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inda gastando os últimos cartuchos na maior
quando ainda temos força é COVARDIA e que perder uma
guerra contra a PANDEMIA, aqui estamos nós,
BATALHA lutando é heroísmo. CLASS é sobrevivente se
honrando o nosso compromisso com anuncianbaseando justamente nesses princípios. Ninguém é semtes, assinantes e, principalmente, com a ética e
pre o vencedor, mas merece respeito quem não se entrega,
a seriedade naquilo que nos propusemos a fazer
enfrentando os desafios.
desde o dia 02 de setembro de 1992. Para nós, isso não é
A edição, além de abrir portas para os nossos anuncianbrincadeira, é trabalho, é a VOZ de muitos aqui defendida
tes, traz a garantia do bom humor através das LINHAS
nos mais diversos segmentos. É garantir a nossa CREDIMALDITAS, sempre na tentativa de proporcionar o seu
BILIDADE, exigindo RESPEITO para SEMPRE.
sorriso, num momento onde há mais motivos para chorar.
Quando tudo começou, vimos a maioria se aquietar e ficar
Temos ainda a leveza da matéria de moda de ELIZA MOno comodismo, à espera que tudo volte ao normal. Não é
REIRA SANTOS, onde as mulheres vaidosas se espelharão
o nosso caso. Enxergamos a oportunidade de ir ao encone acenderão o desejo de se arrumar, mesmo obedecendo
tro dos nossos parceiros de décadas e estender as mãos,
ao famigerado #fiqueemcasa e mantendo rotinas de trade dizer de nossa gratidão através da filosofia #juntossobalho e encontros virtuais. Não há motivo para se entregar.
mosmaisfortes. E isso brotou justamente quando vimos,
ELIZA dá dicas do que usar e não ser surpreendida numa
em cada um, a preocupação diante da impossibilidade de
chamada de vídeo.
fazer girar as mercadorias que lotam suas lojas. Se durante
Para os amantes da gastronomia, aquelas receitas espedécadas eles nos impulsionaram, era a vez de
ciais que fazem tanto sucesso; e para quem
abrir espaço, de divulgar os seus produtos em
tem sofrido com a ANSIEDADE, como torná-la
troca apenas de demonstrar a nossa GRATIuma boa propulsora. É uma edição “magra”,
DÃO.
como a última, adequada ao momento, mas
Para nós, talvez seja mais difícil do que para
com uma força gerada pela garra e o desemuitos deles, mas, desafios nos tornam mais
jo de conseguir levantar a moral de leitores e
fortes. E, nesta edição, vocês verão que eles
anunciantes. Mais uma edição, cujo objetivo
buscaram as mais diversas maneiras para
principal é persuadir que ainda não existe movencer a batalha. Eu sempre ensinei aos meus
tivo convincente para nos entregarmos, porfilhos que em TUDO onde há união, as chanque #juntossomosmaisfortes. E, muito em
JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
ces de vencer são muito maiores; que desistir
breve, teremos a certeza absoluta disso.
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A MODA NA

INTIMIDADE

REGINA
PAGANI

Em tempos de PANDEMIA, onde ficar recluso é preciso, criar um cotidiano saudável passa também pelo que vestimos. Se trabalhamos em HOME
OFFICE, podemos até adaptar as nossas escolhas não usando saltos,
mas, no vestir, é preciso uma roupa apropriada, mesmo que mais confortável, para dar esse comando ao cérebro: “estou pronta”.
Além do conforto, é preciso focar numa dinâmica de produtividade. Nunca esquecendo de uma leve maquiagem e cabelos arrumados para estarmos “preparadas” caso haja algum contato de vídeo. A boa apresentação
versos produtividade são aliados fortes para consolidar o nosso lugar no
trabalho ou até mesmo para tomar um vinho virtual e festejar amigos,
sem existir pecado da luxúria. Pelo contrário, é uma forma de mostrar que
nos preocupamos e valorizamos o evento ou o nosso trabalho.
Mesmo on-line, a nossa roupa diz a que viemos. A vida tem que continuar. Após o expediente, um pijama “DECENTE” ou uma camisola com
robe, um kfatan ou um vestidinho resort da MAÍTA
MOTA, nos deixará prontas para circular, assistir
séries com a família e sonhar que estamos devidamente protegidos do COVID-19.
Aqui estamos nós, juntos aos nossos parceiros,
nos reinventando e incentivando-os a manter a
crença e a capacidade dos seus negócios. Unidos somos mais fortes do que os dias ruins.
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VIDA

revistaclass.com.br

Há anos, eles comemoram a data de seus aniversários com amigos, retribuindo o carinho e atenção que muitos os dão. Além disso, AMAM festejar
este duplo novo ciclo em suas vidas e na vida dos amigos e familiares,
quando esses aniversariam. O momento atual não permiti a realização de
eventos, mas, não poderia passar em branco.
Esta realidade em que vivemos nos mostra que comemorar e ser grato
pela VIDA é mais do que necessário! Cada um ao seu modo. E eu, Terriely,
filha deles, acredito que nossa maior riqueza são os MOMENTOS - com os
que amamos, vivendo o que sonhamos, nos apoiando e nos reerguendo,
gargalhando ou chorando, reativando na memória. E a FAMÍLIA, para nós,
é nosso bem maior. Quando estamos juntos, nosso mundo se torna MELHOR!
Assim, apenas em família, procurando encher de AMOR cada detalhe, da
decoração ao menu, preparei um almoço para ELIZA e JORGINHO SANTOS
no dia de seus aniversários - onde, ainda, a dor por amigos trazia à data um
momento triste; em que oramos por eles e por todos que necessitam neste
momento; e também agradecemos a Deus por estarmos ali. GRATIDÃO
SEMPRE!

Linhas Malditas

revistaclass.com.br

MMMDepois que a funkeira ANITTA quis demonstrar a sua
cultura numa LIVE dizendo que existe mais gado no Brasil
do que gente, e que o PEIDO das vacas é grande poluente do
planeta, nada mais pode causar estranheza. Foi o momento
MÃE DINAH dela - uma previsão, porque só ela sabe disso.
Pelo menos eu nunca li ninguém
Merece aplausos o
preocupado com os PEIDOS das vacapricho e a maneira de
cas. Como diria o saudoso Sérgio
Caseira: “Sacratíssimo coração de
entrega do restaurante
Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
LAREIRA PORTUGUESA.
MMMExiste troço mais chato que
Os Fonseca formaram uma LIVE? Pode ser moderno, pode ser
equipe que vai até a sua
chique, pode ser o que quiserem,
casa, levando os pedidos
mas, desculpa, acho um porre! Só
vi do cantor ANDREA BOCELLI, que
em embalagens duplas
(metálica e isopor), depois foi maravilhoso, porque é uma estrela de primeira grandeza. E mais ninembrulhadas e fechadas
guém. E nem quero ver. Pronto, falei!
com selo da casa. E
MMME festa virtual? Bem... isso
chegam à sua casa com o nem vou comentar. Principalmente
as que vendem kits. Eu hein...
entregador devidamente
MMMCloroquina, cloroquina, clomunido de álcool gel e
roquina de Jesus, não sei se tu famáscaras, solicitando que zes algum bem, mas sei que seduz!
também faça a sua higiene Quá... Quá... Quá...
MMMOs motéis, na tentativa de
na hora da entrega. Tudo
atrair clientes no DIA DOS NAMOisso faz a diferença.
RADOS, oferecem grandes descontos e também kits com produtos exóticos, tipo geleias,
cuecas com trombas de elefante e calcinhas com pererecas
acolchoadas. Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macacos
me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMA coisa está tão feia que este ano eles deveriam dar
o UBER de graça. E inverter a campanha para #saiadecasa.
Quá... Quá... Quá...
MMMA clausura tem feito as pessoas saírem do sério. Dias
atrás, na Praia do Canto, o dono de um um apartamento se
rebelou diante da imposição de um vizinho que queria proibir
a música que ouvia um pouco alto, mas, ainda num horário
permitido, com o dia claro. Mas, o desfecho do seu discurso
na varanda, demonstrando a sua revolta, teve um fim com
denúncia inesperada. Ele, revoltado, disse que o morador da
cobertura, uma figura bastante conhecida na high capixaba,
lhe deve R$ 80 mil. Está num vídeo circulando nas redes.
MMMAgora, sejamos sinceros: as pessoas se incomodam
até com música na casa do vizinho? Se fosse uma sessão de
macumba, com rastreamento de pólvora, talvez. Mas, mesmo
assim, a casa é dele, faz o que quiser.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar este chão!”

MMMA CUECA volta a estar em alta. Tudo porque MARIO
FRIAS, que era modelo de cuecas, virou SECRETÁRIO DE CULTURA DO BRASIL, substituindo a VIÚVA PORCINA, também conhecida como REGINA DUARTE. Pobre Brasil!
MMMAnúncio em jornal: “MARIDO DE ALUGUEL. Faço a
manutenção de rede elétrica, hidráulica e consertos. Não se
preocupe com a contaminação do vírus. Tiro toda a roupa
antes de entrar na sua casa.” Como diria o saudoso Sérgio
Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMUma senhora espirituosa foi convidada a participar
de uma campanha solidária e se saiu com essa: “Minha filha, agora só tenho para doar os boletos atrasados!” Quá...
Quá... Quá...
MMMEnquanto uns se lastimam, outros ainda faturam.
Dias atrás, ganhou manchetes nos jornais uma mansão no litoral paulista, avaliada em R$ 26 milhões, que acabou sendo
vendida por R$ 5 milhões. É o desespero!
MMMMas eu, JG, até hoje não entendi como, de repente, o
governo federal arranjou tanto dinheiro para repassar para os
mais diversos programas. Será que desenterraram os tesouros
dos CABRAL. Sim, dos dois: o SÉRGIO, aquele ladrão carioca,
e ainda do PEDRO ÁLVARES CABRAL. Só pode! E vocês verão
no futuro quantos novos ladrões serão reconhecidos. Ou não!
MMMTemos aí o exemplo de AÉCIO NEVES, que fizeram
aquele estardalhaço todo, mas não deu em absolutamente
NADA. E nem dará
MMMUm cartão que venderá mais que pipoca em frente a
um circo. Falo do ORBIT, lançado nos Estados Unidos. Trata-se
de um cartão localizador GPS que tem a função de agir, por
meio de um app, localizando a sua carteira caso você a perca.
O cartão transmite a própria localização para o seu celular, via
bluetooth, além de tocar um alarme de 80 decibéis, bem alto,
para ajudar na localização. Com uma bateria recarregável, a sua
duração é de três meses e custa US$ 35. Eu quero!
MMMNo final da década de
DE YUVAL NOAH
70, ZEZÉ TURQUETO, na época
ZEZÉ BUAIZ, causou o maior
HARARI, autor
rebú na high capixaba quando best-seller
do, numa entrevista para o
internacional
jornal O DIÁRIO, disse: “Aqui,
SAPIENS: “Somos
em Vitória, muitas figuras da
sociedade comem angu e ara única espécie que
rotam caviar!” Hoje, imagino
acredita em coisas
o que ele diria. Mas, é melhor
que não existem
calar o bico.
na natureza, como
MMMEste ano, não foi possível fazer a tradicional comeEstados, dinheiro e
moração do meu aniversário
direitos humanos.”
e de Eliza, no último dia 24 de
Ui!
maio. A data teria sido fantástica se não tivesse ocorrido a trágica morte de GABRIEL, filho
dos nossos amigos PAOLA e FÁBIO DAHER BORGES, que nos
deixou sem chão, como escrevi na crônica do site no mesmo
dia. Mas, não posso deixar de agradecer, mais uma vez, as
manifestações surpreendentes nas redes sociais, WhatsApp,

e-mails, Messenger, telefonemas, além de presentes e flores. Este ano, bateu todos os recordes, ultrapassando 1000
cumprimentos. Fiquei surpreso de verdade. E, claro, feliz!
Porque são amigos, pessoas que acompanham o nosso trabalho, fazendo questão de registrar sempre o respeito pelo
que realizamos. E foi desde ex-funcionários da empresa até
o governador RENATO CASAGRANDE. OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!
MMMMaldade mesmo fizeram com o governador de
São Paulo, JOÃO DÓRIA. Apelidaram o moço de “PURPURINA” e infestaram as redes sociais com fotos dele, desde
a época em que ele dançava o iê-iê-iê até a boquinha da
garrafa, antes de ser político. Como diria o saudoso Sérgio
Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMQuando o comércio voltar à normalidade, muita
gente terá de comprar roupa devido ao novo peso. É impossível controlar a ansiedade sem comer. Pelo menos é o que
esperamos.
MMMCloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus,
não sei se tu fazes bem, mas sei que me seduz. Quá...
Quá... Quá...
MMMO senador FABIANO CONTARATO é espinafrado
nas redes sociais. Muita gente que votou nele queria ver um
trabalho diferenciado e até agora só faz criticar e tentar de
alguma forma denegrir a imagem de BOLSONARO. E vocês
sabem, quem gosta do homem, fica pau da vida. CONTARATO já perdeu muitos eleitores.

Linhas Maldi
Malditas
tas Linhas Malditas
MMMNesta revoada de informações contraditórias, onde
cada um afirma algo a respeito
de tratamentos e coisas relacionadas ao tal VÍRUS, uns dizem
que a temperatura quente do País
não diminuía em NADA as chances da contaminação. Agora, que
se aproxima o inverno, já garantem que ela aumentará. Por isso
que não acredito em NADA.
MMMO que eu sei e sinto é
que o desespero das pessoas se
reproduz mais que o PEIXE LUA,
que acumula em cada gestação
300 milhões de ovos. Como dizia o
saudoso TAO MENDES: “Macacos
me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMNa China, aquele infame
que colocou essa praga para nos
destruir, até injeção de bile de urso acham que pode combater o vírus. Sei...
MMMEnquanto isso, na ÍNDIA, mais precisamente em
NOVA DÉLI, um deputado resolveu convencer o povo de
que o melhor remédio para
Piada pronta: o
combater o tal vírus são o
governo do Pará
xixi e o cocô de vaca. Vocês
colocou prisioneiros
sabem, eles não comem a
nas ruas com a missão carne, mas acreditam que
o animal é sagrado e suas
de garantir que as
fezes e xixi também. Se a
pessoas obedeçam
moda pega. Quá... Quá...
a ordem de ficar um
Quá...
MMMQuando digo que o
metro distante uma
das outras, para evitar mundo está enlouquecendo, não existe exagero. Eu
aglomerações nos
quero ir morar no BUTÃO.
pontos de ônibus.
Quá... Quá... Quá...
Parece a história
MMMNesta
confusão
toda de clausura, uma seda raposa vigiando
nhora disse que já tinha reas uvas. Muitos
aproveitaram e deram solvido separar do marido,
mas decidiu ficar quietinha.
no pé, claro!
No que fez muito bem. Antes mal-acompanhada que sozinha. Quá... Quá... Quá...
MMMEu quero viajaaaaaaaaaaaaaaaaar!!! Nem que
seja para Ecoporanga. Tenho viajado todos os dias para Paris, Londres, Milão, mas, este negócio de virtual é querer
enganar-se. Embora veja alguns espertinhos enganando os

MMM
As obras de restauro no Santuário Nacional de São
José de Anchieta (foto acima), que é um dos monumentos mais antigos do País, deverão estar concluídas em maio de 2021. Além de obras civis e de restauro, o projeto prevê a inclusão de novos espaços,
entre eles um café, uma loja para vender lembranças
do santuário e do santo, banheiros acessíveis, paisagismo cultural, museu interpretativo e centro de documentação jesuítica. À frente dos trabalhos, com todas
as medidas de proteção, ÉRIKA KUNKEL, presidente
do Instituto Modus Vivendi, o mesmo que fez a restauração da Igreja da Prainha, em Vila Velha.

outros. Mas, quem manda ser bobo!
MMME inventaram tanta dança nestes tempos de clausura que, olhando as redes sociais, você tem impressão que
realmente o mundo virou um grande hospício. É a dança da
vassoura, dança do espelho, dança do pulinho. Eu hein...
MMMRecebi um e-mail com sugestões, segundo a autora do envio, bem interessantes para comemorar o DIA DOS
NAMORADOS. Mas, todas, cada um em sua casa. Como assim? Minha filha, essas coisas, na forma virtual, não dão
prazer, dão tristeza. Vai pentear macaco, vai! Quá... Quá...
Quá...
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar
este chão!”

Contato: (27) 98133-1120

#JUNTOS
SOMOS
MAIS
FORTES
A CLASS, há 27 anos no mercado, chega à sua 364ª edição, com periodicidade e credibilidade. E isso só foi possível porque muitos acreditam, ou
acreditaram, nesse projeto. A UNIÃO, numa corrente com elos que desejam
atingir o mesmo objetivo, torna a realização mais provável. Costuma-se
dizer que facilmente quebramos um graveto, mas se juntarmos muitos deles, com certeza o processo se torna mais difícil - #JUNTOSSOMOSMAISFORTES.
Nas próximas páginas, conectamos algumas empresas que construíram a
sua história, nos incluíram nela ou nós a incluímos na nossa, com um trabalho que só aqueles que edificam algo com amor poderiam entender. E
cabe a cada um de nós, como cidadãos, dentro das nossas possibilidades,
das mais diversas formas, as apoiarmos para que, muitas com décadas,
continuem a contar suas histórias. APOIE O COMÉRCIO LOCAL, principalmente o pequeno empreendedor - #GRATIDÃO.

VITORIAWAGEN
(VOLKSWAGEN)
Vitória: Av. Vitória, 1047 - Romão - Vitória/ES
Serra: Rod. Gov. Mário Covas (BR-101), 5030,
km 264.91 - Planalto de Carapina - Serra/ES
Guarapari: Av. Gov. Jones dos Santos Neves,
S/N - Muquiçaba - Guarapari/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
veículos novos e seminovos, peças e
acessórios.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
atendimento presencial na loja, seguindo as
normas da Portaria do Governo Estadual nº
080-R, atendimento on-line, com orçamento
digital, verificação de financiamento e
aprovação de cadastro on-line. Horário de
funcionamento de vendas - 10h às 16h e pós-venda - 8h às 18h.
Vitória: (27) 3331-8100  
Serra: (27) 3298-3400
Guarapari: (27) 3361-8400
@vitoriawagen
Vitoriawagen

DORION SOARES
Rua Aleixo Netto, 1363, lj.03
Praia do Canto - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
joias, com design atemporal.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
atendimento agendado presencial
nos dias pares do calendário.
dorionsoares
@dorionsoaresoficial
(27) 99271-6651

MARCA REGISTRADA
E MARCA HOMEM
Rua Aleixo Netto, 1055, ljs. 07 e 08
Praia do Canto - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
moda masculina e feminina.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
atendimento ao cliente em dias
pares do mês, das 10h às 16h.
Nos demais dias, por mensagem
ou pelo telefone (27) 99831-0362.
marcaregistradastore.com.br
@marcaregistrada
marcahomemstores.com.br
@marcahomem1980

CVC (CHEVROLET)
Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,
Guarapari, Guaçuí, Nova Venécia
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
veículos novos Chevrolet e seminovos multimarcas.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
horário comercial conforme legislação relativa às
medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.
Os atendimentos via canais eletrônicos foram
reforçados para comodidade dos clientes. Entre as
medidas adotadas estão negociação primária via
telefone, e-mail ou Whatsapp; apresentação do
carro por chamada de vídeo; avaliação do seminovo
pelo Whatsapp; aprovação on-line de cadastro e
atendimento em domicílio para realização de test-drive
e assinatura do contrato e entrega do veículo.
cvcchevrolet.com.br
@cvcchevrolet
(27) 98885-6582

REGINA
PAGANI
Rua Affonso Cláudio, 259
Praia do Canto - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
roupa e acessórios femininos.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
atendimento ao cliente em dias pares do mês,
das 10h às 16h.
Delivery e Drive Thru todos os dias.
@reginapaganiloja
(27) 99792-5057
(27) 3227-3746 / (27) 98166-0046

MAISON LIBANESA HOMEM
E LIBANESA HOMEM
Rua Aleixo Netto, 1054 e 1158
Praia do Canto - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
roupas e acessórios masculinos.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
atendimento ao cliente em dias
pares do mês, das 10h às 16h.
Nos demais dias, com agendamento
de um cliente por vez.
Delivery e Drive Thru.
@libanesa.homem
(27) 99971-1483
(27) 3235-7994
@maisonlibanesahomem
(27) 99279-4715
(27) 3376-3115

FERNANDA JULIÃO
Shopping Rio Branco, lj. 4
Santa Lúcia - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
objetos de decoração, aromatizadores,
presentes e papéis de parede.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
@fernandajuliaooficial
(27) 3325-1527

MAÍTA
LINGERIE
Rua Chapot Presvot,
250, ljs. 01 e 02
Praia do Canto - Vitória/ES

PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
lingeries, das melhores grifes.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
@maitalingerie
(27) 98827-0884
MaitaMotaVix

MAISON ROSÉE
Rua Constante Sodré, 364
Santa Lúcia - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
decoração de eventos. Neste período,
alugam kits para Pocket Party em casa e,
em junho, oferecerão sua ARTE FLORAL
para o Dia dos Namorados em kits para
presentear, com a conhecida grife da
marca e com valores acessíveis.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
@maisonrosee.decor
(27) 99620-3359
(27) 3225.5522

FRICOTE
Rua Aleixo Netto, 1133
Praia do Canto - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
presentes, papelaria, decoração e muita fofurice.
Para o Dia dos Namorados, muitos produtos temáticos.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
atendimento ao cliente em dias pares do mês,
das 10h às 16h.
Delivery e Drive Thru de segunda a sexta.
lojafricote.com.br
lojafricote
@lojafricote
(27) 98817-5042

NAJLA
CARONE
E EMPORIO
BISTUT’S
Rua Astrogildo Romão dos Anjos, 130
Jardim Camburi - Vitória/ES
Rua Isaltino Aarão Marques, 100
Mata da Praia - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
doces finos, bolos pra café, tortas, bolos
confeitados, biscoitos finos, comida árabe,
salgadinhos finos, patês, congelados.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
bistuts.pediragora.app/home
@najla.carone
@emporiobistuts
(27) 99949-2363 (Najla)
(27) 99291-2299 (Cynthia)

SONHO DE CRIANÇA E
GLUB GLUB BALÕES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
bouquets de balões e mini esculturas
para aniversários, eventos corporativos
e presentes.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
@glubglubbaloes
(27) 99760-1113

Rua Aluysio Simões, 577
Bento Ferreira - Vitória/ES

GRUPO NEFFA
MARIA HONOS
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
serviços nas áreas de refeição coletiva, de hotelaria
“onshore” e da venda de produtos pela sua indústria
Maria Honos Gastronomia.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
as bandejas são encontradas no Supermercado
Perim, Mata da Praia.
@mariahonosgastronomia
gruponeffa.com.br
Consulte para mais detalhes
mariahonos.com.br

ATELIER
REGINA
MEYNARD
Rua Raymundo Vieira do
Espírito Santo, 76
Bairro de Lourdes - Vitória/ES
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
bolo personalizado de acordo com
o tema (para 6, 12 e 15 pessoas),
bombons finos, bombons decorados
e doces personalizados para festa
infantil, tortas para sobremesa, kit
de biscoito decorado para crianças.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
loja.reginameynard.com.br
@maisonrosee.decor
(27) 99222-1848

TAI MOTORS
(HYUNDAI)
Vitória, Colatina, Campos dos
Goytacazes, Belo Horizonte e,
em breve, Muriaé
PRODUTO QUE COMERCIALIZA:
veículos novos das linhas HB20
e Creta e seminovos multimarcas.
FORMAS ATUAIS DE VENDA:
horário comercial conforme legislação
relativa às medidas de prevenção
e combate ao novo coronavírus. Os
atendimentos via canais eletrônicos
foram reforçados para comodidade dos
clientes. Entre as medidas adotadas
estão negociação primária via telefone,
e-mail ou Whatsapp; apresentação do
carro por chamada de vídeo; avaliação
do seminovo pelo Whatsapp; aprovação
on-line de cadastro, atendimento em
domicílio para realização de test-drive e
assinatura do contrato e entrega
do veículo.
@taimotorshyundai

CLASSCURTASCLASS

CURTASCLASSCURTASCLASS
o arco-íris da louis vuitton

A PUBLICIDADE EM QUESTÃO
Nos últimos tempos, sempre em anos eleitorais, assistimos aos
ataques de políticos de oposição aos governantes que estão no
poder por gastos em campanhas publicitárias. É uma maneira de
chamar a atenção do eleitor, que não faz sentido. Isso sempre
existiu, desde o ano 1800, quando Pero Vaz de Caminha escreveu
sua carta ao Rei de Portugal, D. Manoel I, exaltando a beleza e
vendendo para escapar do destino que Cabral havia reservado ao
Brasil de ser uma colônia.
Os veículos de comunicação sobrevivem de anúncios, como os
vendedores de automóveis da venda de carros, as boutiques de
roupas, os supermercados de alimentos etc. É de suma importância que o governo preste contas do seu trabalho, faça campanhas educativas e informativas e os veículos de comunicação
não podem ser doadores disso. Muito menos as agências, que
empregam dezenas de profissionais especializados, que elaboram
campanhas no sentido de alcançar o máximo de público, informando o necessário para atingir o objetivo.
No governo passado, dizem que o senhor PAULO HARTUNG gastou cerca de R$ 300 milhões em publicidade e não se viu ninguém
questionando se estava certo ou errado. Informação é uma maneira eficaz de comprovar o trabalho de cada um, conscientizar
e educar. As campanhas sempre existiram e sempre existirão,
porque, como já disse, é uma ferramenta para o descrito anteriormente. O resto é balela. Falta de assunto para tentar chamar a
atenção para suas candidaturas.

O retorno às atividades pós-PANDEMIA precisará de uma
campanha publicitária que chame a atenção, que obrigue
as pessoas a olharem e terem vontade de consumir, que
possa mostrar que ela já passou.
Uma das mais famosas grifes do mundo, a LOUIS VUITTON, já tem definido o tema a ser usado nas suas poderosas vitrines e a CLASS mostra para vocês: o ARCO-ÍRIS.
A equipe de criação
acha que as sete cores
representam um novo
tempo, após a terrível
tempestade, além de
conseguir passar alegria. Em todo o mundo, as lojas LV terão
estas vitrines.

MAIS EMPRÉSTIMOS E O PERIGO
A própria FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ES já olha com bastante preocupação a situação econômica da maioria das empresas. O fato é que 23% delas, que recorreram a empréstimos para
tentar contornar o momento difícil,
em recente pesquisa afirmaram
que não foi o suficiente para manter
as atividades e que necessitam de
mais empréstimos bancários, além
de uma prorrogação de carência.
Outras, 65% das empresas, que
tentaram também empréstimos,
não conseguiram liberação devido à burocracia. Tudo isso delineia um horizonte bastante preocupante para o segundo semestre, uma vez que a pesquisa também apurou que mais de 50%
delas já trabalham com inadimplência de seus clientes.

ESTÉTICA E GASTRONOMIA
A querida GLÁUCIA DUARTE (foto) fez uma parceria e oferece, através do CLUBE DE
VANTAGENS administrado pelo Welcome Group, a possibilidade de bons negócios e
excelentes descontos em diversas empresas associadas. Uma delas é o restaurante
DOMUS ITÁLICA, no Shopping Praia da Costa.
A ESTÉTICA DUARTE, comanda pela dra. Gláucia, no PRAIA SHOPPING, funciona com
horas previamente agendadas e mantendo todas as exigências da OMS para garantir
tranquilidade à sua clientela.

SAÚDE

COMO USAR A ANSIEDADE DE
FORMA POSITIVA DURANTE A CRISE
Parece que uma nova interpretação está
sendo dada à linha histórica que divide as
eras a.C./d.C.: antes do Corona e depois
do Corona. E nessa nova linha do tempo,
a sensação é de que o caos foi instaurado: estamos em constante estado de
alerta, seja pelo medo da doença, seja
pelo seu desdobramento: desemprego,
crise econômica, isolamento social, crises nos relacionamentos decorrentes da
convivência ‘forçada’ em casa ou doenças de ordem emocionais e afetivas.
Sabe-se que o ser humano só conseguiu se perpetuar enquanto espécie pela
habilidade desenvolvida de se conectar
e viver em comunidade. Estar em casa
vai contra a programação biológica. “Enquanto nosso lado racional sabe que o
isolamento é necessário, que temos que
ficar em casa; nosso instinto grita para
irmos para rua ver gente e nos conectarmos, como a vida era antes”, destaca
a psicóloga e hipnoterapeuta Sabrina
Amaral, da Epopeia Desenvolvimento
Humano.
Para Sabrina, os efeitos colaterais do
isolamento social são muitos, mas o
principal deles se resume à sensação
comum a todos: ANSIEDADE. Muito se
fala sobre este tema e não é de hoje.
Só no Código Internacional de Doenças
(CID), a ansiedade se enquadra em sete
diferentes categorias, para ajudar a definir as particularidades daquilo que muitos denominam como ‘o mal do século’.
Contudo, o que as pessoas desconhecem é que a ansiedade não é a vilã dos
tempos. É apenas um mecanismo de

evolução, cujo efeito fisiológico é de superperformance. Quimicamente falando,
a ansiedade nos prepara para atingir um
desempenho acima daquilo que é demandado quando estamos em repouso.
Um atleta, por exemplo, antes de correr
uma maratona está em ansiedade e isso
o ajuda a performar melhor. Um estudante antes da prova sente ansiedade
e isso o impulsiona a estudar mais para
ter boa nota. “É ela que nos dá energia
e componentes químicos para nos destacarmos acima da média. O problema
está quando não conseguimos usar
essa bomba energética para produzir os
resultados que poderíamos atingir”, destaca a psicóloga.
Mas, como usar esse mecanismo da
natureza a nosso favor? Como pegar
toda esta ansiedade que sentimos neste exato momento, em meio ao caos da
pandemia, para produzir algo relevante
sem surtar? Para Sabrina, as respostas
estão relacionadas à atitude mental das
pessoas. Por isso, em tempos de crise,
destaca a existência de três tipos delas:
Pessimista - passa o dia conectado na
internet, olhando com desespero para
as notícias, disseminando Fake News
nos grupos de WhatsApp, desanimado
no sofá pois não pode sair de casa, derrotado com o cenário catastrófico - que
ainda nem aconteceu - que virá depois
do Covid-19, se ‘pré-ocupando’ e gerando projeções negativas do futuro. O
pessimista não vê luz no fim do túnel. O
medo, a angústia e a ansiedade fazem-no travar.

As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Otimista - acredita que tudo dará certo. Passivamente, se coloca numa posição de que “se Deus, quiser logo, logo, as coisas
se resolverão sozinhas”. É o tipo que nega a realidade de maneira otimista, aproveita o tempo para maratonar séries, dormir
o dia todo, fazer vários nadas, espalhar correntes namastê nas
redes sociais e esperar resignadamente por tudo isso passar
pois, de fato, acredita que nada pode ser feito. Então, o que não
tem remédio, remediado está.
Realista - sabe que estamos em
meio a uma crise nunca vista antes, sabe das incertezas que isso
pode trazer e, por esse motivo, se
prepara estudando, se capacitando,
buscando alternativas criativas para
reinventar seu negócio e estar preparado para quando tudo isso passar.
É adepto da frase: “na crise, tem
aqueles que choram e aqueles que
vendem lenço”, e, certamente, quer
vender lenços. O realista não se desespera como o pessimista, tão pouco releva as coisas como o otimista,
mas, sim, mantém os dois pés no
chão com cautela e, também, com
esperança.
De acordo com a psicóloga, todos
nós oscilamos entre as três atitudes
mentais ao longo do dia e a chave
para estar no controle das emoções
está na auto-observação. “Vivemos
nos lamentando por não ter tempo para olharmos para dentro
de nós, pois com tantas responsabilidades - trabalho, escola,
família, boletos e compromissos -, acabamos fazendo tudo no
piloto automático. “Porém, agora tudo mudou”, diz a psicóloga, que ressalta que esse é o momento de sair do looping
inconsciente e se fazer alguns questionamentos: O que posso

fazer em minha vida agora que me traria um futuro diferente?
Esta é uma oportunidade para que eu aprenda o quê? O que
estou fazendo hoje é algo que contribuirá para o futuro que eu
quero ter?
Feito isso, perceba em que estado de humor você está. Busque
recursos internos para reestabelecer seu eixo, procure o equilíbrio entre suas atividades, sem culpa, sem peso, apenas vivendo um dia de cada vez. “Olhe para os
seus valores, aquilo que realmente é
importante para você, e priorize”, diz.
De acordo com um artigo publicado
na revista The Science, um estudo
realizado pela Universidade de Harvard demonstrou que o Covid-19
pode permanecer conosco até 2022
e isso significa que até lá poderão
existir períodos de isolamento intermitentes, ou seja, que o mundo que
conhecíamos até há dois meses não
será mais o mesmo.
Então, aproveite estes momentos de
solidão e transforme-os em “solitude”, que implica no recolhimento voluntário, na introspecção associada a
sentimentos positivos, na alegria de
estar sozinho para fortalecer a autoconfiança e o amor próprio.
Como destacou a psicóloga Sabrina,
somos seres sociais e precisamos
de contato uns com os outros, de
apoio mútuo para sobrevivermos. Se está complicado conseguir sozinho, procure quem possa te apoiar e junto com você
trazer novas perspectivas e soluções. “Sabemos o quanto
construir este novo caminho pode ser desafiador, portanto, se
estiver difícil de fazer este movimento, a escolha a ser feita é
uma só: peça ajuda”, destaca a psicóloga.

CULINÁRIA

by JOSUÉ DOS SANTOS NETO

PENNE
INTEGRAL
“ALLA PUTTANESCA”
Ingredientes: 2 colheres (sopa) de
azeite de oliva, 2 dentes de alho cortados em lâminas, 1 lata de sardinha em
pedaços, 1 lata de atum escorrido, 2
colheres (sopa) de alcaparras em conserva (25 g), 1 colher (sopa) de azeitonas pretas descaroçadas e cortadas em
rodelas, 2 colheres (sopa) de champignon, em lâminas (30 g), 2 xícaras (chá)
de polpa de tomate (400 ml), meia colher (chá) de sal, 2 colheres (sopa) de
manjericão picado, 250 g de macarrão
tipo penne integral cozido “al dente”.

Modo de Preparo: em uma panela média, aqueça o azeite em fogo alto e refogue o
alho por 1 minuto, ou até dourar. Junte a sardinha, o atum, as alcaparras, as azeitonas e o champignon, e misture bem. Acrescente a polpa de tomate e o sal, e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por 5 minutos. Adicione o manjericão,
misture e retire do fogo. Regue o macarrão, misture e sirva em seguida.

BOLINHO DE CHUVA
COM GOIABADA
Ingredientes: 2 ovos, ½ xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher sopa de fermento em pó, goiabada
em cubos pequenos, óleo para fritar.
Modo de preparo: em uma tigela, misture primeiro os ovos, o açúcar, o
leite e a pitada de sal. Em seguida, peneire a farinha de trigo, misture tudo e
finalize com o fermento em pó e mexa bem. Coloque o óleo para esquentar
em uma panela funda, coloque até a metade da panela de óleo para que os
bolinhos fritem por igual. Com o óleo não muito quente, para não ficar cru
por dentro. Coloque alguns pedaços de goiabada dentro da massa, envolva
a goiabada com a massa e coloque para fritar, tomando cuidado para não se
queimar. Fritar até dourar e servir.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

DISCOVERY KIDS PLUS LIBERADO
O Discovery Kids liberou todo o conteúdo de seu aplicativo
Discovery Kids Plus para ajudar os adultos a manterem as
crianças entretidas durante o surto atual de coronavírus Covid-19.
Ele é a plataforma digital do Discovery Kids que oferece uma
experiência segura, divertida e fácil de usar. O app é desenhado para promover a interação entre adultos e crianças através
de conteúdos divertidos e inspiradores, com os conhecidos e
amados personagens e programas do canal, como Mini Beat
Power Rockers, Peppa Pig, Agente Bink ao Resgate!, O Zoo
da Zu, Ricky Zoom e O Show da Luna, entre outros. São epi-

sódios interativos, jogos com os personagens favoritos das
crianças, livros interativos e atividades educativas. O Discovery Kis Plus oferece ainda o recurso de busca por voz, que
permite que crianças ainda não alfabetizadas encontrem seu
conteúdo preferido de forma fácil, controle de tempo de uso
e a funcionalidade “baby mode”, uma barreira de segurança
para evitar que a criança saia do aplicativo.
O app está disponível nas lojas de aplicativos iOS e Android
ou no site www.discoverykidsplus.com.br.

CURSOS GRATUITOS PARA CRIANCAS
,
Com uma metodologia própria
e inovadora, a Quantum, edtech focada em desenvolver o
potencial humano ao preparar
crianças e adolescentes às
profissões do futuro, oferece
três cursos gratuitos por meio
de seu aplicativo enquanto as
crianças estiverem sem aulas
por conta da pandemia causada pelo Covid-19.
Dentre os 20 cursos oferecidos pela escola, os três
selecionados para os jovens
aproveitarem o seu tempo em

casa são: Introdução à Lógica
(5 a 7 anos), Mundos dos Autônomos (7 a 12 anos) e Introdução ao Empreendedorismo
(a partir de 13 anos). Para ter
acesso a eles, é preciso fazer
o cadastro no site da Quantum
- www.quantumspace.com.
br - e baixar o app, disponível
no Google Play e App Store. A
escola disponibilizará um login
e senha para as crianças, por
meio do endereço de e-mail de
seus responsáveis, acessarem os cursos.

