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SUA BÊNÇÃO, PAI!

ZIRINHA, para saber o que pensam e o que pretencom as bênçãos de DEUS, nosso Pai, aqui esdem fazer para dar a volta por cima quando voar
tamos, mais uma vez, vencendo outra BATAvoltar a fazer parte de nossa liberdade de ação.
LHA. É sempre assim: a sensação de missão
Temos ainda, na FIRST CLASS, a nossa maior boleicumprida quando vemos mais uma edição pronta
ra, digamos, a nossa QUEEN OF CAKES, a querida
para encontrar com vocês. Daqui, sinto que você
REGINA MEYNARD, paulista que se tornou capixatambém fica a espera para ter momentos de aleba e assina os bolos dos eventos mais importantes
gria, de fugir de tantas notícias trágicas e previsões
que acontecem na Ilha.
sempre negativas.
Falamos do PORTAL DO CONSUMIDOR, para aqueNeste espaço, o nosso foco é ALEGRIA, beleza, glales que procuram um caminho melhor para fazer
mour, valorização de pessoas. E, assim, como não
reclamações de serviços e empresas; sempre um
poderia deixar de ser, o tema principal é PAPAIS.
problema para a maioria. E, se glamour também
Eles que, cada dia mais, deixam de lado aquelas
faz parte da CLASS, a visão de um expert em MERregras que “homem não faz isto, não faz aquilo”, e
CADO DE LUXO, Carlos Ferreirinha, nestes novos
se entregam aos seus pimpolhos, levando para os
tempos.
passeios, ensinando as primeiras lições, se emoÉ claro, e evidente, que aqui estão as LINHAS
cionando com os primeiros passos e as primeiras
MALDITAS, que nem tão MALDITAS são
palavras, que SEMPRE balbuciam o
mais, mas continuam desopilando o fíga“MAMÃE”; o que é natural e merecido.
do da galera, porque ainda, e acho que
CLASS escolheu alguns que vivem esse
SEMPRE, rir é o melhor remédio. E mal
momento lindo pela primeira vez, outros
terminamos esta edição, já estamos na
que gostaram tanto que já pediram bis.
GUERRA porque a próxima será a de 28
Através deles, homenageamos todos que
ANOS DA CLASS. Com certeza, faremos
são nossos leitores e incentivadores.
o nosso melhor porque a high capixaba
Também fomos VIAJAR no futuro, já que,
merece e é a ela que nos dedicamos. Espor ora, no presente, ainda é impossível.
pero contar com todos os nossos parceiConversamos com três agentes de turisros em data tão importante. Até lá. OBRImo, das mais conceituadas do Estado,
JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
GADO! OBRIGADO! OBRIGADO!
SÔNIA MONTEIRO, TIA PENHA e TIA
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2020

YURI E JULIA
COM APOLO RIZK

Pouca gente sabe, mas, no BRASIL, as comemorações do DIA DOS PAIS começaram muito depois
que em outros países, como os Estados Unidos.
Aqui, tudo teve início em 1953, mais exatamente no
dia 16 de agosto, quando um jornalista do jornal O
GLOBO, chamado SYLVIO BHERING, quis criar algo
que tivesse cunho de homenagem, mas que, de certa forma, alavancasse o movimento comercial. A
ideia dele se baseou na data porque era o DIA DE
S. JOAQUIM, justamente o pai de MARIA, mãe de
JESUS CRISTO.
Durante muitos anos, a data foi festejada sempre no
dia 16 de agosto, como ainda é em outros países;
mas, em 70 deles, as comemorações acontecem no
terceiro domingo de agosto. No Brasil, permanecemos com o segundo domingo, que este ano será no
dia 09 de agosto.
Ser PAI, para muitos homens, ainda representa algo
bem marcante em suas vidas. Em pesquisas, supera
em ALEGRIA até o dia de seus casamentos. Houve
muitas e significativas mudanças nas últimas décadas no comportamento dos homens assumindo de
fato a paternidade.
Cuidar dos filhos já foi uma missão integral das
MÃES. Felizmente, hoje, isso é coisa do passado.
Compartilhar TUDO na formação dos filhos uniu
mais as famílias e a valorização do PAI, evidentemente, cresceu. Talvez, seja das melhores coisas
confirmadas na formação familiar.
Os pais destes novos tempos dão banho nos filhos,
ensinam as tarefas escolares, acompanham no futebol ou no ballet e vibram em suas apresentações.
São, em sua maioria, menos rígidos com os filhos
que as MÃES; o instinto de proteção é idêntico,
porém mais contido.
Hoje, aquela figura que os filhos tinham de pais SUPER-HERÓIS ainda persiste, mas o que emociona e
importa mesmo é que os PAIS atualmente são mais
AMIGOS e sem aquela preocupação de nossos avós
de que houvesse RESPEITO, distância, em muitas
situações onde era proibido criança sequer passar.
O convívio é de maior liberdade, sempre com respeito, mas sem aquele MEDO desnecessário com o
qual fomos criados.
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ALEXANDRE
E LETICIA COM
ADRIANO
BATISTUTA

GUILHERME E
MARCELO SANTOS

GABRIEL E
MARCELO
SOARES

CLASS selecionou alguns PAIS, mas, estende a todos os seus leitores o nosso PARABÉNS! Que tenham, hoje e sempre, muitas alegrias com os filhos
e netos.

PEDRO E
FABRÍCIO CECATTO

DIANA E DEO
ROZINDO FILHO
VALENTINA E
LÉO GUARÇONI
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WILLIAM E WILLIAM
BOSSANELI ARAUJO
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JÚLIA E OCTAVIO BASTOS

NATÁLIA E
JULIANA COM
FABIO LITTIG

Linhas Malditas
A FEIJOADA CLASS, que este ano estaria em sua
28ª edição, foi cancelada. O motivo é óbvio e nem
preciso repetir. Infelizmente, mesmo com todo o
projeto pronto, inclusive as camisetas, adiamos para
2021. Já fizemos a devolução de todos que adquiriram
mesas e os que já haviam feito depósitos para
garantir seus ingressos. Obrigado pela credibilidade.

revistaclass.com.br

MMMAs celebridades foram esquecidas nesta temporada de isolamento social. A grande rainha e
mais comentada foi a CLOROQUINA, e, em segundo lugar, ANITA,
o remédio. Os bolsonaristas até
criaram uma musiquinha que
diz: “CLOROQUINA, CLOROQUINA, CLOROQUINA LÁ DO SUS, EU
SEI QUE TU ME CURA, EM NOME
DE JESUS!” Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo
coração de Jesus!” Quá... Quá...
Quá...
MMMO BRASIL É SURREAL! Depois de longos anos vendido como
vermífugo, com preço acessível,
o IVERMECTINA se tornou quase
200% mais caro e exigindo receita médica. Tem explicação? Não!
Como diria o diplomata brasileiro
Carlos Alves de Souza, numa frase
durante anos atribuída a DE GAULLE: “O Brasil não é um país sério!”
Infelizmente!
MMME as blogueiras? Essas,
coitadas, foram fuziladas pela
COVID-19. O look do dia, em isolamento, se tornou impossível. Nem
de pijama. Agora, deve surgir outro tipo de coisa. Quem sabe, um
momento no banheiro, mostrando
o banho, ou lavando o vaso, sei lá,
algo assim! Quá... Quá... Quá...
MMME o PAULO GUEDES, hein?
Revelou-se bem maquiavélico.
Agora, ele quer botar no FUNDEP
dos pobres. Quá... Quá... Quá...
MMMUma senhora conhecida
disse que ficou tanto tempo sem
passar batom que na hora colocou

no lugar errado. Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macacos me
mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMOlhando o Facebook outro
dia, vi que uma amiga fez o curso
de português WEINTRAUB. Sim, ela
disse que estava com “PREGUISSA”. Isso é quase uma sentença de
morte. Da língua portuguesa. Quá...
Quá... Quá...
MMMVejo tanto dinheiro virtual
que penso que descobriram a fortuna do EIKE BATISTA. Agora, sim,
deixarão o moço como “o mais
pobre do mundo”. Quá... Quá...
Quá...
MMMOutra coisa: quando pararem de distribuir esta dinheirama
toda, onde este povo trabalhará? No
Ministério da “PREGUISSA”? Quá...
Quá... Quá...
MMMPIADA PRONTA: vocês
viram que o LORENZETTI pegou o
CORONA. Foram parar na cama,
depois de um banho de água fria.
MMMO povo inventa para se divertir, mas dizem que um senhor
apareceu num cartório de Vitória
querendo registrar a filha com o
nome de CLOROQUINA VITÓRIA.
Meu Deus!!! Quá... Quá... Quá...
MMMO presidente JAIR BOLSONARO foi contaminado com a
COVID-19 e dizem ter sido o único
brasileiro que teve “QUARENTEIMA”. O bicho é terrível! Enlouquece os inimigos.
MMM“Senhor, dai-me paciência
porque se me der força, eu precisarei de dinheiro pra fiança!” Quá...
Quá... Quá...

MERCADO DE LUXO E CONSUMO
Apesar de ao pensarmos em dinheiro, enxergarmos solução; o mercado de luxo, destinado às pessoas que o
saldo bancário não é problema, também tem suas dificuldades e problemas. Em uma live da incorporadora
AG7, um dos maiores especialistas no assunto, Carlos
Ferreirinha, falou sobre as expectativas desse mercado
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e as reflexões que ele traz, diante da pandemia da Covid-19, aqui listadas em 7 insights. Alguns, nos fazem
refletir o consumo como um todo porque pode ser aplicado a qualquer mercado. O mundo, independente da
pandemia, já vinha numa evolução e algumas coisas
poderão ser aceleradas por causa dela.
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Não existe um
“novo normal”, mas
um consumidor em
constante evolução
O termo “novo normal”, que chegou no decorrer
da pandemia, me incomoda bastante. Falamos
de um vírus, e não de uma porta da esperança
em que entramos e sairemos diferentes.
Para quem está no topo de uma pirâmide, por
exemplo, que tem uma resiliência social e econômica elevada, a vida continuou em um outro
patamar, mesmo com a pandemia. As pessoas
passaram a quarentena em uma casa de campo
ou em suas chácaras. Não foi um impacto tão
grande assim para esse público.
O que eu vejo é uma evolução contínua do consumidor, que segue a vida e vai se adaptando e
evoluindo independente do que acontece.

A pandemia não determina o antes ou o depois,
ela acelera iniciativas
Precisamos entender as coisas pela perspectiva da maturidade social. Quando alguém diz que o consumo
do veganismo não cresceu tanto na região do agreste de Pernambuco, precisa refletir o porquê disso. Essa
região estava abaixo da linha da pobreza, ou seja, o consumo primário nesse local será de proteína, depois
é que começarão a pensar no não glúten.
Todas as vezes que se sobe o padrão de alguma coisa, o consumo na retomada vai mais devagar pois o consumidor chega mais consciente e mais informado. O pós-pandemia, então, acelerará uma série de buscas
e iniciativas que já estavam apontadas antes. Já existiam comportamentos mais sustentáveis, por exemplo,
mas agora isso ganhou mais espaço.

Inovar é arriscar
As marcas não são penalizadas no mercado por fazerem as coisas diferentes, elas
são penalizadas por fazerem as mesmas
coisas. A zona de conformidade é o drama.
A maior parte de nós pega os caminhos da
conformidade, que não são os caminhos
corajosos. Por isso, existem poucas empresas inovadoras. Não existe inovação
sem risco; inovar é arriscar.
A maior parte das coisas que acontecem
só são evoluções do que já existia antes.
Inovação demanda coragem. Milhares de
pessoas, por exemplo, vão à Feira de Milão
copiar tendências. No mercado imobiliário,
as áreas de lazer continuam as mesmas e
iguais. O showroom dos empreendimentos é igual. Por que não pensam diferente?
Criam coisas diferentes? Chamam designers, por exemplo, para enxergar as coisas
de outra forma?

As marcas de luxo
são
“ponta de lança” n
o mercado
O

mercado de luxo te
m um olhar de ante
cipação. Marcas co
e Prada criaram mus
mo Gucci
eus e fundações; a
Gucci foi a primeira
uma modelo com Sí
a colocar
ndrome de Down em
destaque; ou seja, ela
pioneiras em coloca
s foram
r a diversidade no
mundo, a dar espa
B. São elas que exer
ço à cultura
citam a antecipação,
são corajosas, e es
das razões pelas qu
sa é uma
ais se mantêm pres
er vadas.

Uma nova moeda,
com novas possibilidades
A economia produtiva pressionará as empresas para elas entregarem uma outra
moeda. Não será mais suficiente enxergar apenas o lucro e o crescimento, por
exemplo, mas outros pontos ganharão espaço e importância. As pessoas começarão a enxergar como sua empresa trabalha, se ela lida com a diversidade,
se ela trabalha com a inclusão, com a economia circular, se cuida do entorno.
Nós teremos uma economia real pressionando marcas para entrarem num outro
jogo; um jogo que traz com ele uma série de possibilidades. O modelo de negócio dos últimos 50 ou 60 anos privilegiou fortemente o capital. Nesses anos
de gestão profissional, as empresas foram medidas pelo lucro; a Exame noticiava as “500 maiores empresas” por isso. Nós estamos com a possibilidade
de iniciar uma nova onda mercadológica que inclue outros elementos, como a
diversidade e a sustentabilidade.

Criar é desafiar
É impressionante o investimento que
empresas fazem em pesquisas. A pesquisa é literalmente um dado. Se você
ouvir pesquisa o tempo todo, você não
faz nada. Ela apresenta uma resposta
racional.
Por exemplo, se perguntassem há alguns
anos para alguém se ele pagaria mais de
R$ 2 mil em um celular, a resposta seria
negativa. Porém, quando surgiu um celular com esse valor, o comportamento
foi outro. Ou seja, a resposta precisa ser
interpretada e traduzida.
Steve Jobs já dizia “entregue para o consumidor o que ele vai querer amanhã,
sem que ele saiba que precisa hoje”.
Não é ouvir o consumidor, é educar o
consumidor.

Linhas Malditas
MMMMuito triste uma matéria,
no telejornal da TV portuguesa,
mostrando brasileiros que foram
tentar a vida por lá e não têm dinheiro nem para tomar um café.
Este negócio de tentar a vida em
outro país é de grande risco. Por
pior que seja, viver em sua terra
sempre garante apoio de alguém.
Morar no exterior é privilégio de
RICOS, ou pessoas que não têm
dependentes e sabem suportar as
intempéries.
MMM“A inveja é a amargura de
quem sofre por causa da felicidade
alheia. Quem interfere na felicidade
dos outros nunca achará a sua!”
Cacildes!!! Arrasou!!!
MMMOutro dia, uma moça muito bem-treinada me ligou para renovar a assinatura de um jornal
on-line daqui da cidade. Insistiu,
insistiu com ofertas e quis saber
a razão pela qual eu não quis mais
assinar. Resposta: “Querida, estou
desinteressado de saber quantos
morrerão no dia e quantos podem
morrer. Quando acabar com essa
contagem, talvez eu volte!” Este
negócio de mapa de mortes é muito macabro. Eu hein...
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é
minha lei, minha questão, ganhar
este mundo, cravar este chão!”
MMMAliás, o coiffeur TONINHO
LIMA disse, outro dia, na sua pá-
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O joalheiro DORION
SOARES criou uma
linha de anéis e alianças
masculinas simplesmente
espetacular! Ele
aguarda a retomada do
movimento comercial na
tranquilidade para
reabrir o seu showroom
em Nova York.

Continuamos com a
nossa campanha de
assinaturas. Todas as
cortesias estão cortadas
neste momento. Espero
a compreensão de todos.
E agradeço os que
fizeram as suas.
gina do Facebook, uma coisa que
adorei: “Este Facebook parece um
FUNERÓDROMO!” Quá... Quá...
Quá...
MMMA minha caixa de e-mail virou um diário da PANDEMIA. Cada
coisa que recebo me obriga a deletar antes de olhar: “Como fazer
com os sapatos antes de entrar em
casa”, “Tome três litros de água, no
mínimo, por dia”. Tenho a sensação
que morrerei de barriga d’água ou
afogando os rins. Eu hein...
MMMUm amigo, separado,
dizia que tem o seu home office
num grande MOTEL lá na Serra. E,
pelo que viu, muita gente também.
Porque, no meio da semana, estava praticamente lotado na hora
do almoço. Que maldade! As pessoas têm que COMER, meu filho!
Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de
Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMEsqueci de perguntar se
eles exigem o uso de máscaras.
MMMEu tô que tô! Sai da frente
se não morrerá atropelado. Efeitos
do isolamento social. Quá... Quá...
Quá...
MMMPIADA PRONTA: o governo
do CANADÁ, um país tão desenvolvido, sugeriu que os casais façam
buracos em paredes para fazer sexo
com garantia, mantendo a distância.
Tem que ter uma rola avantajada
para vazar dois buracos. Como diria
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!” Quá...
Quá... Quá...

FIRST
CLASS

REGINA MEYNARD

A QUEEN OF CAKES DO ES

Nascida em São Paulo, mas com coração capixaba, REGINA MEYNARD,
formada em Artes Plásticas, é o que chamamos TOP DAS TOPS quando
o assunto é bolos. Nove entre 10 das grandes festas e casamentos da
high capixaba contratam os seus serviços.
Sua história começa quando MARTA BALLINA veio ao Brasil e, em 1996,
se associou a MARCELA SANCHEZ, de quem foi sócia também. Foi ela
quem criou o CENTRO CULINÁRIO, em 2000, formado por professores
especializados que ministravam aulas de gastronomia nacional e internacional.
REGINA é dona de um talento incomum para esculpir bolos faraônicos
e foi através deste trabalho que ganhou notoriedade nacional, chegando
ao destaque principal da revista MANEQUIM NOIVAS, em 2002.
Mas, embora a sua especialidade seja BOLOS, ela assina também os
mais belos doces artesanais, com modelagens impecáveis, e inclusive
costuma dar cursos especiais; que podem ter suas datas conferidas no
seu Instagram @reginameynard. No seu atelier, também produz bem-casados, petit four, pirulitos de chocolate, mini cakes e uma variedade
enorme de itens da confeitaria; até tortas doces incomparáveis. Se a
competência e o talento não fossem suficientes, encontramos em REGINA MEYNARD uma figura simples, mas convicta de seus conhecimentos, humilde, educada e fácil de lidar.
Sem sombra de dúvidas, é a nossa QUEEN OF CAKES. E, hoje, o nosso
FIRST CLASS só vem confirmar o que o seu trabalho maravilhoso lhe
deu: o reconhecimento da sociedade capixaba que sabe o que é bom e
que merece ser valorizado.

Linhas Malditas
MMMSe existe uma coisa que
me irrita é a tal da CORRENTE. Já
pedi e repetirei: PELO AMOR DE
DEUS, NÃO ME ENVIE! Não tenho
tempo de repassar e quebro todas.
Tá dado o recado. Quá... Quá...
Quá...
MMMOs inimigos que a Rede
Globo amealhou, desde que começou a campanha de perseguição ao
presidente JAIR BOLSONARO, festejam a notícia que, em 2022, vence
a sua concessão e certamente ela
não poderá continuar porque precisa quitar uma dívida de R$ 1 trilhão.
O curioso é que qualquer empresário necessita de cinco atestados de
regularidade para receber uma prestação de serviços. Qual é o milagre
dessas empresas? Aqui em Vitória,
também tem uma assim. Cala-te
boca!
MMMHá quem aposte que as
famílias voltarão a optar por ter
apenas um carro, mas com mais
conforto e grande. Tudo isso para
fazer viagens nos próximos anos.
Seria ideal se tivéssemos estradas
com boa qualidade e sinalização
adequada.
MMME a cantora GRETCHEN,
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O decreto que o
governador RENATO
CASAGRANDE assinou,
permitindo que os
impostos de transmissão
de bens ou causa
mortis dos que estão
com débitos vencidos
ou vencendo sejam
parcelados em até 12
vezes, tem vencimento da
primeira parcela no último
dia do mês e as demais
sempre no dia 15.

Os amigos mais íntimos
do prefeito de Vitória,
LUCIANO REZENDE,
comentam que é sua
intenção, assim que
entregar o trono da PMV,
passar uma temporada
com a família nos
Estados Unidos. Ele tem
um irmão que já reside
por lá. Feliz dele. E depois
de oito anos de trabalho,
quase sem dias de férias,
é mais do que justo.
hein? Meu Deus, ela filosofando
num vídeo sobre a música PIRIPIRI
é de Sócrates se remexer no túmulo. Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macacos me mordam!” Quá..
.Quá... Quá...
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é
minha lei, minha questão, ganhar
este mundo, cravar este chão!”
MMMO LAREIRA PORTUGUESA,
um dos melhores restaurantes de
todos os tempos, aqui no Espírito
Santo, após implantar um delivery
que ganhou os aplausos de todos,
depois de comentarmos, agora lança o LAREIRA PRIME - um serviço
inédito, criado para aprimorar o atendimento à sua clientela, com o capricho nos mínimos detalhes, em embalagens fantásticas que comprovam a preocupação em fazer cada
vez com mais qualidade, levando o
melhor da gastronomia portuguesa para os seus eventos em casa.
JG, mais uma vez, abre o espaço e
aplaude. Afinal, aqui a notícia sempre tem GLAMOUR e HUMOR. No
caso, o bom gosto que gera glamour num ato diferenciado de atendimento VIP.

DE MALAS PRONTAS PARA O FUTURO
Acho que até quem não é muito chegado, está LOUCO para
fazer uma viagem! Todo mundo está cansado de fazer o
mesmo caminho todos os dias, dentro de casa, da sala
para a cozinha, do quarto para o home office, da copa para
a área de serviço. Alguns, que nunca haviam entrado no
quarto das empregadas, resolveram ir só para variar.
VIAJAR é o que todos pretendem, mas, no FUTURO, porque

agora são tantas as forças contrárias, impossibilitando, que
é melhor fazer planos. Para quando, ninguém ainda sabe.
CLASS procurou alguns nomes importantes do setor de
TURISMO para entender como eles sobrevivem e traçam
seus projetos porque, sem dúvida alguma, o segmento
mais atingido pela PANDEMIA foi este. E, para levantar voo
no futuro, precisará invocar SÃO SANTOS DUMONT.

TIA PENHA TOURS
Com uma larga experiência, principalmente em grupos para a DISNEY, PENHA NONATO, a TIA PENHA, acredita que o turismo interno crescerá. O dólar alto, sem dúvida, é o maior colaborador para
isso. Para ela, os brasileiros conhecerão pousadas, resorts, hotéis
boutiques, todos fantásticos. “Ninguém deixará de viajar porque
quem viaja expande horizontes, conhece novas pessoas, amplia
laços afetivos e, acima de tudo, constrói memórias e lembranças. A
pandemia e o isolamento mudaram o consumo e as pessoas agora
estão preferindo experimentar, vivenciar, do que acumular coisas” explica a empresária.
Segundo Tia Penha, a COVID-19 afetou 90% do movimento no setor
e todos os grupos de viagens foram adiados. Os de JULHO foram
transferidos para JANEIRO de 2021. “A retomada será lenta, mas
tudo acontecerá com emoção, diversão e muita magia” - comenta.
A empresária acredita que as pessoas passarão a procurar destinos
que adotem medidas mais protetivas e que tenham infraestrutura
para atendimento médico. “Por ora, tudo ainda é muito novo e são
apenas especulações. Lembrando do velho ditado: ‘Tudo passa’. Os
sonhos nunca terminam! Os sonhos não podem parar!” - finaliza.

PAYLESS TURISMO
Comandando uma das maiores agências, a PAYLESS TURISMO, há décadas, SÔNIA
MONTEIRO também sentiu o mesmo percentual de queda no movimento, desde o
início da PANDEMIA, que foi em torno de 90%. Acostumada também a levar grupos
para a DISNEY e para compras em NOVA YORK, ela aposta, do mesmo jeito, que
será a vez do TURISMO INTERNO. Mesmo porque, neste momento, o espaço aéreo
internacional está fechado para o Brasil.
Em julho, segundo Sônia, a PAYLESS só atendeu passagens de corporativo. A malha aérea sofreu muitas alterações devido aos cancelamentos de mais de 80% dos
voos. “Acredito numa possível retomada em 2021, se tiver a vacina. Acho que a
população está muito carente de viajar, mas ainda está muito assustada” - explica.
Em sua opinião, aparecem pacotes convidativos, mas também sem garantias. Os
preços são inacreditáveis, de tão baratos, mas não garantem embarque. A empresária vê uma retomada muito tímida se iniciando e, sem dúvida, toda para o
TURISMO REGIONAL. “As famílias optarão por viagens de carro com todo mundo e,
com certeza, alugando casas. Fora isso, quando muito, ao NORDESTE.”
SÔNIA chama a atenção para a especulação de viagens à DISNEY, devido às promoções de aéreo, mas lembra que o valor dos ingressos dos parques, não inclusos, são caríssimos. “Na conversão da moeda, é de assustar” - enfatiza. Evidente
que existem pessoas que não enfrentam problemas financeiros, mas são poucos.
Agora, o mais correto é economizar na PANDEMIA para viajar confortavelmente
assim que tudo voltar ao normal.

TIA ZIRINHA TURISMO
MARIA ELZIRA SANTOS, a conhecida TIA ZIRINHA, é outra que tem um público fiel
nos meses de férias, de julho e janeiro, com destino à DISNEY. Mas, a sua agência
trabalha com atendimento bem diversificado e pacotes tentadores para vários lugares do mundo. TIA ZIRINHA nos contou que já sente um crescimento no turismo
interno. “As pessoas realmente querem muito viajar, e, neste momento, optam por
destinos mais próximos, que possam ir de carro, para não ficarem presas muito
tempo em aeroportos e voos, já que ainda temos uma demanda pequena deles”
- explica.
Como as outras, a empresária também viu o mês de JULHO com muitas dificuldades. “É normal, já que temos muitas restrições para voar para outros países e
as tradicionais férias de julho de 2020 foram na região serrana e praias próximas”.
Segundo ela, ainda há muito receio de fechar pacotes com antecedência, uma vez
que as mudanças são diárias. “Vivemos um dia de cada vez!” - afirmou.
TIA ZIRINHA só acredita mesmo na retomada a partir da descoberta da vacina
e início da vacinação em massa. Enquanto isso, sua empresa promove LIVES
de vários destinos e também dos grupos DISNEY, com o propósito de manter o
sonho vivo. A empresária também acredita muito nos destinos de praia, porque
as pessoas querem lugares onde possam ficar mais livres, e aposta no CARIBE.
Inclusive, diz que tem recebido muita gente procurando os SANDALS RESORTS de
luxo, com tudo incluído, e alguns deles já estão abertos. Para a primavera de 2021,
sua aposta é nos CRUZEIROS FLUVIAIS, aquelas viagens em navios luxuosos com
tudo incluído e com no máximo 130 passageiros a bordo, que é ideal para este
momento de isolamento social.

CLASSCURTASCLASS

CURTASCLASSCURTASCLASS

A CORRIDA PELO TRONO DAS PREFEITURAS
O atuante deputado MARCELO SANTOS (foto/ Bruno
Fritz) anunciou que não será candidato a PREFEITO de
CARIACICA. Ele explicou que está sendo muito demandado na área de infraestrutura do Estado e, principalmente neste processo pós-pandemia, não gostaria de
deixá-lo na mão. Dizem que ele apoiará o colega Euclério Sampaio, que também teria o apoio do governador.
Já SÉRGIO DE SÁ, que inclusive já experimentou
algumas vezes o trono da Prefeitura de Vitória, porque foi o vice na chapa do prefeito LUCIANO REZENDE, se afastou e desde esta época colocou
na cabeça que disputaria as eleições para a PMV.
Agora, fecha acordos com líderes comunitários e alinhava a sua candidatura com tal desenvoltura que já
há experts em política dizendo que ele pode surpreender. Afinal, entre os seus apoiadores, SÉRGIO já conta
com o governador do Estado, RENATO CASAGRANDE,
e o próprio pai, deputado JOSÉ ESMERALDO, que garante um número respeitável de votos. A conferir.

BOAS NOTÍCIAS
PARA OS CAPIXABAS
Desde que assumiu o trono do PALÁCIO ANCHIETA, o nosso governador RENATO CASAGRANDE (foto Rodrigo Araujo/Governo-ES) enfrenta obstáculos que nunca nenhum outro encarou. De tantos, basta registrar as enchentes
em quase todo o Estado e, agora, a PANDEMIA.
Entretanto, ele não tem deixado de lado os projetos traçados por sua administração e, desde
o início do seu mandato, busca a melhoria de
nossa infraestrutura para que o ES seja um estado mais competitivo, gerando renda e emprego para os capixabas.
E boas notícias têm chegado. É o caso da
aprovação, pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (TCU), para prorrogação da concessão
das ferrovias da mineradora VALE por mais 30 anos. Entre os
investimentos previstos, está a FERROVIA LITORÂNEA SUL,
que ligará CARIACICA a ANCHIETA e garantirá o desenvolvimento do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para a integração ferroviária moderna entre o Estado e o Rio de Janeiro.
O governador também assinou o decreto que regulamenta o

parcelamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD); que criava
para muitos um problemão ao receber heranças. Agora, ele
poderá ser pago em até 12 vezes, em parcelas mensais e consecutivas. Antes, não havia a possibilidade de parcelamento
do tributo.

Contato: (27) 98133-1120

MELHOR PAÍS PARA
CRIAR UMA FAMÍLIA
Cada vez mais, nos deparamos com situações que
comprovam que nada é definitivo e que mudanças
acontecem a todo momento. Em recente pesquisa,
uma grande surpresa: os ESTADOS UNIDOS ocupam
o segundo lugar no ranking dos piores locais para
criar uma família. Só perde para o MÉXICO.
A FINLÂNDIA ainda está em primeiro lugar na lista
dos MELHORES. O Brasil não foi nem citado entre os
PIORES e MELHORES. Como diria o saudoso Sérgio
Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!” Imagem
de Merja Partanen por Pixabay.

MAQUIAGEM PARA HOMENS BY CHANEL
Só pelo título, já posso imaginar a cara dos “MACHÕES” se contorcendo
com tamanha ousadia. Mas, outra parte, os chamados “descolados”,
já até mexerão na poupança para adquirir os novos lançamento da linha batizada de BOY DE CHANEL, iniciada em 2018, que começaram
a ser vendidos este mês. São três itens: lápis de olho, corretivo e o gel
hidratante. Antes, já existiam uma base, um lápis para sobrancelha e um
bálsamo labial.
A maquiagem masculina não é lá grande novidade, só que agora existe
uma linha especial para ELES. O mais curioso é que um dos primeiros
lugares do mundo onde o homem passou a se maquiar foi na CORÉIA
DO SUL, onde jovens usam e abusam. Do jeito que as coisas andam, é
imprevisível o que distinguirá o sexo através da moda.

TALENTOS CAPIXAS
O ator, diretor e professor de teatro, TV e cinema
Carlos Verahnnay selecionou um verdadeiro time de
talentos da terra, produziu e já trabalha para a apresentação da primeira série feita exclusivamente por
capixabas.
“Não Sabe Brincar, Não Desce To Play” conta a
história de uma família contemporânea e abordará
temas relacionados ao mundo dos adolescentes na
era da internet, como pais ausentes, Bullying, depressão, gravidez na adolescência, relações tóxicas,
empoderamento feminino, entre outros. A estreia
está programada para setembro. Foto de Cloves
Louzada.

QUEM NUNCA?
Horas intermináveis no telefone, aquele silêncio que nos tira
do sério ou aquela musiquinha de espera, um menu infinito
que nunca tem o que você precisa, a chamada que sempre
cai depois de uma longa espera, com a promessa que, se
caísse, entrariam em contato, e nada. Quem nunca se estressou na tentativa de falar com uma empresa para resolver
algo? O pior é se ver sem algum caminho para resolução da
questão.
Criado em 2015, com o objetivo de ser uma via realmente
eficaz de interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos, a plataforma digital www.
consumidor.gov.br, ainda pouco conhecida pela maioria,
tem ajudado na agilidade desse processo. Para se ter ideia,
o portal recebeu 780 mil reclamações em 2019 e 81%
desse total foi resolvido num prazo médio de 6,5 dias. Os
Procons, no mesmo período, apresentaram 76,5% de índice
de solução. O setor com o maior número de reclamações é
o de telecomunicações, com 40% da demanda, seguido de
serviços financeiros (22%).
Além disso, é um excelente canal para se informar sobre
empresas, produtos e serviços antes de optar pela compra,
através do ícone indicadores. Lá você encontra o ranking do
índice de solução das empresas, relatos de consumidores,
entre outros.
Participam do portal, segundo dados até este mês, 855 empresas de todos os segmentos, como telecomunicações,

energia elétrica, programas de fidelidade, supermercados
e bancos. E o Decreto 10.197 estabeleceu o canal como
a plataforma oficial da administração pública para essa interlocução, sob a administração do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Segundo previsto no decreto, órgãos e entidades têm até
31 de dezembro deste ano para migrarem suas plataformas para o portal, exceto nos casos em que, por motivo
específico, seja necessária a manutenção do atendimento
via canal próprio. Nessa segunda hipótese, a norma prevê a
adequação da ferramenta aos mesmos parâmetros de qualidade do consumidor.gov.br.

COMO
FUNCIONA?

Primeiro, você se cadastra no portal, com CPF ou
CNPJ. Para fazer a reclamação, confirme se a empresa participa da plataforma digitando o nome dela
no espaço que aparece logo na home. Depois, logado
(login com seus dados e senha), clique em registrar
solicitação e depois escolha entre os menus disponíveis.
Num formulário, você descreverá o ocorrido e, neste
momento, tenha todos os dados (protocolos de atendimento, PDF de documentos etc) para constar nas
informações. Arquivos sobre o assunto podem ser
anexados.
Depois do registro, a empresa reclamada terá até 10
dias para analisar e responder. Com o retorno, o consumidor tem até 20 dias para comentar e classificar a
resposta da empresa, informando se sua reclamação
foi Resolvida ou Não Resolvida, e ainda indicar seu
nível de satisfação com o atendimento recebido.
Nestes tempos de pandemia, o prazo foi ampliado
para 20 dias corridos, mas, geralmente, a resposta
vem antes porque as empresas precisam de uma boa
avalição do consumidor.

SAÚDE

ESTRESSE, SONO DESREGULADO
E MÁ ALIMENTAÇÃO PODEM
PREJUDICAR A SAÚDE DOS CABELOS
Devido à pandemia, vivemos em isolamento social. Como resultado, a rotina da maior parte das pessoas sofreu mudanças
drásticas e muitos cuidados importantes foram esquecidos,
o que pode ser realmente prejudicial à saúde do organismo
e, principalmente, dos cabelos. “Nesse período de quarentena, os nossos hábitos estão desregulados. A alimentação
está prejudicada, o sono insuficiente ou de má qualidade e
estamos sofrendo com grande quantidade de estresse. Mas,
é preciso agir para reverter essa situação, pois essa mudança
na rotina pode prejudicar a saúde dos cabelos e favorecer o
aparecimento de problemas como queda capilar, caspa e o

“(...) para conquistar cabelos
bonitos e saudáveis durante a
quarentena, evite o consumo
de açúcar, carboidratos
refinados e alimentos de alto
índice glicêmico (...)”

surgimento precoce de fios brancos”, explica a dermatologista
e tricologista Dra. Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Associação Brasileira de Restauração Capilar.
De acordo com a especialista, a alimentação desbalanceada,
por exemplo, pode causar o enfraquecimento dos fios e, consequentemente, queda intensa. “A alimentação possui impacto
direto sobre o estado dos cabelos, pois é a responsável por
fornecer os nutrientes para o crescimento e fortalecimento
adequados dos fios. Logo, investir em uma alimentação balanceada durante esse período é fundamental”, afirma. “Então,
para conquistar cabelos bonitos e saudáveis durante a quarentena, evite o consumo de açúcar, carboidratos refinados
e alimentos de alto índice glicêmico que, além de favorecerem a inflamação do organismo e o surgimento de dermatite
seborreica, causam a liberação de hormônios que inibem a
divisão de células da raiz dos fios, contribuindo assim para
o afinamento capilar”, recomenda a médica. No lugar, invista
em uma dieta rica em proteínas, como leite, ovos e carne, e
antioxidantes naturais, presentes nas frutas e verduras. “Uma
ótima opção é o espinafre, já que possui altos níveis de ferro,
mineral crucial para a formação do cabelo e para o transporte
do oxigênio no sangue para as raízes. Os peixes também são
muito importantes, pois são fontes de proteína, ferro, vitamina

B12, ômega 3, cálcio e fósforo, micronutrientes que estimulam a formação de cabelos fortes e saudáveis.”
Além da alimentação, é indispensável também que você preste
atenção e gerencie os seus níveis de estresse. “Isso porque,
em momentos de tensão emocional, liberamos cortisol que,
a longo prazo, pode favorecer o surgimento de quadros inflamatórios que impedem o crescimento adequado dos fios.
Estudos têm apontado também que o estresse propicia o surgimento de fios brancos devido à liberação de noradrenalina,
que pode causar danos nas células responsáveis pela produção do pigmento que dá cor aos fios”, alerta a tricologista. Por
isso, nesse período estressante, devemos ficar atentos aos
cabelos para identificar um possível aumento na quantidade
diária de fios caindo. “A preocupação com a queda deve ser
um alerta quando o número de fios caindo é maior que 100, se
o volume capilar diminui acentuadamente ou se começarem a
surgir falhas”, aconselha a Dra. Kédima. Além disso, é preciso
investir em cuidados que ajudarão na redução do estresse,
como praticar meditação, investir em pequenos descansos ao
longo do dia, manter uma rotina regrada e praticar alguma atividade que te dê prazer.
Por fim, é importante também que você durma bem e garanta que seu sono seja de qualidade. Segundo a Dra. Kédima,
quando dormimos mal, nosso organismo sofre com alterações hormonais que estão relacionadas à piora da queda de
cabelo e ao surgimento de lesões inflamatórias, como caspa.
Além disso, a falta de sono prejudica o sistema imunológico
e, logo, o couro cabeludo se torna um alvo mais fácil de infecções sebáceas. “Por isso, tente dormir de 7 a 8 horas por

“Os peixes também são muito
importantes, pois são fontes
de proteína, ferro, vitamina
B12, ômega 3, cálcio e
fósforo, micronutrientes que
estimulam a formação de
cabelos fortes e saudáveis.”
dia e, antes de deitar, evite assistir televisão ou ficar no celular,
já que a luz azul emitida por esses aparelhos pode prejudicar a qualidade do sono. No lugar, procure tomar um banho,
acender uma vela, usar produtos com aromas calmantes, ler e
meditar, pois são hábitos que podem te ajudar a dormir melhor,
principalmente se realizados próximo ao horário que você dormia antes do isolamento social”, recomenda a médica.
Mas, caso você note qualquer alteração nos fios durante o período de isolamento social, seja queda, caspa ou surgimento
de fios brancos precocemente, o mais importante é que você
consulte um médico, mesmo que por atendimento on-line.
“Apenas ele poderá realizar um diagnóstico correto e identificar
a verdadeira causa do problema, prescrevendo assim o melhor
tratamento para cada caso”, finaliza a Dra. Kédima Nassif.

INGREDIENTES:
Hambúrguer: 500g de acém moído, 500g de alcatra
moída, 1 envelope de Creme de Cebola Maggi, 16
fatias de queijo coalho grelhado.
Vinagrete: 1/2 cebola picada, 2 tomates, sem sementes, picados, 4 colheres (sopa) de vinagre, 4 colheres
(sopa) de azeite, 1 sachê de Natusabor Tomate Suculentos com Ervas Maggi.
Montagem: 16 mini pães de hambúrguer
MODO DE PREPARO:
Hambúrguer: em um recipiente, coloque as carnes
moídas com o creme de cebola e 2 colheres (sopa) de
água. Misture muito bem para temperar por igual. Modele 16 hambúrgueres médios (cerca de 6 cm de diâmetro) e grelhe-os em uma frigideira antiaderente untada levemente com óleo. Acrescente 1 fatia de queijo
coalho em cada hambúrguer e reserve aquecido.
Vinagrete: em um recipiente, misture todos os ingredientes. Reserve.
Montagem: corte os mini pães ao meio, coloque o
hambúrguer e um pouco do vinagrete. Sirva.

HAMBÚRGUER CASEIRO COM
TOQUE BRASILEIRO

HAMBÚRGUER DE SAINT PETER
RECEITA NESTLÉ / IARA VENANZI
Ingredientes:
Hambúrguer: 500 g de filé de Saint Peter sem pele e sem espinhas,
triturado, meia cebola ralada, 3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado, 3
colheres (sopa) de dill picado, 1 colher (sopa) de Fondor Maggi, 1 pitada
de pimenta-do-reino, 1 colher (sopa) de azeite para grelhar.
Molho Tártaro: meio pote de Iogurte Natural Integral Nestlé, 4 colheres
(sopa) de picles picado, 1 colher (chá) de sal, 1 pitada de pimenta-do-reino.
Molho de Mostarda e Ervas: meio pote de Iogurte Natural Integral Nestlé,
1 colher (sopa) de mostarda, 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado, 2
colheres (sopa) de dill picado, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta-do-reino.
Montagem: 8 pães franceses em formato de pão de hambúrguer, meia
cenoura ralada, 8 folhas de alface.
Modo de Preparo:
Hambúrguer: em um recipiente, misture bem todos os ingredientes,
até ficar homogêneo. Modele os hambúrgueres com as mãos. Em uma
assadeira, untada com azeite, coloque os hambúrgueres e asse em forno
médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos, virando na metade
do tempo, ou até que estejam dourados. Reserve aquecido.
Molhos: em um recipiente, misture todos os ingredientes. Reserve.
Montagem: corte o pão ao meio, e na base passe um pouco do Molho
Tártaro. Coloque uma folha de alface, um pouco da cenoura, o hambúrguer,
um pouco do Molho de Mostarda e finalize com a parte superior do pão.
Sirva a seguir.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

TURISMO ESPACIAL!

Se seu sonho é ver a Terra do lado de fora, ele está mais próximo de ser realizado. A Virgin Galactic apresentou, no último
dia 28, a cabine de passageiros da VSS Unity, nave que realizará voos turísticos suborbitais. Ou seja, a espaçonave levará
turistas à fronteira do espaço (a 80 km de altitude), mas não
entrará em órbita.
Seu interior foi desenvolvido pela Virgin em parceria com a
agência britânica de design Seymourpowell. A cabine cabe
seis pessoas e a nave será guiada por dois pilotos. Os as-

sentos serão sob medida para cada passageiro e reclinarão
para minimizar a força G dos passageiros, oferecendo-lhes
um momento de microgravidade, no qual poderão flutuar.
A empresa, que tem parceria com a Nasa, atuará apenas
como uma agência de viagens. O valor de uma passagem
custará US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) por pessoa.
E, pasmem, já são 600 assentos reservados e mais de 8 mil
interessados. Ainda não há uma data prevista para o início
dos voos comerciais.

WHATSAPP: MENSAGENS AUTODESTRUTIVAS,
QUE ‘SUMIRÃO’ EM 7 DIAS
O WhatsApp desenvolve um novo recurso
capaz de deletar mensagens automaticamente sete dias após seu envio. A funcionalidade está em fase de testes e ainda não foi
disponibilizada para os usuários.
Os detalhes sobre o recurso foram encontrados no último dia 29, na versão 2.20.197.4
Beta para Android. Segundo o site WABetaInfo, responsável pela descoberta, o mensageiro aplicou uma espécie de “data de validade” em mensagens para que elas sejam
excluídas automaticamente.

