a Caenge, uma das construtoras mais tradicionais da cidade. No ano passado, a empresa
:'+-0%-" ',0%X$*'1'*2&+2" Z[" \\]" *$(3U2#8"
F2M-&1%"%"1$02+%0"!"&'&)2$0%"1'"!"0*'?"=0&>;
.$%" G-0E2#?" \^_" 12##2" *%&+'&+2" 02:202;#2" O"
$&)%0,%0'DE%`"2"a]_"2#+/"'##%)$'1%"'%"('&D';
mento da primeira etapa do Acquavilla, primeiro empreendimento horizontal lançado
,2('"2*,02#'"2*"a]\]?"%.212)2&1%"'%#"*'$#"
0$M%0%#%#" )0$+@0$%#" 12" #-#+2&+'.$($1'128" Q*"
verdadeiro case de sucesso em vendas.
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!"##U2#""*'$#")%*-*2&+2"2X20;
cidas pelos imigrantes; como
administrar o dinheiro ganho;
2" %" 02('+%" 1'#" 2X,20$R&)$'#" 4$;
vidas no dia-a-dia de uma imigrante. Vale a leitura!

Brasil mantém
posição no ranking de
desenvolvimento
W"A0'#$("#2"*'&+242"2#+/42("&'",%#$DE%"12"^kl"
)%(%)'1%"&%"0'&g$&M"M(%.'("#%.02"12#2&4%(4$*2&;
+%?"12"')%01%")%*"(24'&+'*2&+%":2$+%",2(%"L2&+0%"
,'0'"'"=.20+-0'"2"G2#2&4%(4$*2&+%"1'"=*@0$)'"
Latina (Cadal). Quanto maior a posição, pior é o
nível de desenvolvimento dos países. O ranking
'4'($%-?"2*"a]\]?"+0R#",%&+%#f"12*%)0')$'?"*20)';
1%"2"+0'&#,'0R&)$'8"V%4'"m2(n&1$'?"G$&'*'0)'"2"
L'&'1/"%)-,'*?"02#,2)+$4'*2&+2?"'#"+0R#",0$*2$;
ras posições.

ParkShopping promoverá
Prêmio de Moda
Q*" 1%#" 242&+%#" 12" *%1'" *'$#" 'M-'01'1%#"
do ano em Brasília – o ParkFashion, previsto para
%",20T%1%"12"a\"'"a^"12"*'0D%"e"+0'0/"-*'"&%4$;
1'12"2#+2"'&%f"%"90R*$%"12"7%1'"9'0gH'#3$%&8"="
proposta é incentivar e revelar novos talentos da
)$1'128"=#"$&#)0$DU2#"K/"2#+E%"'.20+'#"2",%12*"#20"
:2$+'#" ,2(%" #$+2" hhh8,'0g#3%,,$&M8)%*8.0" '+@" %"
1$'"\]"12":24202$0%8

Lojas de material de
construção do DF
fecham balanço positivo
W#"2*,02#/0$%#".0'#$($2&#2#"1%"#2M*2&+%"
de material de construção estão rindo para as
,'0212#8"P",%0J-2"'#"(%K'#"1%"0'*%"&%"GH":2;
)3'0'*"a]\]")%*"-*"$&)02*2&+%"12"\i_"&'#"
vendas, em relação ao ano anterior. Os dados
são do Sindicato do Comércio varejista de Materiais de Construção do DF (Sindmac-DF).
Segundo Miguel Soares Neto, vice-presidente
1%"F$&1*');GH?"%"#2+%0"4'02K$#+'")02#)2-"\a_?"
enquanto o atacadista registrou aumento de
a]_8"<W"T&1$)2?",%0+'&+%?"12"\i_")%002#,%&;
12"O"*@1$'"1%#"1%$#"#2M*2&+%#j?"2X,($)'?"'!"0;
mando que a expectativa para 2011 é de que
as vendas continuem a crescer.

