Ano XXVIII

l

Ed. 368

l

Outubro de 2020

l

R$ 20

FIRST CLASS: MARIZA E JAIR COSER, O CASAL 20

NO TÚNEL DO TEMPO: SONIA E MOACYR DE BARROS FILHO

NOSSA CAPA

sonia e
moacyr de
barros
FILHO

PURO GLAMOUR!!!

odos sabem que o foco da CLASS sempre foi E da ITÁLIA vieram os CANGINI, uma família que, após
o GLAMOUR, com pitadas de HUMOR. Uma muita luta, conseguiu o reconhecimento na gastronomia
receita única na imprensa capixaba. Partimos e se tornou referência com a sua CANTINA FIORENTIdo princípio que já existe gente demais preocupada em NA, que no mês de setembro comemorou o seu JUBIesbanjar TRISTEZA e TERRORISMO em suas escritas. LEU DE PRATA, mas já são 58 anos de atividades com
Nesta edição, em especial, fomos buscar na história outros restaurantes.
pessoas da terra que conseguiram uma notoriedade Fazemos, também, denúncia da realidade que os passanacional e que, talvez, poucos tenham conhecimento. geiros encontram em voos no Brasil, que, mesmo com
Reviramos o fundo do baú da high capixaba e lá encon- tantas matérias dando ênfase ao famigerado vírus, nintramos uma história LINDA, do casal SONIA e MOACYR guém fala.
DE BARROS FILHO. Ele é um músico de primeira linha, E, por fim, uma saudação às nossas CRIANÇAS, à INela amiga íntima dos nomes mais importantes da mú- FÂNCIA, porque OUTUBRO é dedicado a esses seres
sica brasileira, como Vinicius de Moraes. Sem falar de maravilhosos, que enchem nossas vidas de alegria e
personalidades como GUIMARÃES ROSA, que era seu têm tanto a nos ensinar.
Evidente que as LINHAS MALDITAS estão
vizinho quando foi morar no Rio de Janeiro e
aqui, sempre com a missão de levar bons
a chamava de “PEQUENA POETINHA”.
momentos de uma leitura que mistura a inE para falar em GLAMOUR, não poderia falformação e o HUMOR. Diante de tudo isso,
tar os nomes de MARIZA e JAIR COSER, a
meus caros amigos, cá estamos nós, mais
quem demos o título de “Casal 20”. E nem
uma vez, mantendo a periodicidade e com
precisa explicar a escolha, mas vocês verão
uma edição maravilhosa onde, do princípio
a matéria e certamente concordarão. Mesao fim, conseguimos explodir PURO GLAmo vivendo no Rio de Janeiro, o título está
MOUR! Boa leitura. Até a próxima, se Deus
bem entregue porque eles mantêm lastros
JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
quiser. E Ele quer!
na terra.
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TOPS CLASS

As queridas Soninha Saadi Barros e Larissa Pimentel com as nossas máscaras antivirais CLASS

MMMUm conhecido arquiteto da Ilha resolveu juntar um
grupo de amigos para sair da ROTINA. Alugou uma VAN e
escolheu a bucólica SANTA TERESA para curtirem um dia
inteiro, fazendo o percurso denominado “CIRCUITO CARAVAGGIO”. Na primeira parada, a surpresa com um cartaz
na porta do estabelecimento: “Não vendemos licores pra
GENTE de van.” Até aí, levaram a coisa na brincadeira e
seguiram com a programação. Só que constataram que as
VANS também não podem parar em alguns estacionamentos. Chegaram numa excelente PADARIA, onde bolos e pães
maravilhosos, com aquele sabor caseiro, aguçavam o apetite. Nesta, outra novidade: não aceitam moeda e nem dão
troco, ou seja, a conta tem que ser redonda. Aí, o passeio
já estava saturando o grupo e, então, resolveram descer a
serra e alguém faria um MIOJO sem interferências. Mas,
no caminho de volta, foram atraídos pelas belas instalações
da CLAIDS Biscoitos. Uma seleção de produtos infinitamente convidativa. Depois da escolha, descobriram que teriam
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de enfrentar FILA ÚNICA e que se ficassem nela chegariam
em Vitória no dia seguinte. Decididamente, não se trata do
CIRCUITO CARAVAGGIO; fica mais apropriado CIRCUITO DO
CALVÁRIO. Quá... Quá... Quá...
MMMSempre digo que os governantes precisam fazer cursos e também contratar pessoas que saibam as manhas do
TURISMO para adaptar em seus municípios. Não basta fazer
bons produtos, é preciso ser agradável e provocar aquele sentimento de ser bem recebido. TURISMO é a melhor fonte de
renda para qualquer lugar, mas, até hoje, poucos reconhecem
isso.
MMMFalando nisso, as próximas férias, as de janeiro de
2021, têm tudo para explodir o TURISMO INTERNO. As moedas estrangeiras nas alturas fazem qualquer um desistir
de arriscar Europa e Estados Unidos. Os únicos lugares que
já apresentam possibilidades de receber muitos brasileiros
são: PERU e CANCÚN, com pacotes bastante convidativos.
O mal dos brasileiros é que aumentam TUDO e colocam pre-

ços baseados também em dólar. Disse aqui que o governo brasileiro, desde o início do isolamento, deveria ter entrado em ação e feito uma grande
campanha para incentivar o turismo interno, mas, como sempre, eles só
sabem se preocupar com ELEIÇÕES.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é minha
lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar este chão!”
MMMVocê conhece a cidade de MARMELÓPOLIS? Claro que não!
Mas, ela existe. Fica em Minas Gerais e começa a ser conhecida porque
um dos candidatos ao trono da prefeitura chama-se JOÃO MARCOS DO
DITO PINTO. Como diria o saudoso Tao Mendes: “Macacos me mordam!”
Quá... Quá... Quá...
MMMJogar ARROZ nos noivos é coisa do passado! Pode ser considerado ostentação. Agora, só são permitidos FEIJÃO, MILHO E CANJIQUINHA.
MMMNum bate-papo no Centro da Praia Shopping, um conhecido solteirão dizia que quando solicita os serviços de garotas que vendem a
SALIÊNCIA, agora exige a apresentação do teste da COVID-19 atualizado.
Como dizia o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMA coisa está mais soviética do que nunca! Quá... Quá... Quá...
MMMEm Belo Horizonte, o PARTIDO DA MULHER lançou um HOMEM
para disputar a prefeitura da capital mineira. Vale lembrar que o partido
só elegeu um deputado nas últimas eleições. Sim, também era um HOMEM. Isso é sacanagem, né? Se não for, parece. Quá... Quá... Quá...
MMMEu tô que tô...
MMMMuita gente tem perguntado se não faremos a atualização da
AGENDA VIP SOCIAL E EMPRESARIAL. Vamos sim, mas para lançar em
fevereiro de 2021. Com a PANDEMIA, não foi possível entregar em agosto, quando teríamos de colocar à disposição da high capixaba; como prometido.

E a chique
Gracinha
Nader também
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TOPS CLASS

A empresária Beatriz Rassele Croce Costa com nossa máscara

Linhas Malditas
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é minha
lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar este chão!”

MMMSegundo a revista FORBES, em sua última atualização das pes-
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soas mais ricas do BRASIL, apenas uma MULHER figura entre os 10 primeiros colocados. É a senhora LUIZA TRAJANO, com um patrimônio de
R$ 24 bilhões. Com essa grana, dava para fazer a felicidade de muita
gente e continuar sendo bilionária.
MMM“Não posso impedir que algumas pessoas sejam CRUÉIS e EGOÍSTAS comigo, mas tenho o PODER de me livrar delas a qualquer momento!”
MMMContam que uma senhora vem usando um pó tão branco no rosto que parece maquiagem do IML. Como diria o saudoso Sérgio Caseira:
“Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMAcho que deve ser pó de arroz natural, só para dizer que é RICA!
Quá... Quá... Quá...
MMMSe você for a São Paulo, já pode colocar na agenda um almoço
ou jantar no famoso TERRAÇO ITÁLIA, onde se tem uma belíssima visão
da capital paulista. Agora, com ambientes totalmente reformados e ainda
com a cozinha sob o comando do chef PASQUALE MANCINI. Vale o registro que apesar do alto padrão, a casa tem cardápio com preços justos, ou
seja, a partir de R$ 126. Principalmente, se comparado aos restaurantes
de Vitória.
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MARIZA E JAIR COSER
O CASAL 20

Este ano, completei 45 anos de atividades como operário da HIGH
CAPIXABA. São mais de quatro décadas de experiência, convivendo
e avaliando o jeito de ser de pessoas consideradas VIPs do Estado.
Como tenho a mania de analisar o comportamento humano, indiferente à posição social, até para aprender e me tornar uma pessoa
melhor, e acho que consegui, SEMPRE, quando questionado qual
exemplo de casal encontrei neste tempo de trabalho, não tenho dúvidas em responder: MARIZA e JAIR COSER.
Antes de tudo, informarei que a minha convivência com eles nunca
foi assídua. Mas, lembro que a primeira festa que fiz como colunista,
no Praia Tênis Clube, “NIGHT BLUE & WHITE”, o casal me prestigiou. Tempos depois, se mudaram para o Rio de Janeiro. Muitas
vezes, JAIR me convidava: “Quando for ao Rio, me liga para a gente
sair para um jantar!” Mas, não faço, nunca fiz, essa linha de querer
estar junto, mesmo sendo um admirador.
Entretanto, como observador e amigo de muitos de seus familiares,
pude conhecê-lo talvez melhor dos que sem ele não viveriam. JAIR é
um homem que ganha o meu aplauso pelo seu simples modo de ser.
Sabe ser RICO sem ser BOBO. Faz do seu dinheiro o motivo principal
para levar para a esposa, filha e neta, enfim, familiares, o melhor que
a vida pode oferecer. Pelo mundo, aprendeu a escolher o melhor,
conhecendo os lugares mais sofisticados e, usufruindo deles, fez
relacionamento invejável. É sempre o mesmo, em qualquer lugar que
nos encontremos.
Amável, atencioso, gentil, JAIR COSER tem sempre uma palavra
carinhosa, como, por exemplo, lembrando do meu pai, quando ainda era jovem, atuando como remador do Clube Álvares Cabral, que
era do lado do restaurante MAR e TERRA, que pertencia aos meus
pais.
Por outro lado, temos MARIZA, uma mulher com todos os requisitos
de uma celebridade internacional: bonita, chique, vaidosa, requintada e profunda conhecedora de todas as artimanhas necessárias para
brilhar no jet set internacional. Saiu de Vitória e logo nos primeiros
anos gozava de prestígio em todas as colunas poderosas da high
carioca. Onde fosse, era citada por IBRAHIM SUED, NINA CHAVES,
ZÓZIMO e DANUZA LEÃO. Uma época de ouro da alta roda carioca.
Sempre impecável no vestir, MARIZA é famosa pela sua coleção de
joias, que, aliás, acredito que faria algumas princesas ficarem de
queixo caído. Apesar de tudo isso, ela não faz a linha “DONA DO
MUNDO”; carrega consigo a simplicidade dos nobres de espírito.
Dias atrás, recebi dela uma mensagem, através do nosso amigo
EDUARDO GUIGNONE, onde ela dizia da sua admiração (imagina
só!) por mim e por ELIZA, e que muitas vezes levei boas energias
no começo de seus dias quando declaro: A vida é bela! Belíssima!
E também quando coloco a #deusnocomando. Óbvio que fiquei lisonjeado.
Então, como gosto de homenagear pessoas que respeitam e admiram o meu trabalho, os escolhi para esta edição neste FIRST CLASS,
dizendo que embora já não residam aqui há tantos anos, para mim,
o casal 20 da high capixaba sempre será MARIZA e JAIR COSER! Jorginho Santos

Fotos de Marcelo Borgongino

Foto de Marco Rodrigues

Mariza com a filha, Andrea, e a neta, Tatiana Rudge

Com a irmã Zuca Coser

O casal com Marilia e Otacílio Coser, seu irmão

Laila, Mário,
Antonietta
e Simonetta
Cangini

A SAGA ITALIANA DOS

CANGINI

Dias atrás, na página da CANTINA FIORENTINA no Instagram - @cantinafiorentina, SIMONETTA CANGINI
começou a contar com detalhes um pouco da belíssima história de seus pais, ANTONIETTA e MÁRIO
CANGINI, que seria inspiração para um bom filme, tantas intempéries foram vencidas para sobreviver desde
que MÁRIO deixou a Itália para residir aqui.
Na verdade, a sua intenção era morar nos Estados Unidos, mas, ora vejam só, acabou primeiro em JOÃO
NEIVA, para depois vir para Vitória. Os dois casaram
por PROCURAÇÃO para legitimar a vinda de ANTONIETTA, que tinha ficado em FIRENZE e já estava de
malas prontas para ir para a SUÍÇA quando MÁRIO
sugeriu o casamento e ela aceitou o desafio.
Aqui, como é natural, viveram momentos muito difíceis, até que conheceram TONINHO NEFFA, quando ambos faziam compras no seu supermercado e
ele perguntou quais eram as atividades dele. MÁRIO
contou que, na Itália, trabalhava com o pai, o senhor
ANTÔNIO, que tinha restaurante bastante conceituado
em FIRENZE, frequentado até por MUSSOLINI, amigo
da família. E explicou que não pretendia continuar no
ramo. Mas, TONINHO arranjou primeiro para ele ser
gerente de um restaurante, no Palácio do Café. Depois,
vendo o seu talento, insistiu para que ele tivesse o seu
próprio restaurante.
Então, certo dia, TONINHO NEFFA disse que faria um
jantar em sua casa e gostaria que MÁRIO assinasse
o buffet. A partir daí, o sucesso foi tão grande que
ele o apadrinhou. Insistiu na hipótese da abertura de
um restaurante e pediu que no primeiro almoço MÁRIO
permitisse que ele convidasse amigos para conhecer.
E foram 40 pessoas. Nascia, então, a CANTINA, em
espaço capixaba, no Centro de Vitória, onde trabalhavam no sistema europeu - não havia empregados,
apenas os dois faziam tudo. A história é longa e pode
virar livro.
JUBILEU DE PRATA - O que podemos dizer é que são
58 anos de sucesso. E, em setembro, os CANGINI
comemoraram o seu JUBILEU DE PRATA com a CANTINA FIORENTINA, que substituiu o MARIO’S, quando
os irmãos CARLOS e MÁRIO desfizeram a sociedade.
Importante registrar que provavelmente nem na ITÁLIA
é comum saborear massas tão deliciosas. Considerado por muitos o melhor self-service da cidade, o padrão de qualidade é estável e o cardápio maravilhoso.
Ainda sob a batuta de D. ANTONIETTA, que ficou
viúva, prossegue, ao lado das filhas, LAILA e SIMONETTA, nos presenteando com uma gastronomia
inigualável. Ali, uma simples farofa se torna um manjar
dos deuses e ganha aplausos de pessoas do naipe de
AROLDO LIMONGE e ELIZA MOREIRA SANTOS.
Os CANGINI, por tudo isso, devem ser considerados
PATRIMÔNIO CAPIXABA.

Linhas Malditas
MMMA PANDEMIA continua enlouquecendo pessoas. Um grupo de senhoras conhecidas, daqueles que são batizados de “ETERNAMENTE FELIZES”, “AMIGAS PARA TODA OBRA”, resolveu sair para comemorar a vida
e colocar o assunto em dia. Quando elas foram embora, descobriram que
não tinham nenhuma novidade após seis meses em casa. E se tinham, resolveram deletar depois de alguns drinques. A única novidade mesmo foi a
liberdade de sentar num bar sem máscaras.
MMM“AMIGAS PARA TODA OBRA” só no projeto. Quando tiverem de
pegar na enxada e no saco... de cimento, não fica uma. Quá... Quá... Quá...
MMMO presidente BOLSONARO, depois de ter levantado um anão, ganhou destaque nas redes após erguer um PET de um apoiador. Segundo o
MACACO SIMÃO, ele só não consegue levantar o “PIB” do Paulo Guedes.
Epa!!!
MMMFalando nisso, o candidato do presidente para a Prefeitura
do Rio de Janeiro é aquele simpático negro que ficou conhecido como
“SOMBRA” de Bolsonaro. O nome dele é HELHÃO. Se Lula elegeu a ANTA
da DILMA, veremos se BOLSONARO consegue eleger até a sua sombra.
A conferir.
MMMPobre Rio de Janeiro! Acho que até o Cristo Redentor anda cansado de ver tantas irregularidades.
MMMANGÉLICA, a esposa de LUCIANO HUCK, disse que o poder não
irá corrompê-la porque desde os 4 anos já faz sucesso. E, para ela, ser
primeira-dama não mudará nada. Então tá! Duvido que ela vá de TÁXI!
Quá... Quá... Quá...
MMMCerta vez, um colunista do Rio mostrou uma foto onde uma “MUCAMA” carregava a sombrinha para a senhora HUCK. Daí, a mudança realmente será pequena. Pelo menos é o que podemos deduzir.

TOPS CLASS
A querida Sonia Saadi
Barros também nos
prestigiando
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Sonia
Moacyr

&

UMA HISTÓRIA ESPETACULAR DE UM
CASAL CAPIXABA QUE VIVEU NO GRAU MAIS
ELEVADO DA CULTURA BRASILEIRA.

Ambos nascidos e criados no Centro de Vitória, sendo que
Sonia, ainda novinha, foi com a família para o Rio de Janeiro; já que seu pai faleceu e outros membros moravam lá.
Logo que chegou ao Rio, ela morou no Arpoador e teve o
privilégio de ser observada por seu vizinho - que a apelidou
de “pequena poetinha” ao vê-la sempre escrevendo suas
poesias. O detalhe era ser o vizinho o embaixador e escritor
Guimarães Rosa, que passou então a apadrinhá-la e orientá-la com a então embaixatriz, Aracy Guimarães Rosa. Grande
parte dos livros de Sonia foram dados pelo escritor, que a
incentivava constantemente.
Foi assim que Sonia da Paixão de Barros se tornou funcionária do Itamaraty, hoje aposentada desse órgão, e conheceu Vinicius de Moraes, então diplomata e que também era
poeta. A amizade entre os dois foi instantânea, já que ambos
eram apaixonados por música, além da poesia.
A essa altura, Sonia já morava no Leblon e tinha seu apartamento constantemente frequentado pela nata da Bossa
Nova. Mas, vinha muito a Vitória e jamais esqueceu de Moacyr, sua grande paixão da adolescência.
Moacyr de Barros Filho sempre foi ligado à música. Tocou
sax e clarinete no Conjunto Helio Mendes, autodidata, aprendeu sozinho a ler partituras e foi o único jazzista a compor
a equipe da Orquestra Sinfônica de Vitória pela precisão em
seu instrumento.
Moacyr era daqueles caras elegante, 1.86 de altura, extremamente inteligente e discreto. Foi superintendente do

INSS, secretário de Planejamento do Governo Camata, formado em Direito, mas, se perguntado, intitulava-se músico,
sua grande paixão.
Dançava como poucos e provocava suspiros das jovens
quando, nas tradicionais festas do Saldanha e Clube Vitória,
subia no placo com seu sax ou clarinete, de forma tímida,
com solos arrebatadores. Moacyr estava sempre com seus
amigos Cariê Lindenberg, Marinho Nogueira (primo irmão
de Sonia), Evanilo Silva, Jorginho Saade e outros ligados
à boa música da época. Ainda rapazes, viravam noites no
Palácio Anchieta, ao redor do piano de caldas, quando o
governador do Estado era o respeitável Carlos Lindenberg,
pai de Cariê.

Sonia com a mãe, Cacilda, as irmãs Neuza, consulesa da embaixada
americana no Rio de Janeiro, Thereza Nogueira da Paixão e o sobrinho,
o saudoso Marinho da Paixão Bellia, ainda criança

CASAMENTO
Em 1966, Sonia e Moacyr se casaram no Rio de Janeiro e
ela veio requisitada pelo TRE para Vitória, ainda funcionária
do Ministério das Relações Exteriores. Seus dois primeiros
filhos, RICARDO e LEILA, são cariocas, nascidos na Beneficência Portuguesa, já que Sonia jamais perdeu a estrutura
que a vinculava ao Rio, assim como seus amigos de lá.
Com as crianças ainda pequenas, resolveram morar numa
chácara em Campo Grande a pedido de Sonia, que demorou
um pouco a se adaptar aos costumes capixabas; extremamente retrógrados à época. O casal queria que as crianças
fossem criadas com plantas, animas e bastante espaço.
Moacyr, pai primoroso, “viajava” quantas vezes fosse preciso para trazer os filhos ao Sacré-Coeur, para fazer atividades
extracurriculares e encontrar com amigos e familiares; já que
todos moravam na Praia do Canto ou Praia da Costa.
A casa de Campo Grande foi palco de muitas festas requisitadas e frequentada por grandes nomes da sociedade e meio
cultural daqui e de fora. Poucos tiveram o privilégio de ter seu
piano tocado pelo maestro João Carlos Martins. Talvez, isso
explique a filha caçula, CLAUDIA, sem nunca ter tido uma aula,
tocar qualquer instrumento, inclusive o sax tenor de Moacyr.

Namyr Carlos de Souza e Marinho Nogueira com os noivos

Guimarães Rosa assinando o livro de casamento

Aracy e Guimarães Rosa como presenças marcantes no casamento

Sonia e Carlos
Bruno, no Clube
dos Maimbás, em
Copacabana, no
Rio de Janeiro

Com Regina Castro e Marinho Nogueira

LEBLON RJ: Sonia,
Geraldo Vandré, Cariê
Lindenberg, Neuza da
Paixão e amigos

Moacyr de Barros Filho,
Luiz e Therezinha da
Paixão, Vinicius de
Moraes, Cariê Lindenberg
e Marinho Nogueira

Sonia vivia no trecho Rio/Vitória e trazia para cá grandes nomes da música, como Vinicius,
Tom Jobim, Carlinhos Lyra e outros, que se juntavam à turma capixaba, onde Moacyr estava
sempre presente

Moacyr gravou o CD do quarteto JB com Carlos Augusto
Nogueira da Gama, Afonso Abreu e Marcos Antonio Grijó,
e participação do trompetista americano Dean Weston

“PRA NÃO DIZER
QUE NÃO FALEI
DAS FLORES”
A conhecida música de Geraldo Vandré
- “Caminhando e cantando e seguindo
a lição, somos todos iguais braços dados ou não...” - tem um título pouco
compatível com a letra, bastante revolucionária na época.
Poucos sabem mas, certo dia, como
era de costume no apartamento de Sonia, no Leblon, um grupo de amigos
discutia, em tom quase alterado, frases da música em meio aos acordes
do violão de Geraldo. TODOS falavam
ao mesmo tempo, quando, de repente, a idosa tia Alaide adentrou a sala,
achando que eles estavam brigando,
e, em tom preocupado, soltou a frase:
“Gente, vamos falar de flores???”
Naquele minuto, Geraldo Vandré finalmente decidiu o título; que seria um
marco na luta contra ditadura: PRA
NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES.
Sonia e Cariê ganharam um festival de
música no Rio de Janeiro, com a canção “Esperei por você”, com letra dela
e melodia dele.

O trompetista americano Dean Weston, Carlos Augusto
Nogueira da Gama e Moacyr de Barros Filho

LIVRO DE

VITÓRIA
TEXTO DE
CARIÊ LINDENBERG

AMIGOS
KATE E CARLINHOS LYRA
COM SONIA E OS FILHOS,
RICARDO, LEILA E CLAUDIA

DEDICATÓRIAS de

GUIMARÃES ROSA

O HÁBITO
DE VIAJAR
BARILOCHE, 1980,
FAMÍLIAS BARROS,
REGINA E MARINHO
NOGUEIRA, LICINHA
E JOÃO CARLOS
RODRIGUES

Sonia e Moacyr estavam à frente do tempo. Há 40 anos,
nutriam o hábito de viajar com os filhos para o exterior. As
crianças já frequentavam os shows da Broadway, Casas de
Tango e Carnaval de New Orleans. Sempre incentivados por

Regina Castro e Marinho Nogueira (primo de Sonia), que também levavam os filhos, Danielle, Kika, Gabriela e nossa artista
mais reconhecida do Estado, Ana Paula Castro, para desfrutar
dessas aventuras culturais.

Epcot, Orlando, FL/EUA, 1982,
Ana Paula Castro, Danielle, Kika
e Gabriela de Castro Nogueira

Sonia e Moacyr tiveram três filhos, Ricardo,
Leila e Claudia, e quatro netos, Ricardo,
Amanda, Leonardo e João Miguel Neto. Muito
unidos, fazem tudo juntos. Preservam a
tradição de viajar com as crianças, repetindo
o exemplo dos pais.

Contato: (27) 98133-1120

A CVC completou, no mês de setembro, 35 anos de atuação no mercado capixaba. A empresa começou a operar na Serra, em 1985, onde construiu bases
sólidas, contribuindo para a expansão da marca no Espírito Santo, estado em
que é responsável por mais da metade das vendas de veículos Chevrolet. Além
da matriz, na Serra, a CVC possui filiais em Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Guaçuí e Nova Venécia.
José Braz Neto, diretor do Grupo Lider, do qual a CVC faz parte, afirma que, ao
longo da sua trajetória, a CVC procurou se diferenciar pela excelência no desenvolvimento das suas atividades, estando entre as revendas mais premiadas pela
General Motors do Brasil.
A CVC acumula dezenas de títulos de ‘Concessionária A’, a maior condecoração oferecida pela General Motors aos revendedores Chevrolet. A certificação
é concedida pela fábrica às revendas após rigorosa avaliação do desempenho,
que inclui satisfação do cliente, atuação em vendas e pós-vendas, instalações,
treinamento, performance financeira e capitalização, entre outros quesitos.
As revendas CVC oferecem ao consumidor uma linha completa de veículos, totalmente renovada no que diz respeito a design, performance e tecnologia. São
opções para os mais diversos consumidores, que têm desde o Onix 1.0, o mais
acessível, até o superesportivo Camaro. A marca traz na sua essência a solidez
do Grupo Lider, conglomerado com 70 concessionárias de veículos automotores
localizadas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

35 ANOS DA CVC
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A MATURIDADE QUE
RECONQUISTAMOS NA VELHICE
Isabella e Liz

Por Terriely M. Santos
Dizem que devemos cultivar sempre uma criança em nós.
Alguns conseguem essa proeza, não deixando que as imposições do mundo os transformem, permitindo que a verdade
saia sem filtros, que o que der na telha se manifeste, fazer o
que o deixa feliz sem calcular todas as consequências, brigar
e perdoar quase que instantaneamente, ter a ingenuidade que
protege das mágoas, acreditar no impossível, encontrar felicidade nas coisas simples... E depois falam que a MATURIDADE
é que ensina muito.
Talvez, para atingi-la durante a vida, andemos sem perceber
que já a tivemos e a DESTRUÍMOS, para reconstruí-la na velhice; quando muitos dizem que voltamos a ser crianças. Ouroborus da VIDA!

Paola
Lucas

Beatriz

Andrezinho

O “ser criança’’ mudou muito ao longo das gerações. E não
adianta criar nostalgia. É necessário reconhecer que a Geração Z, a atual, nem poderia ser como a Geração X, dos
meus tempos, porque o mundo mudou de forma tão célere
e essas mudanças interferiram decisivamente para essa
sentença - as novas tecnologias, a crescente violência, as
mudanças nas famílias, os novos valores, etc, não permitem
que todos brinquem com os amigos de queimada na rua, que
ir à casa do vizinho seja algo para não se preocupar porque,
praticamente, ele faz parte da família.
Seria melhor que o mundo não tivesse mudado? Para mim,
talvez, porque vivi aquele tempo; mas para os que nasceram
a partir dos anos 2000, não faz diferença porque o que eles
conhecem é esse que vemos hoje. Podemos remar, e devemos, contra a maré e implementar hábitos saudáveis daqueles tempos - as brincadeiras sem recursos tecnológicos,
com aquele contato humano que tanto ensina; desenvolver
brinquedos com o que nem se imagina... tudo que nos traga
vínculos tão importantes para nossa formação e que não se
acha facilmente nas práticas atuais.
Precisamos também resgatar um pouco de nossos pais para
educarmos. Muitos, hoje, embarcaram na corrida da vida e
esqueceram das pausas necessárias para estar com os seus
filhos, outros terceirizaram completamente a educação deles; sempre com o justo motivo de trabalhar por uma vida
melhor para todos. Mas, será que isso faz sentido? O que
vemos na fala de especialistas é cada vez mais crianças com
problemas psicológicos decorrentes da “ausência” e “atitude” dos pais. Então, vamos construir e investir na nossa
maior fortuna - a FAMÍLIA - e o bem será coletivo.
Nossas crianças, filhos, precisam de boa educação, assistência médica descente, incentivo às aptidões, aberturas
de novos horizontes, diversão e, sim, tudo isso envolve muito dinheiro no mundo atual; e só conseguimos la plata com
muito trabalho. Mas, não basta! A PRESENÇA dos pais na
EDUCAÇÃO, com exemplos e ensinamento, vale muito e faz
a DIFERENÇA. Então, que encontremos a dose singular de
cada um misturando as duas coisas. Dosagens são sempre
desafiadoras e difíceis e demandam um esforço hercúleo,
que devemos estar dispostos a exercer se escolhermos ter
filhos.
Neste quase DIA DAS CRIANÇAS, com muitas ainda isoladas
socialmente até o momento, ou na maior parte destes sete
meses, reforcemos o melhor dos presentes – nosso AMOR!
AMOR SALVA, AMOR CONSTRÓI, AMOR RESGATA, AMOR
INCENTIVA, AMOR RESPEITA, AMOR COMPREENDE... E que
resgatemos a CRIANÇA que existe em nós, para caminharmos por mais tempo com a MATURIDADE que às vezes só
recuperamos tardiamente.
Através das crianças destas páginas, homenageamos aqueles que fazem nosso mundo melhor, nos fazem melhores e
pensam num futuro melhor! FELIZ DIA DAS CRIANÇAS.
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Catarina

Aproveito para deixar um conteúdo importante que a Clínica
Desenvolver (@desenvolvervix) disponibilizou sobre comportamentos que podem indicar que seu filho precisa de mais atenção
nesta quarentena.
APATIA - Quando a criança fica sem energia, perde a espontaneidade, o riso fácil. É algo que dura mais tempo e se repete em
vários dias.
AGRESSIVIDADE - A criança se irrita com facilidade e tem reações
de raiva desproporcionais ao fato. É natural sentir raiva neste momento, mas ser agressivo com o outro em várias situações do dia
pode ser o sinal de que algo não vai bem.
INSEGURANÇA - Quando a criança começa a ter medos que não
tinha antes, solicitando sempre a presença dos pais. Por exemplo,
não quer ficar num cômodo da casa se não tiver ninguém por perto, não vai mais ao banheiro sozinho.
HIPERVIGILÂNCIA - É quando a criança fica constantemente em
estado de alerta. Começa a vigiar os adultos, se estão lavando as
mãos, se higienizaram os produtos que chegaram da rua. Podem
também procurar informações a todo momento sobre a COVID-19
na internet, em programas de televisão ou nas redes sociais.
INDIFERENÇA - É quando a criança não expressa nenhuma
reação em relação ao que vive. Não diz que está com saudades
dos amigos, não relata tristeza por não ver os avós, não demonstra raiva ou medo por não poder fazer as coisas que fazia antes.
Nessas situações, as crianças estão desconectadas das próprias
emoções, como se estivessem anestesiadas, sem sentirem nada.

Manuela

Dante
Ricardinho

DIÁRIO DE UMA VIAGEM NA PANDEMIA

DE AVIÃO, NÃÃÃÃO!!!
Por Terriely M. Santos
Para os que amam viajar, a pandemia trouxe a impossibilidade
ou o temor, à maioria das pessoas, de fazê-las. Muitas foram
adiadas, canceladas e o setor do turismo, tão importante em
qualquer parte do planeta, vive dias de incerteza, quebradeiras
e de poucos horizontes ainda.
Na retomada, que se inicia, resolvi colocar o pé no jato e espairecer diante de meses de isolamento, cabeça cheia, filho
sobrecarregado com atividades restritas ao lar, dando sinais de
esgotamento; e mãe (euzinha, para lembrar meu codinome de
décadas atrás, aqui na CLASS) querendo um respiro de tudo
isso. Destino? Gramado, a simpática cidade que tem como
principal atividade econômica o turismo, no Rio Grande do Sul.
Máscaras antivirais da CLASS apostas, álcool gel para dar e
vender, malinhas individuais e aquele friozinho na barriga misturados àquela vontade imensa de fazer o que mais gostamos

em família - VIAJAR -, fomos os três.
No aeroporto de Vitória, cadeiras marcadas e isoladas, para
manter o distanciamento social, cafezinhos e restaurantes com
todos os rituais necessários, chamada de embarque com novas
tecnologias, num aspecto bem high tech, para melhor organização e cumprimento dos tão disseminados protocolos, e, na
aeronave, PASMEM, LOTAÇÃO TOTAL, sem uma cadeira vaga!
O quê? Para que todas aquelas normas se ficaríamos, uns 180
passageiros, tirando tripulação, enclausurados durante quase
duas horas, colados uns nos outros; alguns a estranhos?
Pois, caros leitores, é aí que TUDO CAI POR TERRA. O que
acontece antes e depois de entrarmos nos aviões perde todo
o rigor quando optamos por esse tipo de viagem. E não me
venha com esta história de filtro que mata 99% dos vírus, que
nunca ouvi falar e que, se existe, deveria ser instalado em ci-

nemas, casas de show, de festas para que esses segmentos,
tão maltratados na pandemia e proibidos de funcionar, voltassem, com tranquilidade. E nesses, ainda, só ficariam grudadinhas as pessoas da mesma família, por opção, em ambientes
bem mais arejados, ao contrário da loucura nos aviões.
A sensação que fica é de TOTAL DESRESPEITO das companhias aéreas - aos viajantes, ao próximo e a todo o restante
do setor de turismo, empenhado em fazer acontecer. Porque
o que vimos foi isso - hotéis, restaurantes, museus, parques,
tentando fazer o seu melhor dentro dos protocolos.
DESRESPEITO também das autoridades no controle do setor,
diante de tantos outros, que poderiam estar funcionando e AMARGAM a CRUEL proibição de TRABALHAR em condições
de controle muito melhores que as possíveis num avião. Ou
seja, é REVOLTANTE! É INJUSTO! É IRRESPONSÁVEL!
Assim, se vocês me perguntassem se indico fazer viagens antes da vacina, de avião, diria que só por extrema necessidade!
Você fica inseguro, vulnerável e corre realmente perigo de ter
como lembrança de um momento, que era para ser prazeroso, uma doença para você ou para os seus. E ninguém deseja
isso, principalmente numa viagem. Se for de carro, em família,
observei no restante do setor enorme empenho em fazer acontecer o necessário para proteção dos clientes, então, acho que
vale a pena.
Ao procurar as diretrizes da ANAC para funcionamento das empresas aéreas, o que encontrei na cartilha “Orientações para
Operadores Aéreos” foram informações super vagas e sem
descrição nenhuma quanto à lotação. Algumas fazem até rir
para não chorar:
- Assegurar que as pressões de custo não reduzam indevidamente os níveis de segurança aceitáveis. (e lotar voos, inclusive cancelando alguns para encher o seguinte, é o que?)
E na Cartilha do Passageiro:
- Precisa viajar e está com receio de entrar na aeronave?
Fique tranquilo, as aeronaves da frota brasileira contam com
um sistema de filtragem que renova o ar a cada 3 minutos e
captura cerca de 99% das partículas no ar. Só não se esqueça
de permanecer de máscara durante todo o voo. (se isso é eficaz, pergunto de novo, por que não é adotado em segmentos
como os de entretenimento e eventos? E se a partícula estiver no passageiro ao lado, que senta praticamente grudado,
e não no ar? Por que não adotar em qualquer lugar que tenha
ar condicionado? Acho que esse filtro deve ser melhor que a
Cloroquina).
- Antes de cada embarque, a limpeza e a desinfecção da
aeronave deve abranger superfícies de banheiros, braços das
poltronas, cinto de segurança, mesinhas de refeição, telas
touchscreen, saídas do sistema de ar condicionado, botões de
chamada de comissário e luz individual, maçanetas das portas
(banheiros e compartimentos de bagagem de mão) e janelas.

(JAMAIS, em nenhum dos voos que peguei, daria tempo de
cumprir esse protocolo de limpeza visto o tempo entre o desembarque do último passageiro e o embarque dos primeiros
do voo seguinte).
- A mesma regra de distanciamento nas filas e nos espaços
comuns do aeroporto é sugerida para os assentos. Assim, a
recomendação é para que a administração do terminal bloqueie parte dos assentos a fim de evitar a proximidade física entre
os passageiros que aguardam seus voos. (E que tal o filtro
milagroso no ar condicionado dos terminais também?)
- Assim como em nosso dia-a-dia, a orientação geral no transporte aéreo é evitar aglomerações a fim de reduzir a transmissão do coronavírus, especialmente nas praças de alimentação e nos momentos de check-in, saída da aeronave
e desembarque - aguarde a sua vez (heim? Ham? Tá de brincadeira!)
E, para finalizar com chave de ouro, vem essa:
- Com essas recomendações você pode ficar mais confiante
de que o transporte aéreo tem se preparado para continuar
garantindo viagens seguras. (chupa essa manga!)
A cidade de Gramado continua ótima para passear, nossos
dias lá foram deliciosos, vale a pena visitar ou revisitar, como
nós, mas, viajar de avião, POR ENQUANTO NÃÃÃÃÃÃO! NEM
PENSAR!!!! Foto/ RyanMcGuire by Pixabay

SAÚDE

Alzheimer: 10 milhões de novos casos por ano
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 50
milhões de pessoas sofrem de demência, síndrome que afeta memória e habilidades cognitivas e de comportamento. Em seu tipo mais
comum, o problema é conhecido como Doença de Alzheimer, responsável por mais da metade dos casos da enfermidade no mundo.
Assim como em outras doenças crônicas, o Alzheimer requer tratamento contínuo, mesmo em tempo de COVID-19. Cuidadores e pacientes devem ser orientados a seguir os protocolos de segurança
como forma de evitar a contaminação por coronavírus. Além disso,
as consultas médicas periódicas e uso de medicamentos não devem
ser interrompidos. “O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acesso
ao tratamento medicamentoso para a doença. Os pacientes podem
dispor de consulta médica e de terapia medicamentosa, tendo acesso ao uso de adesivos transdérmicos, que agem inibindo a enzima
responsável por degradar a acetilcolina (neurotransmissor essencial
nos processos cognitivos, principalmente a memória), entre outros
medicamentos”, afirma Rafaela Silva, médica psicogeriatra e gerente
médica da Sandoz do Brasil.
Ainda segundo a OMS, a demência é uma das mais significativas crises globais de saúde da atualidade, com o surgimento de novos casos a cada três segundos e podendo triplicar até 2050, atingindo 152
milhões de pessoas. Para contornar o problema, é preciso quebrar
os estigmas que existem em torno da doença e iniciar o tratamento o
quanto antes, para desacelerar o avanço dos sintomas.
Caracterísicas da doença e diagnóstico - A Doença de Alzheimer é
neurodegenerativa e progressiva, ou seja, causa deterioração gradual
das células cerebrais, afetando a memória e funções cognitivas. Ao
longo do tempo, alterações comportamentais e neuropsiquiátricas
também caracterizam a doença. Ainda não há cura para ela, mas o
diagnóstico precoce e tratamento contínuo são fundamentais para
melhor manejo dos sintomas e retardar seu avanço.
Dentre os principais sintomas estão: perda de memória recente; irritabilidade; repetição da mesma pergunta por várias vezes; falhas
de linguagem; dificuldade em acompanhar raciocínios complexos;
incapacidade de resolução de problemas; tendência ao isolamento;

dificuldade de encontrar caminhos já conhecidos; perda de memória
remota, entre outros. A demência na doença de Alzheimer costuma
evoluir de forma lenta, em até quatros estágios. São eles:
Estágio 1 (inicial): alterações de memória, habilidades espaciais e
visuais, e de personalidade;
Estágio 2 (moderado): dificuldade de fala, raciocínio, realização de
tarefas simples e coordenação de movimentos. Agitação e insônia
também costumam aparecer nesta fase;
Estágio 3 (grave): incontinência urinária e fecal, dificuldade de alimentação, deficiência motora;
Estágio 4 (terminal): restrição ao leito. Infecções intercorrentes, deglutição dolorida e mutismo.
Além de diagnóstico, tratamento correto e contínuo, neste momento de pandemia, o olhar atento da família é ainda mais importante.
“Para aqueles que têm um parente que sofre com a doença, além do
tratamento em si, é importante que mantenham o contato de forma
remota, como por videochamadas, por exemplo, e que incentivem o
paciente a realizar atividades que estimulem o cérebro, como jogar
caça-palavras ou montar um quebra-cabeça. O humor também é
afetado na Doença de Alzheimer, então, é importante demonstrar
afeto, mesmo que à distância. Uma alimentação balanceada e prática de exercícios físicos também podem ajudar”, completa Rafaela
Silva.
O diagnóstico da doença é feito por exclusão, isto é, após outras
possíveis causas de demência serem descartadas, e, para isso, são
necessários exames neurológicos de imagem, exames laboratoriais
e avaliação médica. Ao apresentar quaisquer sintomas, é necessário
procurar auxílio profissional.
De acordo com a Constituição Federal, o Sistema Público de Saúde deve fornecer o acesso gratuito ao tratamento completo para a
doença, envolvendo a medicação indicada. Para isso, o paciente
deverá procurar orientação médica no processo de obtenção do medicamento. O Protocolo Clínico de Diretriz de Tratamento (PCDT) do
Ministério da Saúde prevê que médicos especialistas no tratamento
de demências possam prescrever o tratamento medicamentoso.

Foto de Bruno Marconato

BOLO DE BANANA
by Água doce
sabores do brasil

Ingredientes: 8 bananas cortadas ao meio,
4 ovos inteiros, ½ xícara de óleo, 100ml
de creme de leite, 2 bananas cortadas em
rodelas, 2 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá
de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó.
Calda de açúcar caramelada: 100g de
açúcar + 200ml de água.
Modo de preparo: Unte uma forma e coloque as bananas cortadas no fundo, cubra
com a calda feita com o açúcar e a água derretida em fogo baixo até
obter consistência de caramelo. Reserve. Bata no liquidificador os ovos,
o óleo, o creme de leite e as bananas. Adicione o açúcar, a farinha de
trigo, a canela em pó e o fermento, e bata novamente. Coloque a massa
batida na forma sobre as bananas e leve ao forno por 40 minutos.

BOLO DE LEITE EM PÓ
COM CALDA DE NUTELLA
by

REGINA MEYNARD

Ingredientes: 4 ovos (gemas e claras separadas), 270g de açúcar,
100g de leite em pó de sua preferência, 1/2 xícara de água morna, 60g
de manteiga ou margarina, 260g de
farinha de trigo, 1 colher de sopa de
fermento em pó.
Calda: 100g de creme de leite e 100g
de Nutella.
Preparo: Bata as claras em neve e
reserve. Coloque no liquidificador as
gemas, o açúcar, a manteiga, o leite em pó e a água morna. Bata até
ficar cremoso. Numa tigela, peneire
a farinha e o fermento, acrescente
as claras em neve e misture delicadamente. Coloque em forma untada
com desmoldante. Forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente
por 30 minutos. Deixe esfriar para
colocar a calda.
Calda: Misture o creme de leite e a
Nutella até que estejam homogêneos.
Jogue sobre o bolo já frio. Salpique
avelãs picadas por cima (opcional).

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

WhatsApp testa envio de foto
ou vídeo que se apaga sozinho
O WhatsApp continua investindo em testes de um recurso de
envio de fotos, vídeos e GIFs
com tempo limitado de exibição,
segundo o site WaBetaInfo, que
costuma antecipar novidades do
aplicativo.
Recentemente, o site divulgou
detalhes de uma função chamada “Expiring Media”. O funcionamento é semelhante ao que
ocorre no Snapchat e Telegram,
onde as mensagens ficam disponíveis por alguns segundos para
o destinatário.

Amazon lança mais
4 alto-falantes inteligentes
Novos modelos dos alto-falantes inteligentes Echo, uma Alexa mais inteligente, produtos e recursos mais sustentáveis. A Amazon revelou, no
último dia 24, sua nova geração de aparelhos, sendo que alguns deles
virão para o Brasil.
Como destaque, a empresa apresentou os novos modelos da família
Echo. Praticamente todos serão lançados aqui no Brasil, complementando o catálogo de alto-falantes inteligentes já vendidos por aqui. Os quatro
novos produtos são:
• O novo Echo, redesenhado em um formato esférico (R$ 749)
• O novo Echo Dot, que também ganhou o design em forma de esfera
(US$ 399 ou R$ 499, na versão com relógio)
• O novo Echo Show 10, que conta com uma base giratória (R$ 1.899).

