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unca deve ter existido uma fase no mundo

trazem PRAZER e muita alegria nos preparativos. Na

onde as pessoas tenham torcido tanto pela

FIRST CLASS, a figura ímpar de DEO ROZINDO, uma

aceleração do relógio. Estamos todos que

lenda capixaba quando o assunto recai no sistema FI-

nem PRISIONEIROS, com sentença definida, que ris-

NANCEIRO. E já que o NATAL se aproxima, CLASS se

cam nas paredes de suas celas, todos os dias, e de-

aprofundou no tema GASTRONOMIA, que sofrerá al-

monstram ansiedade pela libertação. E o PIOR é que,

gumas modificações. Claro! A moeda americana con-

vez por outra, o carcereiro ceifa nossas esperanças

segue mudar hábitos em todo o mundo e em todos

com a notícia que o JUIZ resolveu prolongar a pena.

os sentidos.

Por mais otimista que sejamos, é IMPOSSÍVEL não ter

No social, temos a abertura de um POINT de festas.

os momentos de tristeza e de revolta. A recuperação

ARIANE OLIVEIRA, contrariando a lógica, em plena

das PERDAS, tanto físicas, quanto financeiras, reque-

PANDEMIA, abriu o ENSEADA CCVV, na Enseada do

rerá TEMPO e, justamente isso, nunca sabemos se

Suá. Uma mulher corajosa! E, ainda, a cerimônia do

teremos. Ainda assim, continuamos desa-

casamento civil de IZABELA GRAVITOL e

fiando a lógica e aqui estamos, mantendo

LEOPOLDO MARTINS MOREIRA NETO,

a periodicidade, colocando a CLASS num

na CASA do CHEF. Tudo isso e ainda as

plano diferenciado diante dos que se van-

transformações que o PIX provoca no re-

gloriam de sua GRANDEZA.

lacionamento com o dinheiro. Óbvio que o

Nesta edição, ANTECIPANDO O TEMPO, e

BOM HUMOR fica por conta das imbatíveis

com a proposta de dar uma injeção de âni-

LINHAS MALDITAS. Até a próxima, com a

mo em nossos leitores, recorremos aos
objetos de decoração natalina, que sempre

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass

EDIÇÃO ESPECIAL DE NATAL, fechando o
indesejável ano de 2020.
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Linhas Maldi
Malditas
tas Linhas Malditas
Está cada dia mais difícil manter o humor e a tranquilidade diante de um horizonte
sombrio, onde enxergamos com clareza nuvens carregadas para desanimar qualquer
um de ter ESPERANÇA. Por mais que sejamos otimistas, pesa sobre nós a sensação
de um domínio inexplicável. Quando a porcaria deste VÍRUS chegou, falava-se em três
meses para tudo ser resolvido e lá se vão quase nove meses. Não há como culpar
especificamente alguém, com exceção da CHINA, que, por sinal, é a que aparenta
estar mais tranquila diante da destruição que causou no mundo. Escrevo no DIA DE
FINADOS e imagino que milhares de famílias ainda não tiveram a chance de entender
o VAZIO de seus entes queridos que se foram. Estas LINHAS MALDITAS sempre foram
o melhor canal para levar ALEGRIA, mas hoje cabe o desabafo e o pedido de que
rezem, tenham FÉ, únicas maneiras de continuar a luta pela vida.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fáMMMSó os muito RICOS, que não precisam fazer contas,
cil ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo,
manterão vinhos e espumantes importados, azeites, frutas secravar este chão!”
cas e troca de presentes. Isso faz parte daquilo que eles tenMMMAs pesquisas já anunciam, e devem ter razão destam convencer a população, ou os menos abastados, como
ta vez, que as CEIAS DE NATAL terão
NOVO NORMAL.
Parece que os
queda de qualidade este ano. Afinal, o
MMMOs pesquisadores também
dólar subiu quase 50% em oito meses,
garantem que o povo brasileiro gascariaciquenses gostam de
o que, evidentemente, causa uma inflatará sim com presentes de NATAL. E
sofrer. Se prevalecer as
ção absurda nos produtos importados.
até acreditam que beirará 3% a mais
pesquisas e o deputado
MMMOs profissionais do ramo de
em relação a 2019. Tomara que esEUCLÉRIO
SAMPAIO
perder
gastronomia precisam usar a criatitejam certos. Afinal, os comercianvidade e oferecer CEIAS com sabores
tes se tornaram equilibristas em fios
o trono da PMC, isso se
diferenciados: um prato tradicional
confirmará. EUCLÉRIO é um de alta tensão durante todo o ano. A
como PERU ou CHESTER, que não ticoluna sugere que deem preferêndeputado estadual atuante,
veram um grande aumento, e outras
cia aos pequenos comerciantes, aos
delícias com montagem especial; conhece as manhas políticas amigos. Faça a sua lista e antes de ir
massas, que têm preços também
para as grandes lojas, veja se não há
e poderá fazer muito por
acessíveis, para garantir a clientela
como privilegiar alguns amigos. Se
aquele município.
e também o seu lucro.
achar caro, negocie, peça um desMMMUm supermercado carioca
Da mesma forma, FABRÍCIO conto, mas valorize essas pessoas.
contratou o grande chef CHRISTOPHE
MMMMesmo após ter sido flagrado
GANDINI por Vitória. É
LIDY, que eu já trouxe aqui para assicom mais de R$ 30 mil no seu fedido
um cara de profundo
nar um buffet de uma noite black tie no
cofrinho, o senador CHICO RODRICentro de Convenções de Vitória, para
conhecimento em gestão de GUES teve R$ 17 mil pagos pelo SEcriar três tipos de ceias, batizadas de
NADO por “serviços de divulgação de
cidades. Digo isso porque
A, B e C. Nelas, os cariocas poderão
ações parlamentares”. Será que foi a
fiz
uma
entrevista
com
ter um menu para noite de Natal com
retirada da grana do seu fiofó? Como
bela apresentação em suas casas, asdiria o saudoso Sérgio Caseira: “Saele, no ano passado, e me
sinada pelo grande chef, pagando em
cratíssimo coração de Jesus!! Quá...
impressionou bastante.
até três vezes nos cartões de crédito.
Quá... Quá...
Claro que bombará! Fica a dica para algum dono de supermerMMMEstamos às vésperas das eleições para PREFEITO
cado local.
e vereadores. Sinto muita gente sem a mínima vontade de
MMMÉ bom lembrar que a maioria não tem mais a sua
ir votar. Outros, alegam que não escolheram ainda o seu
secretária doméstica neste momento. O que favorece os
candidato. Ninguém mais assiste ao programa eleitoral. O
que tiverem bons produtos, bem apresentados e com prepovo, a cada eleição, anda perdendo interesse em cumprir
ços HONESTOS.
a sua obrigação. LAMENTÁVEL!!

Os noivos, Izabela Grativol e
Leopoldo Martins Moreira Neto,
brindando o momento

Fotos/KDimagem

Enquanto
maio não
vem

Na mesa, arranjos lindos da
MAISON ROSÉE e doces e bolo
da craque REGINA MEYNARD

JG entre os netos,
Jorge e Milla

A data estava marcada para a realização de um evento
maior, com mais de 370 jovens, da faixa etária dos noivos, com uma cerimônia religiosa no Santuário de Santo
Antônio e depois a festa no CENTRO DE CONVENÇÕES
DE VITÓRIA, onde, obviamente, teríamos os amigos
mais próximos. Tudo projetado minuciosamente, não
fosse este que vos escreve, o PAI do noivo, maníaco em
organizar eventos. E, em se tratando do filho mais novo,
o último a sair de casa, a cabeça transcende o normal e
busca SONHOS.
Mas, veio a PANDEMIA e a vontade de DEUS, que nos
obrigaram a mudar a data de 30 de outubro para 14 de
maio de 2021. Então, os noivos optaram por marcar o
dia já reservado com a cerimônia civil. Foi na CASA DO
CHEF JUAREZ, com apenas membros das duas famílias
- MOREIRA SANTOS e GRATIVOL. Um encontro LINDO,
cheio de emoção, em que vimos os nossos filhos IZABELA e LEOPOLDO assumirem o compromisso de se
tornarem CASADOS. Fotos/KDimagem.

ÁLBUM DE FAMÍLIA:
Milla P. Santos, Josué dos Santos Neto, Layla T. Santos, Lorenza Grativol, Neusa Guariento, Fernando Grativol, Izabela Grativol,
Jorge M. S. Gryschek Leal, Leopoldo Martins Moreira Neto, Jorginho Santos, Eliza M. Santos, Terriely M. Santos Leal e Cid Paulo Leal Jr.

As alianças dos
noivos, com
design exclusivo
do joalheiro
Dorion Soares.
Um luxo!

O menu by CHEF JUAREZ CAMPOS

O chef JUAREZ CAMPOS, o nosso grande mestre da GASTRONOMIA,
elaborou e assinou o cardápio que dispensa comentários. CÁSSIO
DOMINGUES fez um cenário impecável para a mesa de doces e bolo,
esses, obras de arte da inigualável REGINA MEYNARD. E não poderia
faltar o brinde com a champanhe francesa PERRIER JOUET, afinal, nestes momentos, quando podemos, devemos nos servir do melhor.
O mais importante foi estarmos todos com saúde, vendo nossos
filhos FELIZES, entrando em uma nova fase da vida. E desde já ansiosos para a chegada do dia 14 de maio, quando, se DEUS quiser,
poderemos então compartilhar com amigos em grande estilo. Para
comemorar, foram passar uma semana no RESORT NANNAI, em
Porto de Galinhas.

O brinde da família, com a presença
do CHEF JUAREZ CAMPOS

Buffet do CENTRO DE
CONVENÇÕES DE VITÓRIA

Buffet do L’ÉPICERIE

Buffet do CENTRO DE
CONVENÇÕES DE VITÓRIA

A última edição da VOGUE GRÃ-BRETANHA traz uma extensa matéria
comunicando que uma festa que se preze tem de ter um BUFFET para
os convidados. As casas de festas poderão diminuir o número de garçons, mas com a condição de lotar uma boa mesa com delícias.
Aquela história do coquetel cheio de canapés nem sempre agrada, porque, por incrível que pareça, é raro encontrar algum lugar que os tenha
deliciosos. A matéria diz que muita gente tinha eliminado os BUFFETS
de seus projetos de festa porque eram obrigados a ter muita comida.
Mas, há uma frase que esclarece definitivamente isso: “SE NÃO HOUVER MUITA COMIDA NUMA FESTA, NÃO SERÁ O SUFICIENTE!”
A favor, existe o movimento nos ambientes festivos, com as pessoas
circulando, e uma bem montada mesa de BUFFET, com iguarias e uma
decoração aprimorada nos pratos, fará toda a diferença. E ainda há
algo bem interessante: ninguém precisa ficar esperando o garçom passar com suas bandejas, em alguns casos bem disputadas. Isso ocorre,
na verdade, porque, em alguns casos, os anfitriões não concordam em
aumentar o número de funcionários para que o serviço seja tranquilo
e perfeito.
O BUFFET traz outra vantagem: os convidados nunca poderão sair dizendo que não tinha comida. Podem até falar que não estava BOA, mas
isso já o define também como mal-educado. Comer e beber, participar
de uma lista de convidados, já são uma distinção. Convidado não é
jurado de programa MASTERCHEF para divulgar seus conhecimentos
ou a sua preferência por camarão ou lagosta.
Em se tratando de BUFFET, sempre haverá algo que pode agradar. Uma
massa, um risoto, uma carne branca ou saladas diversas, para os que
estejam de regime. Evidente que, para as casas de festa, o custo será
mais alto e de maior risco. No caso, a justificativa é simples: obrigatoriedade de maior fartura para não ter réchauds vazios e a possibilidade
de sobrar mais. Afinal, vocês já devem ter observado, quando um prato
agrada, logo os próprios convidados saem divulgando, e os à base de
camarões, lagostas e bacalhau dominam a preferência.
Enfim, talvez não pegue tão rapidamente no Brasil, mas os europeus
já fazem festas com mais comida nos balcões de BUFFET que salgadinhos em bandejas.

Buffet do L’ÉPICERIE

Buffet
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O BUFFET VOLTA A REINAR
Buffet do CENTRO DE
CONVENÇÕES DE VITÓRIA

Linhas Malditas
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MMMNa fila do supermercado, a caixa pergunta: “CRÉDITO OU DÉBITO?” Resposta: “Passa na ANSIEDADE, porque ela hoje está SEM LIMITES!” Quá... Quá... Quá...
MMMUm cidadão teve de recorrer a um pronto-socorro para retirar uma
LARANJA que ficou presa em seu ânus. Eu hein... uns transformam o fiofó
em cofre e outros em máquina de suco. Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macacos me mordam!”
MMMFalando nisso, descobriram que o HALLOWEEN não tem abóboras, só LARANJAS. Quá... Quá... Quá...
MMMFrase da ANTA ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff : “FELIZ É
TODO AQUELE QUE NÃO É TRISTE!” Quá... Quá... Quá...
MMMO NOVO NORMAL: em Manaus, os cemitérios foram fechados
no DIA DE FINADOS. É proibido ter
qualquer manifestação de carinho
Hora de aplaudir:
com familiares, até mesmo com os
fizemos umas
mortos. Dá para acreditar?
compras de material
MMMNão consigo achar um mode construção na
tivo convincente para a imprensa
ficar contando as pessoas mortas
LEROY MERLIN e
pela COVID-19! Não me lembro de
ficamos encantados
ter visto, ao longo da vida, nenhuma
com o atendimento. Da outra doença merecer essa mórbida
vendedora GÉSSICA
mania. Eu hein...
MMMHá uma grande preocupaao entregador de
ção com a quantidade de itens que
material JONATHAN.
já não é encontrada no mercado. Na
Simpáticos, pacientes
área de construção civil, uma infinie dispostos a tornar o
dade, entre eles até tijolos.
MMM“A VIDA É COMO UMA VIAmomento um convite
GEM DE TREM: com embarques e
para retornar em
desembarques, com encontros e
outras oportunidades.
desencontros. E de vagão em vagão,
Assim como falamos,
acabamos conhecendo pessoas importantes que passam a fazer parte
dias atrás, que é
péssimo o atendimento da nossa vida, mas nem sempre podemos ir até o fim com as mesmas
em lojas da Praia do
pessoas, pois elas descem em estaCanto, fica o registro.
ções diferentes para seguirem seus
destinos. Mas, nunca esqueceremos
daqueles que SENTARAM ao nosso lado, mesmo que por alguns instantes.”
Lindo!
MMMOs candidatos PICA e XOXOTA estão certos que, desta vez, pelo
menos UM entrará. Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo
coração de Jesus!!!”
MMMA avaliação da bancada capixaba em Brasília é considerada como
a pior de todos os tempos. Por ora, apenas o senador MARCOS DO VAL
aparece entre os 100 que se destacam. Ele está na 41ª posição. Nada mau
para quem debuta na política. O resto não está representando à altura e correspondendo ao voto de credibilidade dado pelos capixabas. Uma vergonha!
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar este chão!”

ARIANE OLIVEIRA sempre foi daquelas pessoas que mantêm a resiliência como um dos
pontos fortes da sua personalidade. Já contamos outras vezes a sua história de sucesso e,
ainda dentro da chamada PANDEMIA, ela realizou mais um grande desejo, que era ter a sua
casa de eventos do lado de cá da ponte, uma
vez que até então mostrava o seu trabalho no
Centro de Convenções de Vila Velha e com catering.
E não fez por menos: escolheu, num ponto nobre, a ENSEADA DO SUÁ, bem próximo à Praça
do Papa, uma casa com quase 1.300 metros
quadrados de área, onde a jardinagem, piscina
e salões cobertos estão ao dispor dos capixabas que já conhecem um pouco do que o CCVV
tem a oferecer - agora no ENSEADA CCVV. O
espaço pode atender festas (das infantis aos
casamentos) para até 400 convidados, quando
tudo estiver liberado. O nosso fotógrafo, ARNALDO PERUZO, é quem assina os cliques.

ENSEADA CCVV

Os belos espaços da casa

Ariane Oliveira e Rico Garcia
com o filho, Ricardinho

Linhas Malditas

revistaclass.com.br

MMMUm amigo querido me mandou um WhatsApp onde você clica
no ano que nasceu e sabe quais
eram as músicas que mais tocavam na época. Geeeeeeeente!!! Caí
na gargalhada porque me senti um
senhor centenário. Na lista, tinha
LINDA BATISTA, WALDIR AZEVEDO,
ELIZETH CARDOSO, CARMÉLIA ALVES, MARLENE E RISADINHA. Como
diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMO pior é que esses da época
que nasci, e os que fazem sucesso
hoje, também não conheço e nem tenho vontade de conhecer. Prefiro Mozart, Chopin, Verdi, ou Andrea Bocelli,
Edith Piaf e Aznavour. Para não ser
muito elitista, curto o Grupo Revelação, Beth Carvalho, Alcione, a turma
do samba.
MMMOlha só como o mundo está
mesmo muito louco: um amigo ligou para uma empresa PET e ficou
surpreso quando oito horas depois
recebeu o seguinte recado no seu
WhatsApp: “Não aceito ligações,
desculpa. Mas, caso queira mandar
áudio, será um prazer esclarecer todas as dúvidas!” Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macados me
mordam!”
MMMQuero mandar daqui um
beijo especial para a senhora EMILIA
FERNANDES MOÇA, uma fervorosa
fã do nosso trabalho, que há mais de
uma década faz questão de assinar a
revista CLASS. É uma atenção e um
carinho tão grande que ela nem imagina o quanto nos incentiva. OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!
MMMTenho profunda admiração
pelo ministro PAULO GUEDES, mas
fiquei intrigado na semana passada
quando li uma notícia onde dizia que
ele pretende mandar recolher as
notas de R$ 200 que foram recentemente lançadas. Que brincadeira
de mau gosto! Gastar uma fábula,
numa hora onde é preciso conter
todas as despesas, é imperdoável.
Eu hein...
MMMMichelzinho Minassa é sem

dúvida um grande humorista. A sua
página no INSTAGRAM é disparada a
melhor que conheço. Alto astral, inteligente e provoca muitos risos.
MMMAs pesquisas indicam que,
surpreendentemente, a candidatura
do CAPITÃO ASSUMÇÃO para a Prefeitura de Vitória não deslanchou. Lá
no início, havia pessoas que o viam
como um dos favoritos.
MMMA VIVO continua sendo causadora de aborrecimentos aos seus
clientes. Neste período de pandemia,
vários reclamaram da colocação de
serviços não contratados em suas
contas. Você paga e se aborrece para
ser ressarcido ou fica como devedor
e leva dias, com várias horas dele no
telefone, tentando a correção. Um ABSURDO!
MMMMas, sabia que você pode
suspender temporariamente serviços como TV por assinatura, internet fixa e telefones fixos e celulares?
Segundo a Anatel, é um direito dos
consumidores, que podem pedir a
interrupção pelo período mínimo de
30 dias e no máximo de 120 dias,
a cada 12 meses. Então, para você
que está com o escritório fechado, e
não os usa, fica a dica. É menos uma
conta entre as inúmeras que não podemos suspender.
MMMA MODA atual parece cada
vez mais perdida e sem atração. Claro
que existem ainda boas grifes, mas,
neste caso, os preços restringem
compradores. Assim, nunca foi tão
necessário mergulhar no clássico e
manter-se fiel ao estilo atemporal.
Veja agora mesmo, quando dizem que
o short com corte godê, aquele que a
atriz MARINA RUY BARBOSA usou no
carnaval deste ano e foi destaque em
quase todos os sites, será o MUST
DO VERÃO. Ocorre que ele fica basicamente solto entre as pernas, digamos que como um ABAJUR. Pode ser
que pegue e veremos muita coisa feia
por aí. E, desde já, batizo de ABAJUR
DE PERERECA. Como diria o saudoso
Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...

Foto/Arnaldo Peruzo

FIRST
CLASS

DEO e EULÁLIA ROZINDO na
festa de 26 anos da CLASS

DEO ROZINDO

UM MESTRE NO MERCADO FINANCEIRO

Acima, DEO e a neta, DIANA
Na foto abaixo, DANUSA, JULIANA, DEOZINHO,
DEO e EULÁLIA ROZINDO na Feijoada CLASS

Foto/Arnaldo Peruzo

Quem transita nos meios econômicos e financeiros do Espírito Santo, NUNCA esquece o nome de DEO ROZINDO. Ele já foi gerente de alguns bancos,
prestou relevantes serviços ao BANESTES e comandou com maestria outras
grandes empresas do Estado, ocupando cargos de diretoria e também conselhos. Uma delas foi a COIMEX, onde permaneceu por muitos anos como
homem de confiança do saudoso OTACÍLIO COSER.
Depois, associou-se com o advogado OSWALDO BERGI, em 1999, outra
grande cabeça, que infelizmente já se foi, para montar a PARATI CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Com a morte do sócio, DEO assumiu o
comando da empresa junto com a esposa, EULÁLIA, até que o filho, DEOZINHO, que herdou do pai toda a malícia e astúcia que o mercado financeiro
exige, se formou e fez temporada de estudos nos Estados Unidos, se uniu a
eles e juntos transformaram a empresa em referência no mercado capixaba.
Recentemente, a PARATI lançou o plano MEU TUDO, um crédito próprio - um
empréstimo consignado que atende também aposentados do INSS.
Mas, DEO ROZINDO é maior, ou melhor, um GIGANTE mesmo como ser
humano. Ele esbanja tranquilidade, serenidade e competência sem forçar a
barra, como fazem mesmo os grandes e experientes homens que atuam no
complicado mercado financeiro.
Fora isso, é um chefe de família exemplar e com EULÁLIA sempre são figuras
que agregam um grupo seletivo e bem quisto na high capixaba. Gosta de viajar
pelo mundo e, quando está por aqui, se divide entre Vitória, o apartamento de
verão, em Guarapari, a casa nas montanhas, em Domingos Martins, sempre
acompanhado dos filhos, DANUSA, médica ortopedista em ascensão, mesmo com pouco tempo de trabalho, sempre presente em todos os congressos
nacionais e internacionais da especialidade; DEOZINHO, com a esposa, JULIANA, e a maior estrela da família no momento, a neta DIANA.
OS ROZINDO são grandes incentivadores da CLASS e de todos os nossos
eventos nestes 28 anos de existência. Então, nada mais justo que hoje estejam aqui ocupando o espaço especial FIRST CLASS. E, claro, com o nosso
tradicional jargão: OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!!! - Jorginho Santos

Pix transformará as
relações com o dinheiro
Pix, o novo método de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que permite transferência de valores em poucos segundos, entrará em funcionamento no dia 16 de novembro. O
Banco Central (BC) já contabiliza mais de 50 milhões de chaves
de acesso cadastradas e 762 instituições financeiras habilitadas para oferecer o serviço. O professor de Economia e Finanças, Victor Corazza Modena, da IBE Conveniada FGV, resume
a operação. “O BC lançou no mercado a possibilidade que o
sistema financeiro merece.”
Ele explica que em uma economia extremamente ativa, com um
PIB de R$7,3 trilhões em 2019, já era mais do que necessário um meio mais simples e eficiente de pagamento. “Estamos
entre as 10 maiores economias do mundo. Essa eficiência e
facilidade era o que precisávamos no comércio e no dia a dia
do cidadão comum”, ressalta.

REVOLUÇÃO BANCÁRIA - Modena ainda explana que o Pix

pode significar uma mudança na forma como o brasileiro se
relaciona com dinheiro. “Em um cenário em que as instituições
financeiras alcançam margens tão grandes, já era hora de vermos uma redução dos custos de transação para o consumidor, ainda mais para quem vive aumentando sua capacidade de
consumo”, analisa.
Com a facilidade de uso do sistema, as transações rapidamente
devem migrar para essa nova forma de operação. “Já existe
uma corrente apostando no sumiço dos pagamentos em dinheiro por todos os usuários do sistema bancário, além dos
45 milhões de pessoas que não possuem contas em bancos”,
comenta.
Para o professor, uma das principais implementações é o pagamento por QR Code, algo que já é realidade na China, Holanda e
Suécia. “Na China, até passagens de ônibus e avião são pagas
por QR Code. É muito fácil e muito seguro, porque protege bastante os dados”, explica o professor.

Modena aproveita e compara a aderência com o cartão de crédito que, desde
sua implantação, demorou até cair no uso do brasileiro. “Antes, as novidades demoravam de 10 a 20 anos para serem recebidas. Hoje, esse ciclo
foi encurtado e novos comportamentos acontecem em espaços de tempo
menores. Isso pode acelerar a adesão ao Pix.”
Entretanto, segundo ele, um novo desafio já está surgindo para os grandes
bancos: novas fintechs e startups devem aparecer aos montes nessa onda
de modernidade e eficiência. “Isso significa mais concorrência em meios de
pagamento.” E o professor ainda vai além, dizendo que nessa guerra quem
ganha é o consumidor.
Para ele, o fato de o Nubank estar em primeiro colocado no registro de chaves
do Pix se deve à mentalidade de startup, fato que permite a adaptação rápida
e pensamento em curto prazo, buscando um contato próximo com clientes
mais jovens, acostumados com tecnologia e ligados nos smartphones.
“Tudo conta muito a favor do Pix, principalmente nas gerações mais jovens”,
define o professor, explicando que tudo que é necessário para uma transação
pelo novo sistema é um celular com acesso à internet que rode a versão mais
recente dos aplicativos de banco.

MAS, O QUE É O PAGAMENTO PIX? - O novo meio de pagamento foi

criado para ser uma alternativa ao TED, ou DOC, modelos que já existem e
são utilizados por diversos bancos, fintechs e instituições financeiras. Com
o Pix, as pessoas ou empresas poderão transferir dinheiro para estabelecimentos, ou outras pessoas, em menos de 10 segundos, pelo aplicativo no
próprio celular.
“Se pensarmos que uma TED é cobrada em muitas instituições - e nem sempre é pouco -, que um DOC pode demorar dias para compensar e que um
boleto pode gerar custos pelo simples fato de ser gerado, fica clara a nossa
dor ao utilizar esses meios de pagamento: ou são caros ou são extremamente
ineficientes”, completa Modena.
O Pix possibilita que pagamentos ou transferências sejam concluídos em alguns segundos e podem ser realizados em qualquer dia e horário, mesmo
finais de semana. “Será economia de tempo e dinheiro para todos nós. Inclusive para as instituições financeiras. Estima-se que o custo do Pix para os
bancos é extremamente reduzido, na casa de R$ 0,01 a cada 10 transações”,
explica o professor, que também é contador.
Segundo o Banco Central, as principais vantagens do Pix são:
- O serviço estará disponível 24 horas do dia, todos os dias, inclusive finais
de semana.
- As transações serão concluídas em menos de 10 segundos.
- O Pix será gratuito para pessoas físicas, inclusive MEIs (microempreendedores individuais). O BC autorizou que os bancos cobrem mais de 30 pagamentos, mas se quiserem reter seus clientes pensarão melhor na cobrança.

AS CHAVES DO PIX - Para utilizar o serviço, é necessário cadastrar cha-

ves, que serão utilizadas para fazer a transação. O especialista explica que ao
invés de pedir agência, conta, nome e CPF, você registra apenas uma informação como chave, o próprio CPF ou número de celular, por exemplo. Assim,
facilita o processo, que também pode ser realizado gerando um QR Code.
Para enviar ou receber uma transação Pix, não é necessário fazer nenhum
cadastro avulso ou baixar qualquer novo aplicativo - ele pode ser usado diretamente no aplicativo de sua instituição; é necessário somente que ela ofereça esse meio de pagamento. O professor ainda alerta para as fraudes que
estão acontecendo e avalia que os consumidores devem apenas confiar em
informações dentro das plataformas seguras de seus bancos. Imagem pch.
vector/Freepik.
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Na LOJA FERNANDA JULIÃO, você encontra
arranjos e peças decorativas, como estes
anjos, para arrumar a casa ou presentear

Estas latinhas, da SHEILA SILVA
PRESENTES, dão um up naquele
presente ou numa delícia feita
por você, como doces e bolos.
As menores, podem ficar em
cada lugar da mesa, enfeitando e
depois sendo o seu mimo para o
convidado

Seu lavabo ganha detalhes com
o tema, como a saboneteira,
papel higiênico e frascos da
SHEILA SILVA PRESENTES
Louças, copos, porta-guardanapos
temáticos engrandecem a mesa. E
a casinha iluminada pode compor
seu arranjo central. Tudo da SHEILA
SILVA PRESENTES

NATAL

MAIS ESPECIAL
Acho que a maioria concorda que o fatídico ano de 2020 não foi
fácil. Passar por ele incólume será privilégio de poucos, mas, se estamos aqui, vivos, necessitamos comemorar e agradecer a DEUS.
Assim, o Natal, dia em que festejamos o nascimento de Jesus, que
veio para nos salvar e faz isso a cada novo dia, chegará com um
sentimento mais aguçado de GRATIDÃO. Então, todos os detalhes
desse dia merecem carinho na escolha para brindarmos a nossa
VIDA e a do CRISTO ressuscitado.
Já é hora de organizar tudo e não deixar para depois. CLASS procurou detalhes que poderão compor a sua décor, na mesa ou em
algum cantinho da casa, tornando aquela noite ainda mais especial,
ou até aquele presente.

A arte na confeitaria de
REGINA MEYNARD, com o
Papai Noel de panetone de
rocambole, ele dormindo, feito
de pão de mel, e a casinha de
biscoitos, encanta na beleza
e no sabor; dando um toque
diferenciado a qualquer mesa

Este buquê de balões da
SONHO DE CRIANÇA e GLUB
GLUB BALÕES traz aquela
magia e alegria para o espaço

“Antes de diagnosticar a si mesmo com
DEPRESSÃO ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza que você não está, de
fato, cercado por idiotas.” - Freud

“O homem que
não cultiva o
hábito de pensar
desperdiça um
dos maiores
prazeres da vida
e não consegue
aproveitar o
máximo de si.”
- Thomas Edison

“As pessoas que me dizem
que eu vou para o inferno e
elas vão para o céu de certa
forma deixam-me FELIZ de
não estarmos indo para o
mesmo lugar.” - Mark Twain

“Se você nasceu
POBRE, não é
erro seu. Mas
se você morrer
POBRE, a culpa é
sua!” - Bill Gates
“A água que não corre forma um pântano; a mente que não pensa forma um
tolo.” - Vitor Hugo

“O que adianta eu
te falar como
eu sou se você
acreditará no que
os outros dirão.”
- Bob Marley

“É atravessando os momentos mais
difíceis de sua vida que você conhecerá
o melhor de si e o pior de algumas
pessoas.” - Ana Maria Braga
“Quando um homem se realça sobre o
comum dos demais, logo nasce contra
ele, entre os aplausos, um sentimento
hostil, que, se não é de INVEJA, é ao
menos instintivo despeito e vaga irritação.” - Olavo Bilac

EDIÇÃO
DE NATAL
CLASS
A MELHOR
VITRINE é
aqui

FECHAMENTO COMERCIAL - 11/12
CIRCULAÇÃO - 18/12
Mostre o seu produto para quem pode comprar
(27) 98115-8815 - ANUNCIO@REVISTACLASS.COM.BR

DRINKS
EM CASA
As irmãs ANDRESSA e MARIELY LAPERRIERE se uniram e criaram o MERCATTO VITA VERDE, oferecendo
aos consumidores vários KITS interessantes para
drinks e temperos.
Há combinações como CRANBERRY, HIBISCO e PIMENTA ROSA; LIMÃO SICILIANO, PIMENTA BRANCA
e ZIMBRO ou ainda MAÇÃ DESIDRATADA, CANELA e
CRAVO DA ÍNDIA.

COMO CUIDAR DE
ORQUÍDEAS?
Elas têm uma beleza que encanta, são símbolos de elegância, requinte e bom gosto! Quem não ama comprar ou receber orquídeas? Mas, a maioria das pessoas não sabe como
cuidar delas e a flor acaba morrendo ou simplesmente não
brota mais. Como existem milhares de espécies, cada uma
delas requer um cuidado diferente e essa é a questão.
O que fazer? CLASS traz algumas dicas do e-commerce Flores Online para que o cultivo da orquídea em casa possa ser
bem-sucedido:
- Orquídeas são plantas de sombra, mas elas precisam tomar sol! Pelo menos duas horas por dia, em um sol mais fraco; assim elas florescem mais e ficam com mais vitalidade!
- Regue sempre em abundância! Evite as pedrinhas de gelo
e procure colocar a água em temperatura ambiente. Se possível, deixe a água num balde de um dia para o outro porque
assim o cloro evapora (a chamada água mole da jardinagem) e fica perfeita para a rega.
- Apesar de gostarem de água, elas não curtem o líquido
parado nas raízes. Por isso, o vaso é muito importante! O
ideal é sempre um vaso com furos, seja ele de plástico ou
barro. Se for de plástico, haverá mais umidade e você pode
colocá-lo dentro de um cachepô com pedrinhas coloridas ou
musgos, mas é preciso tirar de dentro dele na hora da rega.
Se ainda assim optar pelo vaso de vidro, por ser esteticamente bonito, pelo menos é possível ver a água embaixo.
Regue e depois tombe para retirar o excesso.
- A adubação é essencial e o melhor adubo para orquídeas
é o bokashi. Você pode pegar um pano que não seja impermeável, como um TNT não poroso, ou até mesmo um tecido
de meia calça, adicionar duas colheres de chá de bokashi
e amarrar com um arame formando uma conchinha. Coloque na borda do vaso, em um local de fácil visualização, e
sempre ponha o regador por cima dele. Esse sachê dura de
2 a 3 meses e irá murchar com o passar dos dias. Por ser
um adubo "vivo", pode criar um bolor por fora da conchinha,
mas não se apavore! É normal e não tem problema algum
para a planta. Agora, mãos à obra.

BEACH
TÊNIS
O beach tênis já desponta como o esporte do verão deste ano no Brasil. Aqui em Vitória, não é diferente e quem
passa pela manhã na Praia de Camburi pode constatar
isso. Dezenas de pessoas aproveitam a ampliação da
faixa de areia, feita pelo prefeito Luciano Rezende, praticando o esporte.
No Condomínio Aldeia, considerado um dos mais sofisticados do Estado, já existe um pedido dos condôminos
para a inclusão da construção de uma nova quadra nos
projetos de obras porque a que existe não dá conta da
demanda.

SAÚDE

MITOS E VERDADES SOBRE O MAU HÁLITO
Conhecida também como mau hálito, a halitose ainda está cercada de dúvidas e preconceitos. De acordo com a Associação
Brasileira de Halitose (ABHA), 32% dos brasileiros sofrem do
problema, que vai muito além de um mau odor. A halitose pode
levar a quadros de depressão, ansiedade, dificuldade em relacionar-se e insegurança. No entanto, a maior parte dos pacientes tem receio em procurar atendimento, ou por vergonha ou
por achar que não há solução.
Entretanto, há tratamento para o mau hálito. Para esclarecer
as principais dúvidas relacionadas ao assunto, a otorrinolaringologista do Hospital Paulista Lígia Maeda, especialista no
tema, elaborou uma série de mitos e verdades envolvendo o
problema.
AS CAUSAS DA HALITOSE ESTÃO SEMPRE RELACIONADAS
À BOCA - MITO
A halitose, em sua maior parte, tem causa multifatorial. A cavidade oral é responsável por 90% dos casos, mas ela também
pode ter origem nasossinusal ou gastrointestinal. Estresse,
dietas restritivas e mudanças hormonais ainda são fatores
agravantes do quadro.
É POSSÍVEL DESENVOLVER MAU HÁLITO MESMO COM UMA
BOA HIGIENE BUCAL - VERDADE
É possível ter halitose mesmo com uma higiene adequada de
toda a cavidade oral. Podemos citar como exemplo os quadros
de rinite, rinossinusite aguda ou crônica, amigdalite, xerostomia, gastrite e doença do refluxo gastro esofágico dentre as
doenças que podem gerar mau hálito mesmo em indivíduos
que praticam correta higiene da boca.
SÓ HÁ UM TRATAMENTO POSSÍVEL CONTRA A HALITOSE
- MITO
Os tratamentos são individualizados e direcionados à causa.

Na maior parte dos casos, são realizados tratamentos contínuos e sempre com acompanhamento multidisciplinar para
garantir que todas as possíveis causas do problema sejam
corretamente diagnosticadas e tratadas.
NÃO EXISTE EXAME DESTINADO A DIAGNOSTICAR A HALITOSE - MITO
Hoje em dia, o exame mais moderno para identificar e quantificar a halitose é o Oral Chroma. O aparelho é capaz de medir
os três principais gases causadores do mau hálito em apenas
oito minutos. Ele auxilia no diagnóstico, tratamento e acompanhamento do problema.
NÃO HÁ DIFERENÇA EXPRESSIVA EM CASOS DE HALITOSE
ENTRE HOMENS E MULHERES - VERDADE
Os estudos mais recentes apontam que não há uma diferença
relevante entre gêneros nos pacientes com halitose. Como o
problema pode ser multidisciplinar, as causas estão associadas a diferentes doenças e, consequentemente, recebem uma
série de influências.
BALAS E CHICLETES PODEM RESOLVER O PROBLEMA DO
MAU HÁLITO - MITO
O uso moderado de balas e chicletes sem açúcar não causam
nenhum prejuízo ao paciente. No entanto, eles apenas mascaram o sintoma. Não resolvem e podem levar à piora na causa
da halitose se não houver o diagnóstico e o correto tratamento.
Utilizar somente balas e chicletes apenas retarda a solução.
ADIAR O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DA HALITOSE
PODE SER MUITO PREJUDICIAL AO PACIENTE - VERDADE
Quando a halitose tem causa orgânica, postergar seu tratamento leva ao agravamento da doença. Além disso, gera prejuízo
psicossocial, como constrangimento, depressão, ansiedade e
dificuldade para se relacionar.

REABILITAÇÃO
NEUROLÓGICA

AUMENTO DA CAPACIDADE
FUNCIONAL

REABILITAÇÃO
VESTIBULAR

O Atendimento é centralizado no
paciente e na recuperação
funcional, com treinamento
físico e cognitivo orientado com
tarefas específicas que simulam
o cotidiano.

Treinamentos específicos para idosos
que desejam melhorar seu vigor físico,
aumentar a capacidade de levantar,
sentar, andar, diminuir a fadiga e
a dor decorrentes da inatividade
ou imobilismo.

Recuperação funcional das
labirintites, envolve tratamento
sintomático da tontura, melhora
do equilíbrio e o treinamento da
marcha. Diversas técnicas
podem ser usadas.

Rua Cândido Portinari, 27 - 2° andar - Santa Luíza - Vitória/ES

Telefone/WhatsApp - (27) 3019-0586

PARA A MASSA:
Ingredientes: 600g de farinha de
trigo, 300g de manteiga em temperatura ambiente, 1/2 pote de
iogurte natural integral, 1 gema,
1 colher de sopa de fermento e 1
pitada de sal.

QUICHE LORRAINE COM BACON

PARA O RECHEIO:
Ingredientes: 5 ovos inteiros, 2
xícaras de bacon em cubos, 1 xícara de queijo parmesão ralado,
600 ml de creme de leite fresco,
sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
MODO DE PREPARO:
Massa: Em um recipiente, acrescente a manteiga, o iogurte, a
gema, o fermento e o sal. Adicione a farinha de trigo aos poucos e
amasse até dar o ponto. Envolva
a massa em um plástico filme e
deixe descansar por 20 minutos
na geladeira. Depois disso, abra a
massa para forrar uma assadeira.

Recheio: Frite o bacon até ficar quase
dourado e reserve. Em uma vasilha, misture os ovos e acrescente o creme de leite e tempere com sal, pimenta-do-reino
e noz-moscada. Adicione o bacon sobre

a massa na assadeira e então o cubra
com o creme e o queijo parmesão. Leve
para assar em forno pré-aquecido a 180
graus por aproximadamente 40 minutos
ou até dourar.

SALADA TROPICAL CROCANTE
by DIVINO FOGÃO

Ingredientes:
1 xícara uva Thompson verde
e roxa; 100g de queijo branco
picado, 1 xícara de nozes; ½
maço de almeirão; ½ alface
americano; 1 unidade de endívia,
temperos a gosto.
Modo de preparo:
Lavar e higienizar as folhas e as
uvas. Montar em uma travessa,
intercalando os ingredientes.
Temperar a gosto e servir.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

Eleição de 2020

terá justificativa por
app pela 1ª vez
Todo eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral ou impedido de
comparecer à zona eleitoral no dia da votação é obrigado a justificar a
sua ausência. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a
justificativa deverá ser feita pelo aplicativo e-Título, exceto em casos em
que o eleitor não tem acesso à internet. Dessa forma, o processo poderá
ser realizado em qualquer seção eleitoral.
De acordo com a assessoria do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), há dois
tipos de justificativa de voto no app: uma para dias fora da eleição e
outra para o dia da eleição. Esta última só estará disponível a partir de 4
de novembro. Nela, você poderá justificar sua ausência por estar fora de
domicílio eleitoral, usando o recurso de GPS do celular.
O app está disponível gratuitamente na App Store (para iOS) e na Play
Store (para Android).

Raspberry Pi 400 é um PC dentro de um teclado
que só precisa de uma tela para ficar completo
O Raspberry Pi 400 acaba de ser lançado oficialmente, e ele
pode ser a opção ideal não apenas para quem gosta de programar, mas também para quem está em busca de um computador com preço acessível e recursos básicos.
Talvez um dos grandes atrativos do novo mini computador
seja o seu design. O Pi 400 nada mais é do que um teclado
compacto branco e rosa com um computador embutido. Ou
seja, basta conectar esse teclado a um monitor ou TV e você
terá uma máquina pronta para as atividades simples do dia a
dia.
O Pi 400 conta com um processador quad-core 1.8GHz ARM
Cortex-A72 CPU – ligeiramente mais rápido em relação ao Pi
4 de 1.5GHz –, além de 4GB de memória RAM, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, e Wi-Fi 802.11ac.
No teclado, há duas saídas HDMI de até 4K/60Hz, duas portas
USB 3.0, e uma porta USB 2.0. O cabo de energia se conecta
pela porta USB-C, e há entrada para um cartão microSD e um
header GPIO para conectar outros dispositivos.
No início do lançamento, o Pi 400 estará disponível no Reino

Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Espanha.
Há duas opções de preços: US$ 70 apenas pelo teclado e
US$ 100 para o kit que inclui mouse, cabo de força USB-C, cartão microSD, cabo HDMI e um guia para iniciantes.
Segundo a Raspberry Pi, serão lançadas, em breve, outras
versões do teclado adaptadas para o mercado sueco, dinamarquês, português e japonês.

