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NOSSA CAPA

AMOR SOBRE
TODAS AS COISAS

TERESA E LUIZ

BEDRAN

CLASS, mais uma personalidade que construiu com garA cidade ainda está impactada com o anúncio do fechara e determinação um caminho para o sucesso através de
mento do seu mais tradicional jornal. Não deu tempo
muito trabalho - ARIANE DE OLIVEIRA, que comanda
nem de assistir ao funeral. Morreu sem choro, nem vela,
o Centro de Convenções de Vila Velha, com um crescente
para ressuscitar dentro de uma nova linha editorial e
reconhecimento graças ao padrão de qualidade.
com esperança de sobrevivência, também tão longa, agoNa moda masculina, que nunca merece destaque de edira batizada no campo digital.
toriais nos veículos especializados, abrimos espaço para
Já existia, mas não era o protagonista. Para uma geraque o estilista IVAN AGUILAR e o empresário CESAR
ção, é como se a avó ou a tia velha mais querida tivesse
SAADE FILHO mostrassem o que há de melhor e a tenfalecido; para os jovens, um sentimento de indiferença
dência para o nosso público.
porque nem tinham simpatia. Não sabemos até quanComo terminamos uma temporada de férias, também
do suportaremos o desafio, mas entendemos que ainconstatamos que nunca se viu tantos componentes da
da teremos um bom tempo neste caminho. Temos um
high capixaba gozando o período, pelos mais diversos
público que sabe da importância do papel, da história
locais do mundo, como em JULHO de 2019. Isso traz
documentada, uma vez que, no foco social, não tenham
uma confirmação que o momento se tornou atrativo
dúvidas, há necessidade de preservar alguns momenpara a área de turismo. É notório que as pessoas retos importantes. E, no digital, tudo se dilui porque a
solveram investir mais em entretenimento. Viajar é o
velocidade da tecnologia elimina tudo. Como lembrar
maior investimento que qualquer pessoa pode fazer
e mostrar aos filhos, netos, como era a vida, as festas,
por ela e um bem que ninguém poderá tias comemorações de suas famílias? Os dias
rar.
importantes de nossa existência, como casaO mundo está ficando esquisito, as profissões
mentos, os quinze anos dos filhos, as bodas
estão sumindo do mapa, a máquina substide anos e mais anos da formação daquela
tuindo o homem em quase tudo. E, isso, de
família? Nesta edição mesmo, inclusive com
uma maneira veloz e impossível de contenilustração de capa, temos o exemplo mosção. A única coisa que ainda pode melhorar
trando a linda história de amor dos quea expectativa de vida é o AMOR SOBRE TOridos MARIA TERESA e LUIZ BEDRAN.
DAS AS COISAS. Se não for assim, estareUma festa linda, que se perpetuará e fará
mos entregues ao FIM.
parte da história da família, registrada com
carinho e detalhes aqui.
JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
Temos também, em nossas páginas, na FIRST

Jorginho Santos
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Linhas Malditas
MMMSou inteiramente a favor da
privatização do Banco do Brasil.
Como cliente há mais de 30 anos,
fico impressionado com o péssimo
atendimento. Principalmente no
que eles chamam de ESTILO. Não
sei que estilo. Eu hem...
MMMDias atrás, me questionaram o que é saber viver. Acho que
varia muito e é extremamente pessoal. Para mim, é comer bem, viajar, amar a família, os amigos; ouvir
música, aprofundar-se em conhecimentos de coisas que nos encantam
e trazem alegria.
MMMTiêta e Ronaldo Nascimento embarcam, dia 13 de setembro,
para a Costa Amalfitana levando
um grupo para se deliciar com
aquela belíssima paisagem.
MMMA concessionária AUDI realmente terá um novo proprietário - o senhor Neto Soares. Ele já
é dono da BMW e da Volvo e assumirá o controle da AUDI no dia
1º de setembro. Nas redes sociais,
já recruta funcionários.
MMMA convite do chef JUAREZ
CAMPOS, reuniremos um grupo
de amigos, em breve, para saborear pratos exóticos, tipo ORELHA
CROCANTE - que ele fez no evento da CASA DO PORCO, em São
Paulo, reunindo os melhores chefs
do Brasil.
MMMSegundo ele, fazer pratos
deliciosos com salmão e caviar é fácil. O difícil é transformar alimentos recusados. Também acho!
MMMQuem diria: as redes da
internet sem fio podem fazer
mal à pele. Sem perder tempo, já
existe um creme antiwifi. Ele foi
lançado, dias atrás, no 14º Congresso Internacional de Beleza. É

cada uma!
MMMUma das coisas que não se
explicam é o fato de homônimos
sempre sofrerem o constrangimento no embarque quando sairão do
País. Há anos vivo isso e uma vez
um agente disse que tinham cadastrados mais de 150 bandidos homônimos. Não entendo para que existe CPF. Os nomes dos pais e avós
também diferenciam. Já passou da
hora de, pelo menos, cederem um
documento diferenciado para acabar com isso quando tiramos passaporte.
MMMSugestão para o nosso amigo Luciano Rezende: que tal tentar
uma parceria para criar mais um
point turístico, no chamado Morro
da TV, no Parque da Fonte Grande?
Ali, poderia ser construído um empreendimento gastronômico, com
um mirante para a apreciação da
nossa belíssima Vitoríssima.
MMMAchei excelente o perfil do
Wallace Aranha no Instagram. Ele
tem um humor ferino, é inteligente
e goza tudo das coleguinhas blogueiras. Ótimo!
MMMDisse, certa vez, o saudoso Ermínio de Moraes: “Há uma
nítida diferença entre estadista e
político. O primeiro é alguém que
pertence à nação; o segundo, alguém que pensa que a nação lhe
pertence.”
MMMDias atrás, tive o prazer de
conhecer o juiz Antônio Leopoldo
Teixeira, que sofreu um massacre
no caso Alexandre Martins. Ele se
apresentou dizendo que sua esposa, Rosilene Emerick, é uma grande
fã de nosso trabalho. Então, daqui
envio um abraço carinhoso e o nosso obrigado! Obrigado! Obrigado!

Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?
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Por Terry Santos
m tempos de luta pela igualdade de gêneros, pelas
minorias, que muitas vezes não percebem que para
vencer, e convencer, também excluem, diminuem,
do mesmo jeito dos que rejeitam, falar em “Dia dos
Pais” em menor proporção do que o “Dia das Mães” já não
cabe. E nunca deveria ter cabido.
A criação demanda envolvimento de todos que se propõem
a tal. Quem e quanto
em cada papel? Não
importa. O importante
é estar no processo, de
corpo, alma e coração.
A composição familiar
é cada vez mais eclética, cada ser humano é
único, com qualidades
e defeitos, e, se entendermos isso, saberemos que não há como
ter padrões. Será cada
um dando o seu melhor.
Semelhanças? Sim! Mas,
sempre haverá algo diferente na composição.
É como a matemática,
se levarmos em consideração cada elemento
que faz parte de uma
conta: o resultado pode ser igual, mas as parcelas, ou mesmo a ordem delas, não. Então, no final, o que devemos ter
é a certeza de nosso empenho em dar o nosso melhor para
aflorar o melhor do outro que está sob nossa tutela. Apenas
fazer parte da genética que compõe um filho é a mínima

parte para tornar alguém PAI ou MÃE. MÍ-NI-MA!
Assim, hoje quero homenagear aqueles que doam o melhor
de si por um filho. Pais que fazem, ao seu modo, a diferença, sem se preocuparem com padrões, doses, divisões, opiniões. Que colocam todo o seu AMOR em atitude, silêncio,
compreensão, repreensão, abraço, sorriso... que não medem esforços. Que torcem, amparam, deixam cair, ajudam
a levantar. Que sentem
algo inexplicável no coração quando o assunto
é seu filho. Que só são
completamente felizes
com eles idem. Que fazem o necessário, seja
o que for. Que dariam
sua vida por eles, sem
pestanejar. O que faz
com que nos sintamos
filhos é o AMOR que se
propõem a nos dar, nas
mais diversas nuances.
E é assim que reconhecemos PAIS!
Felizes os filhos que
têm alguém para chamar de PAI! Ao meu
PAI, Jorginho, que, sem
dúvida, honra esse título, o meu obrigada - pelo AMOR, DEDICAÇÃO e pelo
EXEMPLO. A CIDINHO, pai do meu filho, por dar não só o
seu melhor nesta jornada, mas pela busca incansável de fazer cada vez melhor. FELIZ DIA DOS PAIS aos que AMAM
seus filhos!

Com Terezinha Aquino dos Santos, ele forma um
casal muito querido na sociedade, caracterizado
pela alegria, fé e bom humor.
Coronel Guilherme Rodrigues dos Santos, mais
conhecido como coronel Guilherme, é formado em
Direito, tem mestrado e doutorado na área militar
(Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola
Superior de Guerra do Exército Brasileiro); o que
pouca gente sabe porque ele nunca se utilizou de
patentes ou cargos para apresentar-se - das
características de um militar, ou pelo menos do
que se espera de um, ele personifica a integridade.
Bem-humorado, educado, piadista e alegre, hoje ele
recebe aqui uma homenagem de sua companheira há
48 anos, para eternizar o que viveram durante todo
este tempo e que nada poderá apagar.

MINHA HOMENAGEM
Uma história de amor! É assim que eu defino a minha vida
de companheirismo e convivência fraterna, com 56 anos de
união, entre namoro (4 anos), noivado (4 anos) e casamento (48 anos), com você, Guilherme. Juntos, formamos um
lar abençoado por Deus, tivemos dois filhos, Tereza Cristina
e Paulo Guilherme; três netos, Guilherme, Helena e Henrique;
e mais dois filhos do coração, nosso genro, Luciano, e nossa
nora, Mirela; isto, somente para frisar a nossa família, e muitos
amigos.
Enfrentamos tristezas e doenças, mas nada tão forte que não
tenhamos sobrevivido com muito amor e resignação. E tivemos
muitas alegrias! Não quero fazer-lhe uma homenagem depois
que você deixar este mundo. Quero hoje, agora, demostrar todo
meu AMOR e AFETO; que nos fizeram construir juntos uma
família feliz. Homenagear você, este homem que lutou, cresceu, saiu do Moscoso e veio à planície. Como você sempre
disse: “Fiz tudo que Caxias permitiu.” De soldado do Exército a
coronel da PMES.
A família sofre com a doença. Hoje, nós juntos sofremos
porque já não o temos como antes, tomando para si a responsabilidade de tudo e de todos: “Deixa comigo que eu resolvo”,
você sempre dizia, assumindo desde as coisas mais simples,
como comprar pão na padaria, aos problemas financeiros.

Agradeço a DEUS por ter me presenteado com você como
marido, um ser humano incrível e um companheiro maravilhoso. Tudo que eu fizer por você hoje, agora, será o mínimo, pois
durante todos esses anos você me tratou como uma rainha. Eu
não sabia resolver nada porque a vida toda você fez para mim.
Agora, olho para você e às vezes o vejo com um semblante bastante distante, parecendo meio perdido. Você lutou, cresceu,
fez tantos cursos; um currículo invejável dentro da sua profissão, galgou os postos mais altos. Hoje, meu amor, o percebo
brincando com a doença. Dizem que o Alzheimer é uma doença
em que o paciente não sofre, mas a família sim... e sofre muito.
Mas, nem por isso você deixa de ser o meu marido, o pai, o
avô, o militar correto e firme. NÓS TE AMAMOS E QUEREMOS
VÊ-LO BEM FELIZ! Com suas brincadeiras e pertinências.
Cura, Senhor, o meu coração! Cura as feridas interiores! Alivia
a dor, lave toda a mágoa! Eu sei que Tu me escutas, Deus maravilhoso; sabemos que Tu estás conosco, me ouve e quer me
atender. Ponho, Senhor, a vida de Guilherme em suas mãos. Às
vezes é difícil aceitar e entender, mas Deus sempre entende e
eu tenho confiança e certeza de que Ele está conosco. Deus,
eu preciso da sua ajuda! Guilherme, VOCÊ É O AMOR DA
MINHA VIDA!
Terezinha Aquino dos Santos

A anfitriã com dr. Luiz Carlos Paier, dr. Edson Dias, dr. Dilson Hileo e dr. Wilson Ayub

MEDALHÕES DA MEDICINA NO
APÊ DE SHEILA SILVA
que seria da vida sem os AMIGOS? Nem é
bom imaginar. Mas, essa preciosidade, nos dias
atuais, é cada vez mais difícil de encontrar. Falamos de AMIGO VERDADEIRO! Aquele que torce por
você no sucesso e no fracasso. Aquele que te curti nas redes
sociais e demonstra carinho. Aquele que chega até você
antes de você pedir ajuda. Isso, eu sei, é raro! Muito raro!
Mas, existe e, geralmente, são pessoas abnegadas e gratas.
Entre os meus amigos assim, está SHEILA SILVA.
Claro que ela tem defeitos, como eu e qualquer outro ser
humano. Mas, com tantas qualidades, que eles são perdoados e entendidos! Isso é, se você também reconhece que
tem defeitos. Eu, como sou consciente dos meus, adoro
valorizar os meus AMIGOS indiferente aos defeitos. Mas,
tudo isso para dizer que desde a doença de sua mãe, Sheila
fez uma seleção de amigos médicos que foi incansável durante o período de tratamento de D. Sarah. Sempre atenciosos, generosos, pacientes, aliviavam a tensão e a dor de
uma filha em pânico.
Depois disso, Sheila quis retribuir aos novos amigos todo
esse carinho e organizou um jantar em sua casa. Ah, pra
quê? Quem conhece a figura, sabe que ela é uma chef de
Pedro Ivo e Sheila Silva

cuisine de mão cheia. A sua gastronomia é especial, com sabor
inigualável. São pratos da culinária dos tempos em que temperos prontos e invenções não chegavam à cozinha. Sendo
assim, tornou-se um encontro anual para a alegria, óbvio, dos
médicos; por sinal, alguns dos nossos medalhões em suas especialidades.
Já estou salivando antes de escrever, e olha que sei cozinhar e
sou chato, só de pensar num pernil de porco que acho difícil
alguém fazer melhor. E tinha outras delícias, como um bacalhau espiritual, arroz de camarão, farofa de frutas e bacon.
Ah, um banquete dos deuses!
Enfim, a noite reuniu pessoas do mais alto nível, mas com
aquela simplicidade incomum, tornou-a uma reunião deliciosa, com gostinho especial de quero mais. Mas, isso, no
ano que vem; e sempre dependendo de conciliar vaga nas
agendas sempre lotadas dos convidados que, naturalmente,
acumulam compromissos pessoais e viagens constantes pelo
mundo afora. Sheila Silva, você ARRASOU! Palavras de JG.

Com Yandecy Zanol e Ingrid Lobato

Sheila e o grupo de amigas

Com JG e dr. Luiz Augusto Maciel

ELE(S)GÂNCIA
MASCULINA

IVAN AGUILAR

IVAN AGUILAR

A MAISON
LIBANESA
HOMEM,
de Cesar
Saade, além do
clássico eterno,
com bom corte
e costura
impecável,
oferece o
terno skinny;
evidentemente,
para os que
estão em
perfeita forma

IVAN AGUILAR
sempre gostou
de inovar em
suas criações.
Os ternos com
bermudas para
o país tropical
é uma ideia
perfeita

IVAN AGUILAR

MAISON LIBANESA HOMEM

Linhas Malditas
MMMAlgumas pessoas demonstram irresponsabilidade espalhando comentários maledicentes e
venenosos, aquele tradicional disse-me-disse, que ninguém sabe de
onde veio. O mais incrível é quando acontece justamente num órgão que tem a finalidade de julgar
o certo e o errado, como o Tribunal de Justiça. Agora mesmo, um
boato, dos mais terríveis, foi espalhado sobre um juiz e se alastrou
como um raio de pólvora. O pior
é que ele mesmo parece desconhecer e as línguas malditas difundem; mas, em momento algum, alguém de coragem, e de fato amigo,
teve a decência de alertá-lo. Então,
denigrem a moral de uma pessoa,
num caso sem pé nem cabeça. Só
mesmo quem não tem sensibilidade e percepção pode acreditar.
Mas, continuam espalhando mesmo assim. Eu hem....
MMMPor isso que sempre digo
aos incautos: FOFOCA é aquilo
que falam sem saber de onde veio e
quem falou. Aqui, eu escrevo e assino embaixo; por tanto, não faço
fofoca. Entenderam, ou preciso desenhar?
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é
minha lei, minha questão, ganhar
este mundo, cravar este chão.”
MMMEliana Caser e Luiz Maciel
afivelam as malas e curtirão férias
na Europa, quando setembro vier.
MMMAcho que passou da hora
dos capixabas que amam sua terra
responderem à Rede Globo sobre
seus ataques ao Estado com indiretas em suas novelas. Vejo, no
Facebook, que se referiram recentemente dizendo: “Naquele fim de

mundo, que é o ES.” Sugiro que façam como eu, e muitos capixabas,
que desde a campanha presidencial deixaram de contar pontos no
IBOPE para a ex-poderosa.
MMMIvan Aguilar tira da gaveta
um projeto de mais de 10 anos e
prepara uma linha de beachwear
masculina, com estampas exclusivas.
MMMLia Vecci ficou encantada
com o atendimento que recebeu
por parte da Prefeitura de Vitória, dias atrás. Ela foi resolver um
problema quando descobriu que
o nome de sua mãe, já falecida há
mais de 20 anos, estava na dívida
ativa.
MMMAlgumas coisas no Brasil
deixam sempre muitas dúvidas.
No caso, por exemplo, do roubo de
R$ 720 milhões em barras de ouro,
ninguém sabe quem estava enviando, qual empresa era responsável,
coisas banais. Eu hem...
MMMNo jantar de Sheila Silva,
num determinado momento, eu e
Eliana Caser constatamos algo raríssimo: dez médicos, numa roda
de boa conversa, e nenhum por
muito tempo utilizou, ou sequer
lembrou, do aparelho celular.
MMMÉ bom dizer que o Brasil
ocupa o segundo lugar no mundo
onde mais pessoas vivem conectadas com a rede. Em média, 9 horas
e 29 minutos; só perdendo para as
Filipinas, onde as pessoas passam
10 horas e 2 minutos.
MMMA BAND merece aplausos
pela novela OURO VERDE. Uma
história de amor, sem traficantes e
violência, comuns nas novelas da
Rede Globo. Existe apenas o conflito do amor e a vingança.

A BOMBA DO DIA só pode ser conferida em
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Álbum de família: os anfitriões ladeados pelas filhas, Fernanda e Renata Bedran,
pelo genro, Diego Cassa, pela neta, Camila, e por José Roberto Bedran

TERESA E LUIZ BEDRAN
UM AMOR COM FUNDO MUSICAL

DÉCOR by CAMILA SARMENTO

um mundo onde o AMOR dos casais tem pouca longevidade, festejar
meio século de união, com amor e
respeito, merece os nossos aplausos de pé. Imaginar que tudo começou numa daquelas
festinhas maravilhosas da década de 60, que reuniam
jovens nos finais de semana e era tudo de bom: os meninos levavam as bebidas e as meninas os salgadinhos.
Os que gostavam de música, levavam seus discos, alguém a eletrola, outros o violão. Foi numa dessas, com
o seu violão, que LUIZ BEDRAN conheceu a sua MARIA TERESA, ele tocando e ela ouvindo a sua bela voz;
ainda estudantes em São Paulo. Ela passava férias aqui
na Ilha porque a sua mãe era capixaba.
Em 1978, mudaram-se para Vitória porque a família tinha negócios e quem os comandava veio a falecer. Aqui,
fizeram amigos que também conservam até os dias de
hoje. E eram esses os escolhidos para compor a lista de
convidados que lotaram os salões do Le Buffet Master.
Primeiro, quero dizer da nossa admiração e respeito
pelos BEDRAN. Não temos intimidade de vivermos
uns nas casas dos outros (para que tenham ideia, eles
só foram em nossa casa uma vez, num jantar que fizemos em homenagem à saudosa NELY NEGRÃO), mas
sempre foram solícitos e impecáveis conosco, nos prestigiando em tudo que realizávamos, quando comandavam a DACAZA, e ainda hoje.
São pessoas grandiosas, em todos os sentidos; sem serem pernósticas. São naturais e educadas, discretas e
agregadoras, GENTE como pouco se vê no mundo atual. Sendo assim, nada mais justo que recebam a nossa
admiração e tenham documentado o que pensamos e o
que sentimos. TERESA e BEDRAN, vocês formam um
dos casais mais queridos por nós e orgulham qualquer
pessoa que possa considerá-los como AMIGOS.
LUZES, PIANO E FLORES RARAS - Usando e abusando de flores raras, como tulipas, orquídeas, rosas e
astromélias, tudo em tons de rosa, a talentosa CAMILA
SARMENTO assinou mais um belo trabalho. Quando
as portas do Le Buffet Master se abriam, os convidados
tinham a percorrer um corredor lindo formado por
jardineiras que faziam todo o trajeto com belos arranjos florais.
O mesmo espaço, na parte mais baixa, foi utilizado
como apoio para a gigantesca mesa de doces. Um detalhe diferente. No teto, um gigante lustre, com quatro
aros, folhagens verdes e flores brancas. As divisões de
espaços foram feitas com microlâmpadas de LED, que
desciam do teto até a altura dos arranjos.
Os anfitriões recebiam os convidados e um batalhão de
fotógrafos perpetuavam o momento com suas poderosas lentes. Aí, o cenário era um gigante muro recoberto
de verde e flores brancas. O salão foi dividido em ambientes com as mesmas cortinas de led e alguns portais
forrados de tecido cinza. Assim como a mesa da família,
que foi revestida de cinza e dezenas de arranjos de orquídeas. Um luxo!

Débora e José Flávio Alcuri com Lia Vecci

Alzira e Lamir Quintela Torres

Kafinha e Francisco Junger

Com Rita e Kamel Moysés

Mariazinha Cavalini
Leila e João Miguel

Leila da Paixão, Eliza M. Santos, Fátima Camargo e Luciana Rambalducci Camargo

Os irmãos José Roberto e Luiz Bedran

Angela e José Augusto Pretti

Edson, Rachel Benezath e Brandinho Lucas

Numa das divisões, bem no meio do salão,
cortinas de LED também criaram um espaço especial, onde um piano de cauda branco
e um violino emitiam músicas maravilhosas
(ALEGRETTO). Vale registrar que muita
coisa saiu da cabeça da filha do casal, FERNANDA, que traz no currículo muitos anos
atuando na cenografia da Rede Globo.
PONTO ALTO: A ALEGRIA - No meio da
festa, LUIZ BEDRAN e seu irmão gêmeo
idêntico, o JOSÉ ROBERTO, assumiram o
palco com violões em punho e reviveram justamente a época quando o romance começou. Quem conhece BEDRAN, sabe que ele
ama cantar; principalmente os clássicos de
SINATRA.
Depois da apresentação, ele disse: “Frank Sinatra cantava um pouquinho melhor!” Mas,
falou de ocasiões onde ele e Teresa foram
assistir aos shows do cantor, o preferido de
Teresa, que deve ter embalado momentos
importantes de suas vidas. Lindo!
Não demorou muito, o DJ DE PRÁ (ONE)
assumiu as picapes e fez a pista lotar até o
final da festa. Já disse e torno a repetir: quem
quiser festa animada, tem de contratar DE
PRÁ. Ele sabe agradar a todas as idades e
mexe com os corações, provocando lembranças de uma época onde ser FELIZ não era
proibido.
O BUFFET - A fartura e o padrão de qualidade do Le Buffet Master estavam numa
grande noite. No meio da festa, os donos,
Giovanna e André Rosa, chegavam de um
evento e foram imediatamente nos cumprimentar, justificando que tinham ido receber
mais um prêmio de um órgão de comunicação, no Centro de Convenções de Vitória.
Do menu, quero destacar o bolinho crocante
de risoto de funghi, que ainda não conhecia.
O whisky e champanhe rolando solto a noite inteira; como deve ser, mas nem sempre
acontece.
CHIQUERIA PURA - Em qualquer evento,
grande parte do êxito depende DELAS, as
mulheres, que, com charme, beleza e elegância, entram, perfumam e FAZEM a festa. A
anfitriã estava muito bem, com uma pantalona de seda preta e uma blusa com bordados
em franja prata.
Um time de mulheres deram a sua colaboração: Fátima Camargo, D. Hilda Cabas, Angela
Pretti, Kafinha Saadi, Gracinha Nader, Soeli
Gama, Maria Laura Milled, Vera Breder, Regina Tommasi. Mas, não posso deixar de destacar D. Mariazinha Cavalini, que aos 92 anos
se mantém com aquele ar de grande dama,
o que faz a diferença em qualquer ambiente.

Edilane e Eurico Schimith

Marcila Coser

Luciana e Bernardo Camargo

Zildinha e Zaki Helal

Terry e Cid Paulo Leal Jr.

Regina e Henrique Tommasi

Tereza e Pedro Ivo Silva
Angela e João Luiz Sandri

Linhas Malditas
HELENA
GUACHALLA
DE ANDRADE,
aluna da
ESCOLA
CRESCER PHD,
é dona da única
medalha de ouro
na OBMEP
entre as escolas
particulares do
ES, sendo apenas
25 medalhas de
ouro para escolas
particulares de
todo o Brasil!
Parabéns para
aluna e para
a escola! Na
foto, Daniel,
Helena, Simonny
e Fernando.

MMMRomance novo na Ilha: ela
é uma das viúvas mais conhecidas
na high capixaba. Mas, garante
que morar junto não faz parte dos
seus planos. Tcham... Tcham...
Tcham...
MMMMarina Giuberti, que mora
em Paris e faz sucesso como enóloga e profunda conhecedora da gastronomia internacional, estará este
mês na Pousada Rabo do Lagarto
participando de um evento a convite de Lilia Mello.
MMM“A cor dessa cidade sou
eu, o canto dessa cidade é meu!”
Quá... Quá... Quá...
MMMDias atrás, a revista ÉPOCA
trouxe ampla matéria, com capa
inclusive, mostrando um engenheiro que virou motorista de UBER,
diante da situação do mercado.
Aqui na Ilha, um conhecido, enge-

nheiro, também viu no UBER uma
possibilidade de se manter temporariamente e já se passaram dois
anos. O rapaz tem dois cursos superiores, fala dois idiomas e, quando comenta o seu drama, nos faz
pensar: que país é esse?
MMME tanta gente empregada
que não valoriza seu trabalho. Só
questiona o salário.
MMMO joalheiro Dorion Soares
está a um passo de ter suas criações
expostas na BARNEY´S, uma das
melhores lojas de departamento de
Nova York. Sucesso, lá vai ele!
MMMSe você não quer ir para
a cozinha no Dia dos Pais, fica a
dica: o CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA fará um buffet cheio de pratos deliciosos para
você e sua família comemorarem
no melhor estilo.

As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Foto de Arnaldo Peruzo

FIRST
CLASS

ARIANE
DE OLIVEIRA

uem olha aquela figura discreta e sempre com aparência natural, sem nenhuma preocupação de se mostrar
FORTE e CAPAZ, nem imagina o quanto ela é tudo isso
e muito mais.
ARIANE DE OLIVEIRA, a dona do Centro de Convenções de
Vila Velha, é daquelas pessoas que estão sempre surpreendendo.
Começou muito cedo a ter paixão pela gastronomia, quando observava os pais trabalhando num restaurante. Mas, foi em 1992,
na Praia do Campeche, em Florianópolis, Santa Catarina, que resolveu iniciar a sua trajetória.
Aqui, trabalhou em restaurante, depois foi ter sociedade no
CCVV e, tempos depois, resolveu assumir o comando. O sucesso
veio rápido. Afinal, ARIANE DE OLIVEIRA é do tipo que busca
a perfeição em seu trabalho, sem se preocupar com o trabalho
dos outros.
A empresária viaja constantemente em busca de inspiração para
renovar seus cardápios e aprimorar conhecimentos da gastronomia e administração. Os maiores eventos, os de formatura, sempre são coroados de êxito porque domina com naturalidade e não
se intimida na quantidade com qualidade. E isso para ela é fundamental.
Nos últimos tempos, ARIANE começou a assinar grandes casamentos de personalidades da high capixaba com seu serviço de
catering. Agora, que está prestes a realizar o sonho de ser mãe,
diz que tem mais dificuldades no comando de uma casa, com uma
funcionária, do que ao comandar um exército de até 150 pessoas
para a realização de um evento.
Adora desafios de criar cardápios personalizados. O seu maior
prazer é quando um cliente declara que eles conseguiram “ir
além das expectativas”. Com uma enorme capacidade de gestão e
uma visão diferenciada, ARIANE não se acomoda e diz que o seu
grande sonho é ter um negócio no gênero, nos Estados Unidos.
Quem conhece a sua determinação, não duvida que concretizará.
Por tudo isso, ela é hoje a nossa personalidade da FIRST CLASS.
Como você descobriu o gosto pela Gastronomia?
Na adolescência, quando assistia meus pais gerenciando um restaurante.
Em que ano iniciou o seu trabalho? Onde?
Em 1992, na Praia de Campeche, em Florianópolis SC.
Como você vê o mercado atual?
Com leve sinal de retomada. Sou otimista, acredito que
estamos no início de uma jornada pós-crise econômica.
O CCVV cresceu e se manteve diante da crise. Algum
segredo especial?
Administração segura, dedicação e equipe treinada
para nos moldar aos novos tempos. Não há formula
mágica.
Como você divide o seu tempo de dona de casa e empresária?
Até aqui, não tive muitos problemas. Minha família entende e participa da minha vida profissional, que sem-

Ao lado do marido, o DJ Rico Garcia

pre foi minha prioridade. Mas, agora, com um filho tão
esperado a caminho, a rotina mudará. A Ariane dona
casa, com uma funcionária apenas para gerenciar, apanha mais do que a Ariane empresária, que comanda
equipes de até 150 pessoas em eventos... rs.
O que é fundamental para o sucesso de um evento?
Foco nos detalhes e agilidade para contornar situações
inusitadas.
O cardápio é renovado de quanto em quanto tempo?
Hoje, o CCVV trabalha com cardápios personalizados.
Isso nos dá a oportunidade de fazer eventos originais,
que imprimam a personalidade ou o conceito de quem
nos contrata; tanto para pessoa física quanto para empresas.
A sua equipe é composta de quantas pessoas?
No CCVV, são 25 funcionários fixos. Em eventos, temos na equipe uma média de 120 funcionários.
Qual foi o seu maior desafio?

Nos reinventar diante da mudança de comportamento e demanda do mercado.
O que faz a diferença num buffet, para você?
Ser eclético, ter sensibilidade para enxergar detalhes e, principalmente, fazer uma gastronomia isenta de códigos de barras.
Você faz viagens de pesquisa? Costuma incluir
receitas criadas pelos chefs?
Sim, a cada viagem que faço, reservo, no mínimo, 3 dias para pesquisa. Visito estabelecimentos escolhidos dentro dos critérios que quero
estudar.
Qual é o tipo de evento que você gosta de fazer?
Aquele que o cliente reconhece nossa experiência em cada prato servido e valoriza a cordialidade dos nossos colaboradores.
Sonho de consumo?
Montar um negócio nos EUA.
Como você vê um evento que pode ser considerado perfeito?
Quando o Cliente sai com o brilho no olhar, te
abraça e diz: “Vocês foram além das minhas expectativas!”
Algumas novidades para este ano?
Sim, sempre! Lançamos o Plano de Formatura CCVV. Um programa onde iniciamos com
o auxílio aos alunos para formação do grupo,
gerenciamos o financeiro e produzimos todas
as etapas da formatura, desde o convite, colação de grau, até o final do Baile de Gala, às 6
da manhã.
O que a sua casa oferece de diferente dos concorrentes?
Liberdade. O cliente é o dono da casa, com a segurança da nossa assessoria; é ele quem decide
como será seu evento.
A questão preço ainda é um empecilho para
vencer?
Preço não, administração de custos sim.
O CCVV tem algum prato que possa ser considerado o favorito da casa?
Muito solicitados: atum selado, balsâmico e
palmito de pupunha; camarão ao coentro com
mousseline de cará.
O que te realiza após um evento?
A sensação de que superei a expectativa do
meu cliente. Essa é a meta constante.

“FAZER UMA
GASTRONOMIA
ISENTA DE
CÓDIGOS DE
BARRAS É O
QUE FAZ A
DIFERENÇA”

TREZENTOS
e
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AS MESAS DE ANNA
Trazendo no DNA o requinte e sofisticação, uma vez que é filha dos
saudosos EDMA e WILSON FRADE, ele o mais importante colunista social das GERAIS em todos os tempos, a linda ANNA, senhora JOÃO PIMENTA DA VEIGA, assina uma das mais bonitas
mesas postas do Brasil em sua casa de Belo Horizonte ou na fazenda
da família, nos arredores de Brasília.
ANNA, que também tem uma revista que circula em BH e Brasília,
e leva o seu nome, agora edita um livro mostrando algumas de suas
mesas e também de amigas que curtem a nova mania nacional.

SEM SUCESSO
Uma das novelas da Rede Globo tem como
cenário o bairro de BONSUCESSO, no Rio
de Janeiro. O interessante é que, mesmo
assim, eles apelaram para fazer propaganda nos trens que passam pelo bairro tentando recuperar a audiência, que não
conseguem mais decolar como antigamente, quando eram líderes em quase todos os horários.

MARIA, MARIA!!!
A linda MARIA FERRARI RUBIM faz sucesso com a venda de bijuterias em prata,
sozinha ou com pedras, como Lápis-lazúli,
Turquesa, Ônix e Coral, e acessórios, como
óculos, bolsas, cangas, vindos da Oceania.
Uma infinidade de opções para complementar looks para qualquer estação.

ERRO DE CÁLCULO?
Não há como justificar, e todos querem saber, como, num espaço
de 1.100 m2, no caso o prédio do STF - Supremo Tribunal Federal
-, se acomodam 1.700 funcionários? Aliás, não é só ali. O inchaço
nas repartições públicas não está de acordo com nenhum cálculo
da matemática. Um problema gravíssimo e difícil de resolver.

O SUCESSO DA ODARA
Em pouco tempo, a casa da Aleixo Netto, especializada em
pães com fermentação natural, atraiu um grande público. Mas,
a grande sensação do local é o CROISSANT. Sim, os servidos ali
nada devem a nenhuma padaria francesa. Não é barato (R$ 12 a
unidade), mas vale o que cobram.

CEM ANOS DEPOIS
É de arrepiar a frase da filósofa russa AYN RAND,
em 1920: “Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui
para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo
suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e

que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e
a honestidade se converte em autossacrifício; então poderá afirmar, sem temer de errar, que a sua
sociedade está condenada.” Alguém duvida que a
previsão está agora concretizada?

“SÓ ME CHAMAM DE BOZO AQUELES QUE GOSTAVAM DE SER
CONSIDERADOS PALHAÇOS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS.” - Jair Bolsonaro

LAVAR ROUPA TODO DIA... QUE AGONIA!!! Mas, se você está com um problema
assim é porque ainda não conhece os serviços da WM Lavanderia, que atende residências,
empresas, hotéis, condomínios e restaurantes. E com a facilidade de buscar e entregar. Tudo
sob a direção de PAULO FARAGE, há mais de uma década atuando com êxito no mercado.

O TURISMO NA MIRA
O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE LANÇOU UMA
PESQUISA SOBRE O FLUXO TURÍSTICO EM NOSSO ESTADO.
O LEVANTAMENTO, QUE COMEÇOU AGORA NO INVERNO,
TERÁ SEGUIMENTO NO VERÃO, NO RÉVEILLON E NO
CARNAVAL. O RESULTADO É QUE POSSIBILITARÁ AÇÕES
EFETIVAS PARA AUMENTAR O NÚMERO DE TURISTAS NO
ES. ESSE É, SEM DÚVIDA, O CAMINHO PRINCIPAL.

A BROADWAY
É AQUI!
A talentosa ELAINE
ROWENA, que nos
presenteou com aquela
maravilhosa encenação
de HAIR, prepara mais
um grande espetáculo da
BROADWAY para estrear
no dia 13 de setembro,
no palco do TEATRO SESC
GLÓRIA. Desta vez, será
WEBBER, um dos grandes
musicais. Aliás, ainda
mais grandioso. Desde já,
os nossos aplausos.

BOLOS
FLORIDOS
Ninguém sabe de onde veio
essa moda de bolos excessivamente floridos. Eles estão
em todos os tipos de comemoração. Mas, que é bonito, não é não! Os trabalhos
manuais, feitos com açúcar
e no mesmo tom, ou cores
de nuances bem claras,
ainda contam pontos numa
decoração. Mas, existe gosto para tudo. E existe também os que optam pelo que
está na moda. Mesmo que
horroroso.

PERFUME DE HOMEM
TERRE
D’HERMÈS:
é um dos mais
aplaudidos por
celebridades.
Sua
composição
passa por
terra, ar e
água, dando
um certo
mistério
com seu tom
cítrico; que
é fantástico.
Pode ser usado
a qualquer
hora e em
qualquer lugar.

LA NUIT DE L’HOMME: como
o nome sugere, a fragrância
da YVES SAINT LAURENT,
oriental refrescante, marcada pelas
contraposições e choques olfativos,
é mais forte e deve ser usada de
preferência à noite.

uem não gosta de andar cheiroso? Todo mundo investe
em perfumaria e as grifes internacionais hoje têm o seu maior ganho com
cosméticos e perfumes, sendo que em
2018 anunciaram um faturamento superior a US$ 100 bilhões. A linha masculina de perfumaria cresce mais em
vendagem, a cada ano, do que a feminina. E isso tem uma explicação: muitas mulheres fogem dos aromas normais dos perfumes femininos, que são
muito doces e nem sempre agradam.
O cheiro tem uma capacidade enorme
de marcar lugares e pessoas. Quantas
vezes, sem esperar, um perfume lhe
devolve um momento de décadas passadas? Muitas. Escolher uma fragrância não é tarefa muito fácil. A melhor
maneira, segundo os experts, é aplicar
num papel ou na sua própria pele e
esperar no mínimo 24 horas, isso porque ela não é igual quando aplicada.
É o que eles chamam de “QUÍMICA
CORPORAL”. Cada um de nós exala
um odor natural levemente diferente e
esse odor se transforma.
Em peles secas, o cheiro se dissipa mais
rápido do que em peles oleosas. Na escolha de uma fragrância, temos famílias diferentes: amadeirada, floral, frutada, picante e cítrica. O interessante
nisso é que você mesmo se sente atraído pelo perfume ideal por causa da sua
personalidade.
CLASS fez uma seleção dos campeões
de vendas para, quem sabe, você escolher um e presentear o seu pai, ou
mesmo adotar como o seu novo cheiro.

ENCRE NOIRE: não muito
conhecido, é um perfume intenso e
distinto, para aqueles que gostam que,
ao chegar num lugar, todos sintam o
seu perfume. É da LALIQUE.

ARMANI
CODE: o carro-chefe da marca
é o ACQUA
DI GIO, já
considerado
um clássico
mundial. Mas,
o ARMANI
CODE
conseguiu a
preferência dos
que gostam de
uma assinatura
pessoal. Sua
fragrância
é cítrica e
personaliza seus
usuários.

EAU DES BAUX
DE L’OCCITANE:
esse transborda
masculinidade. A
sua composição
é um tributo aos
cavaleiros medievais
da lendária
fortaleza de Les
Baux, na França,
que adotaram a
árvore cipreste como
símbolo de força e
coragem.

BLEU DE CHANEL:
para ser usado de dia ou
noite, ele é o único da grife
que conseguiu arrebanhar
tantos adeptos quanto os
da linha feminina; que são
muito mais famosos.

DIOR HOMME
INTENSE:
considerado hoje
uma obra-prima
e, quase por
unanimidade,
o mais poderoso
e que instiga
sensualidade. É
o traje de gala
olfativo.

GUERLAIN: não há listas de bons
perfumes que não tenha incluído o
L’INSTANT DE GUERLAIN. Há
alguns que chegam a colocar como o
MELHOR dos perfumes masculinos.
Oferece um frescor cítrico e uma
masculinidade amadeirada.

ROBERTA E SÔNIA MONTEIRO
Orlando - Estados Unidos

GILSON SIMÃO
Baku - Azerbaijão

ROBERTA CHEIM
Arizona - Estados Unidos

PEINHA CORTELETTI
Stalheim - Noruega

BELISA E GRACINHA NADER,
Doha - Qatar

FAMÍLIA CARONE,
Londres - Reino Unido

FOCO DA

CLASS

BETH E BRAULIO BRAZ,
com filhos e netos,
num cruzeiro rumo ao Alasca

MAU USO
DE LENTE
DANIFICA A
VISÃO
sadas por 2 milhões de brasileiros para corrigir a refração, as lentes de contato são
práticas e têm a preferência das mulheres,
mas nem sempre são a melhor opção para quem precisa de correção visual.  De acordo com o oftalmologista
Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, os
prontuários do hospital mostram que 20% das pessoas
compram lentes com a receita dos óculos de grau e chegam aos consultórios sentindo desconforto nos olhos.  
Não é para menos. A estimativa é de que 16% da população não deve usar. As principais contraindicações
elencadas pelo médico são a deficiência de lágrima,
alergia ou outra doença ocular externa. “Para evitar
lesões na córnea, é necessário analisar sua curvatura e
relevo, o filme lacrimal, fazer exame de refração, fundo de olho e, antes da prescrição, adaptar uma lente
teste, inclusive para as estéticas; que mudam a cor dos
olhos”, afirma.
No inverno, ressalta, o risco de desconforto é ainda
maior. Isso porque o ar seco e aumento da poluição
predispõem à alergia ocular e à conjuntivite viral, que é
desencadeada pela permanência em ambientes fechados. Ao primeiro sinal de desconforto - olhos vermelhos, dor, sensibilidade à luz, visão embaçada e sensação
de corpo estranho - o especialista indica interrupção
do uso e passar por consulta com um oftalmologista.
FALHAS COMUNS - Queiroz Neto diz que usar lentes
vencidas ou durante o sono, quando a produção lacrimal tem uma redução de até 50%, são as causas mais
frequentes de úlcera de córnea. Estas duas atitudes
aumentam o risco de contaminação em 10 vezes por
reduzirem a oxigenação da córnea. Este foi o caso de
uma paciente com alta miopia, que usou lente vencida
e teve uma lesão bastante dolorida na córnea. “Mesmo
as indicadas para usar durante a noite, devem ser retiradas durante o sono”, adverte.
Ele ressalta que entre mulheres é comum a lente vencer antes do previsto na embalagem pela formação
de depósitos de maquiagem, que alteram a coloração
e formato. No frio, o risco pode ser ainda maior em
quem tem diminuição da lágrima.

O erro mais comum na manutenção de lentes, destaca, é comprar um litro de soro fisiológico para fazer
a limpeza. Isso porque soro não contém conservante
e, depois de aberto, se torna um campo fértil para a
multiplicação de bactérias e fungos. Por isso, o uso de
soro só está liberado se for comprado em embalagens
de dose única.
Há quem acredite que se a lente cair depois de higienizada, é só passar na água e colocar no olho. Ledo engano. O oftalmologista alerta que a água é o principal
veículo de contaminação por acanthamoeba, um parasita
que pode cegar e até causar a perda do globo ocular.

PREVENÇÃO
AS RECOMENDAÇÕES DO MÉDICO PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DA CÓRNEA SÃO:
l Lavar cuidadosamente as mãos antes de manipular
as lentes.
l Utilizar solução higienizadora tanto na limpeza
quanto no enxágue das lentes e estojo.
l Friccionar as lentes para eliminar completamente
os depósitos.
l Não usar soro fisiológico ou água na higienização.
l Retirar as lentes antes de remover a maquiagem e
quando usar spray no cabelo.
l Colocar as lentes sempre antes da maquiagem.
l Guardar o estojo em ambiente seco e limpo.
l Trocar o estojo a cada quatro meses.
l Respeitar o prazo de validade das lentes.
l Jamais dormir com lentes, mesmo as liberadas para
uso noturno.
l Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e
procurar o oftalmologista.
l Retirar as lentes durante viagens aéreas por mais
de três horas.
l Não entrar no mar ou piscina usando lentes.

REFLEXÕES REFLEXÕES REFLEXÕES
“ O perdão é apenas uma das
respostas entre muitas que você
pode dar enquanto está magoado. A
omissão do perdão do menu reações
faz a mente, o corpo e o espírito
sofrerem.” - Frederik Luskin

“Muitas vezes, o que se
cala faz maior impacto
do que o que se diz.”

“No final, não
nos lembramos
das palavras
dos nossos
inimigos, mas
do silêncio
dos nossos
amigos.”
- Martin Luther King

“A FORÇA NÃO PROVÉM DA CAPACIDADE FÍSICA. PROVÉM DE UMA VONTADE INDOMÁVEL.”
“Não ofereça a
Deus apenas a
dor de se suas
penitências,
ofereça
também suas
alegrias.”
- Paulo Coelho

“Só para LEMBRAR: No final
desse filme, a gente morre.”
“Nunca partilhe a sua dor
com pessoas que podem fazê-lo sofrer ou levar vantagens
a partir da sua confidência.”

“Prefiro que enxerguem em mim erros com arrependimento
do que uma falsa perfeição.” - Thiago Grulha
“Um dia você acordará e não
haverá mais tempo para fazer
as coisas que você sempre quis.
Faça agora.” - Paulo Coelho.
“Deem dinheiro, nunca emprestem.
Dar só faz ingratos, emprestar
faz inimigos.”

“Quanto
maior o
poder,
maior o
perigo de
abuso.”
- Edmond
Burke

SAÚDE
RINITE, SINUSITE E RINOSSINUSITE: AS “ITES” DO OUTUNO E INVERNO
As estações mais frias do ano chegaram, trazendo dias com
temperaturas mais amenas, baixa umidade do ar, maior
concentração de poluentes e mudanças bruscas no clima,
que favorecem a proliferação de doenças respiratórias.
“Nos meses mais frios do ano, temos um aumento dos casos de rinite e sinusite devido ao clima frio e seco, que
atuam como fatores irritativos da mucosa nasal. O tempo
seco desidrata a mucosa, desencadeando um processo inflamatório, que pode virar uma rinossinusite. Além disso,
o agravamento e concentração da poluição nos grandes
centros impacta diretamente na piora do quadro”, afirma
a dra. Cristiane Adami, otorrinolaringologista do Hospital
Paulista.
Tanto crianças quanto adultos estão vulneráveis a contrair
alguma das ‘’ites’’ neste período; entre elas, a rinite e a
sinusite. Embora parecidas, é importante ficar atento aos
sintomas para buscar o tratamento mais adequado.
O que é a rinite? - A rinite é uma inflamação e/ou disfunção da mucosa de revestimento nasal, e é caracterizada
por alguns dos seguintes sintomas: obstrução nasal, rinorreia (presença de secreção e corrimento nasal), espirros,
prurido nasal e hiposmia (diminuição do olfato).
A rinite alérgica é a forma mais comum da doença, induzida por inalação de alérgeno, substância que provoca uma
reação alérgica em certos indivíduos, tais como a poluição.
“Nestes casos, recomenda-se deixar os cômodos da casa e a
roupa de cama bem limpos para evitar acúmulo de poeira,
deixar entrar sol o máximo possível, além de realizar o
tratamento adequado”, explica a dra. Cristiane.
Há outros tipos da doença, como por exemplo, as rinites
infecciosas, causadas por vírus e, menos frequentemente, por bactérias. “Neste caso, é importante lavar bem as
mãos, principalmente quando em lugares muito fechados
e cheios de pessoas. O uso do álcool gel pode ajudar”, afirma.
O que é a sinusite? - Segundo a dra., a sinusite pode ser
aguda ou crônica. “A sinusite aguda geralmente decorre
de um processo inflamatório iniciado no nariz, e pode du-

rar até 12 semanas, com desaparecimento completo após o
tratamento. Ao ultrapassar este período, já é considerada
sinusite crônica”, conta.
A especialista acrescenta que a sinusite crônica pode apresentar um subtipo chamado de Polipose Nasossinusal.
“Neste caso, a mucosa nasal e dos seios da face têm predisposição para a formação de pólipos. Esses obstruem os óstios de drenagem dos seios nasais, favorecendo o acúmulo
de secreções e infecção bacteriana”, afirma.
“A rinite e a sinusite apresentam sintomas semelhantes,
porém a sinusite geralmente é uma complicação de uma
crise de rinite infecciosa ou alérgica que teve um prolongado tempo de duração, ocasionando secreção espessa e
purulenta, dores no rosto, muita tosse e dores de cabeça”,
afirma.
E o que é a rinossinusite? - Rinossinusite é todo processo
inflamatório da mucosa da cavidade nasal e dos seios paranasais. Essa resposta inflamatória representa uma reação
a um agente físico, químico ou biológico (bacteriano, fúngico ou viral), ou também pode ser decorrente de mecanismos alérgicos.
“O termo rinossinusite é atualmente usado com consenso
entre os especialistas, já que rinite e sinusite são frequentemente doenças em continuidade. Assim, podemos ter um
episódio de rinite isolado ou que pode estender-se para
os seios da face, caracterizando uma rinossinusite”, diz a
especialista.
O que fazer? - Ao perceber alguns dos sintomas, o primeiro passo é procurar um médico otorrinolaringologista,
alergista ou imunologista. Em casos mais graves, é recomendado buscar atendimento em um pronto-socorro o
mais rápido possível. É importante também evitar lugares
fechados com muitas pessoas, mofo, poeira e cheiros fortes
de produtos com química. Para evitar as doenças, é necessário sempre manter a higiene das mãos e evitar o contato
delas com os olhos, nariz e boca. Usar soro fisiológico nasal
para limpar diariamente o nariz e beber muita água também favorecem o combate desses problemas.

CULINÁRIA

by JOSUÉ DOS SANTOS NETO

Sobrecoxa com mix de cogumelos
Ingredientes: 500 g de Salsaretti Funghi, 16 unidades de
sobrecoxas de frango, 2 unidades de suco de limão, sal a
gosto, pimenta-do-reino a gosto, 180 ml de vinho branco
seco, 1/3 xícaras de azeite, salsinha (picada) a gosto, 3 xícaras de cogumelo shitake (fatiado), 4 xícaras de cogumelo
Paris (fatiado) e 4 ½ colheres de sopa de mel.
Modo de preparo: lave as sobrecoxas com o suco de limão,
deixe em repouso por 5 minutos. Retire do suco e enxugue
com toalha de papel. Em um refratário, coloque as sobrecoxas e os demais ingredientes. Misture bem, cubra com papel
alumínio e deixe em repouso por 30 minutos. Pré-aqueça o
forno e leve as sobrecoxas para cozinhar, à temperatura de
180ºC por 20 minutos. Retire o papel alumínio e cozinhe
por mais 15 minutos ou até dourar.

Arroz com champagne e nozes
Ingredientes: 1 colher (sopa) de manteiga sem sal, 1 xícara (chá) de
nozes picadas, 2 colheres (sopa) de azeite, 1/2 cebola média picada, 1 e
1/2 xícara (chá) de arroz, 1 e 1/2 xícara (chá) de champanhe, 1 colher
(chá) de sal, 2 xícaras (chá) de água fervente e folhas de tomilho fresco
a gosto.
Modo de preparo: em uma panela, em fogo médio, adicione a manteiga e doure as nozes rapidamente. Retire da panela e reserve. Na
mesma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até
dourar levemente. Adicione o arroz e refogue por alguns minutos,
acrescente o champanhe, o sal e a água fervente. Tampe parcialmente
a panela e cozinhe em fogo médio por 10 a 15 minutos, ou até o liquido secar e os grãos estarem cozidos. Desligue o fogo, tampe a panela
e reserve por 5 minutos. Solte, delicadamente, o arroz com um garfo
e misture as nozes reservadas, adicione o tomilho e sirva em seguida.

pavê de leite condensado
Ingredientes: 1 pacote de manteiga, 1 xícara de chá
de açúcar, 1 gema, 1 lata de creme de leite, 2 pacotes
de bolacha maisena, 1 lata de leite condensado cozido.
Obs.: cozinhe a lata de leite condensado por, mais ou
menos, 45 minutos em uma panela de pressão, retirando totalmente o rótulo. Caso a sua lata seja de abrir,
leve para cozinhar virada para baixo e cubra-a de água.
Modo de Preparo: na batedeira, coloque a gema com
o açúcar até a gema ficar clarinha. Acrescente a man-

teiga e continue batendo. Acrescente também o creme
de leite sem soro.
Montagem: em uma vasilha retangular, coloque as bolachas e uma camada do
creme. Repita o processo e leve à geladeira por,
pelo menos, 3 horas. Por
fim, cubra com o leite condensado cozido.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

METADE DO PLANETA NAS REDES SOCIAIS
Metade do Planeta já está nas redes sociais, com 3,5 bilhões
de usuário e o Facebook ainda sendo o mais popular. Mas, o
Snapchat tem crescido surpreendentemente no mundo; o que
não tem acontecido aqui no Brasil desde que o Instagram incluiu os stories em seus recursos.
Muitos que tinham conta lá, migraram totalmente. E outro
dado interessante é que a maioria acessa pelo celular – já somos 5 bilhões que têm o aparelho; ou seja, o correspondente a
toda população adulta do planeta.

EU QUERO MEUS LIIIIIIIIKES
Para os desesperados pelo likes do Instagram, que deixaram de aparecer, já surgiram
apps que resolvem o problema e você pode até praticar aquele velho hábito de ver os dos
amiguinhos. Para observar no próprio Instagram, é só acessá-lo pela versão web.
E alguns dos programas são, cada um com funcionalidades diferentes, Follower Analyzer,
Stalkie, Reports+ e Whadeo. Mas, que tal se desligar disso? Tente mais um pouco e verá
que não é tão ruim assim.

AJUDANTE DE FAXINA
Já pensou alguém, ou algo, para te ajudar naquela tarefa nada adorada de
limpar a casa? A Samsung traz para o Brasil um de seus robôs aspiradores o Powerbot VR7200. Ele tem potência de 130 W, conectividade Wi-Fi para
ser controlado pelo celular e guia por voz em português.
O robô cria um mapa do cômodo utilizando a tecnologia Visionary Mapping
2.0 na parte superior, que analisa o teto para estabelecer os limites da área
a ser limpa. Há também um sensor óptico na parte inferior e um giroscópio
de três eixos que o robô usa para estabelecer rotas de limpeza. O preço não
é muito convidativo, mas, com os aborrecimentos e valor que se paga a uma
profissional, pode ser algo a se pensar – R$ 4.999 (sugerido).

LENTES DE CONTATO COM ZOOM
Cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego, inventaram lentes de contato que podem dar zoom na imagem apenas
com duas piscadas seguidas do usuário. Elas foram desenvolvidas através da medição dos sinais eletro-oculográficos gerados
quando os olhos fazem movimentos específicos (para cima, para
baixo, para a esquerda, para a direita, piscam, piscam duas vezes). O mecanismo funciona respondendo diretamente a esses
impulsos elétricos.
A lente é capaz de mudar de forma, alterando sua distância focal, dependendo dos sinais gerados. Os polímeros que formam
as lentes se “esticam” quando a corrente elétrica é aplicada,
tornando-a mais ou menos convexa, o que permite o ajuste do
zoom. É a tecnologia trazendo mais bem-estar ao ser humano.

