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D. Julia D. Julia 
MendonçaMendonça

91 anos 91 anos dede

Na foto, com a linda netaNa foto, com a linda neta
Sophie Mendonça CortelettiSophie Mendonça Corteletti















velocidade do tempo parece que está desregulada. 
Chegamos em outubro e ainda estamos um pouco 
aprisionados, amarrados e indecisos se devemos ou 
não fazer inúmeras coisas. Às vezes, acho que nun-

ca mais teremos de verdade aquele sentimento de LIBER-
DADE que tínhamos antes da PANDEMIA. 
Mas, felizmente, existem os “REBELDES”, que estão aí im-
pulsionando a retomada dos trabalhos, das atividades so-
ciais e dando os seus gritos de independência. Os irmãos 
DOMINGUES, MONICA e CÁSSIO, são alguns deles, que 
suportaram a recessão com altivez, ao invés de recuar, 
prepararam com dedicação e capricho um novo espaço, o 
MAISON ROSÉE LOFT, que inauguraram e vocês verão aqui 
nesta edição, em grande destaque. Eles não são apenas 
guerreiros, são muito mais! São vitoriosos, conscientes do 
talento e otimistas a ponto de presentearem a 
cidade com um espaço para eventos do mais 
alto nível.
Na FIRST CLASS, a bela figura de uma edu-
cadora que sempre foi destaque da high ca-
pixaba e que ganhou notoriedade também no 
segmento educacional: VERA ZANOL SANTOS 
NEVES. Impossível ignorar e não condecorá-la 
depois de tudo que fez num setor tão impor-
tante em nossas vidas.

Os eventos sociais estão voltando. Com timidez, mas devol-
vendo o direito de trabalhar, de produzir, de gerar emprego. 
A querida SONIA SAADI BARROS optou por uma comemo-
ração intimista, apenas com a família e dois casais que ado-
tou como tal.
Temos ainda as comemorações do segundo aninho de PIE-
TRA BENEVIDES, no Condomínio ALDEIA, e o aniversário 
da queridíssima JULIA CARNEIRO MENDONÇA, em seus 91 
anos bem-vividos, que ilustra a nossa capa com a bela neta 
SOPHIE. CLASS é assim, valoriza todas as fases da vida.
Se esquecemos das LINHAS MALDITAS? Não, elas são a 
parte preferida de nossos leitores. A mistura da informação 
com HUMOR e GLAMOUR é única deste veículo. Quere-
mos, por alguns instantes, levar momentos de alegria para 
você. Aqui, não cultivamos a tristeza e nem damos espaço 

para tragédias.
Mas, nem tudo é prazeroso. E, nesta edição, 
dedicamos um espaço para nos despedirmos 
do grande amigo APOLO RISK, que infelizmente 
nos deixou e para sempre lembraremos.
OUTUBRO está aí, chamando a atenção para a 
prevenção do câncer de mama, em sua tradi-
cional campanha do OUTUBRO ROSA. Nesse 
quesito, é melhor não abusar da REBELDIA. A 
prevenção sempre pode salvar vidas.

D. JULIAD. JULIA
E SOPHIEE SOPHIE

MENDONÇAMENDONÇA

NOSSA CAPA
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by JORGINHO SANTOS

MMMUma reportagem no jor-
nal O GLOBO, dia desses, mostra-
va os herdeiros que disputam o 
poder no Rio de Janeiro. Os filhos 
dos acusados de LADRÃO e pre-
sos várias vezes: Sérgio Cabral e 
Anthony Garotinho. Pobre Rio de 
Janeiro!
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

MMMCientistas resolveram in-
serir proteína humana em batata. 
Em humanos, a proteína FTO está 
associada à obesidade - tanto que 
o nome dela é uma abreviação de 
“FAT MASS AND OBESITY ASSO-
CIATED PROTEIN”. Biólogos da 
Universidade de Chicago fizeram 
uma alteração genética na batata 
comum para que ela produzisse a 
FTO e o resultado foi surpreenden-
te, graças à proteína humana. As 
batatas transgênicas cresceram 

50% a mais. O detalhe principal é 
que a FTO torna as plantas mais 
resistentes à seca.
MMMHá nuvens negras pai-
rando sobre pessoas influentes da 
Ilha. Todo descuido pode ser fatal. 
Tcham... Tcham... Tcham...
MMMBeatriz Rasseli Croce fez 
a sua primeira viagem pós-PAN-
DEMIA. Foi e encantou-se com o 
Resort RIO DAS PEDRAS, em Man-
garatiba, Rio de Janeiro.
MMMAssistindo um programa 
de TV sobre arquitetura e decora-
ção, fui surpreendido com o nome 
da moça: INTERNET. Sim, senhor, 
INTERNET! A mãe que faz uma 
coisa dessa merecia no mínimo 10 
anos de prisão.
MMMImagino que ela passará 
a vida enfrentando bullying. Toma-
ra que ela ache um WI-FI para ca-
sar. Os filhos deverão se chamar 
MEGABITS e ON-LINE. Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!”
MMMNas redes sociais, surgiu 
uma capa de dentes perfeitos que 
cabe em qualquer arcada dentária. 
Acho que fará sucesso. O povo 
adora esconder imperfeições. Mas, 
é melhor pensar na saúde bucal. 
Que adianta enganar-se? Chegar 
em casa, tirar e ver a dentição toda 
estragada? Como diria o saudoso 
Carlos Vaccari: “Sem aquela, tá!” 
Quá... Quá... Quá...

MMMO evento mais esperado da high capixaba, 
a FEIJOADA CLASS, garantiu mais uma vez o su-
cesso antecipado. Será o reencontro de amigos que 
estão isolados há mais de 1 ano e 9 meses. Obede-
ceremos a todas as regras, inclusive limitamos o 
número de convidados, mesmo o salão do Centro de 
Convenções de Vitória tendo condições de receber o 
quádruplo de pessoas. Pedimos inclusive que os con-
vidados cheguem ao evento de máscara e levem seus 
comprovantes de vacinação ou seu cartão digital de 
imunização. Faremos desse momento uma grande 
FELICIDADE, mas com responsabilidade.

“NADA É MAIS 
DEPRECIÁVEL 
QUE O 
RESPEITO 
BASEADO NO 
MEDO.” - Albert 
Camus



D. JuliaD. Julia 
faz 91 anosfaz 91 anos

D. Julia com a filha,D. Julia com a filha,
Peinha Mendonça, e MilyPeinha Mendonça, e Mily

Fo
to

s 
de

 
Fo

to
s 

de
 M

al
ab

ar
is

 P
ro

du
çõ

es
/ L

uc
as

 F
io

ro
t

M
al

ab
ar

is
 P

ro
du

çõ
es

/ L
uc

as
 F

io
ro

t



Termos quem amamos por perto duran-
te longos anos é uma benção de DEUS. 
E essa é uma dádiva que merece come-
moração sempre! 
Para festejar os 91 anos da querida D. 
JULIA CARNEIRO MENDONÇA, a filha, 
PEINHA, sempre amorosa e dedicada, 
reuniu alguns familiares, amigos e as 
pessoas que ajudam a cuidar dela no 
dia a dia.
Foi no seu apê, com vista belíssima da 
Orla de Camburi e que ganha nova pagi-
nação pelas mãos do arquiteto Augusto 
Pacheco, com delícias de Lu Serrano. 
D. Julia estava radiante e esbanjava fe-
licidade. 
As fotos são da Malabaris Produções/ 
Lucas Fiorot, que registra os momen-
tos da família desde os dois anos de 
Sophie, neta linda de D. Julia.

D. Julia e a linda neta SophieD. Julia e a linda neta Sophie

Com Terry Santos LealCom Terry Santos Leal

Com MilyCom Mily

A aniversariante entre Maria, Fernanda, Vanilce, Patrícia e PeinhaA aniversariante entre Maria, Fernanda, Vanilce, Patrícia e Peinha



D. Julia entre os filhos, PeinhaD. Julia entre os filhos, Peinha
e Floriano Mendonçae Floriano Mendonça

Entre Carlos, Marlene e Vic Bressan, Marcia Mendonça, Maria Cupertino, Peinha, Fernanda Carvalho,Entre Carlos, Marlene e Vic Bressan, Marcia Mendonça, Maria Cupertino, Peinha, Fernanda Carvalho,
Patrícia Godoy, Sophie e sua Mily, Mônica Pretti, Luciene Vescovi, Rôsana e Vanilce SarmentoPatrícia Godoy, Sophie e sua Mily, Mônica Pretti, Luciene Vescovi, Rôsana e Vanilce Sarmento



Quando a high capixaba vivia 
os seus Anos Dourados, era 
comum que os colunistas, 
nos finais de ano, fizessem 
as suas tradicionais listas 
de “MAIS BONITAS” e “MAIS 
ELEGANTES”. Na lista das 
“MAIS BONITAS”, um nome 
tinha cadeira cativa quase 
por unanimidade: VERA ZA-
NOL SANTOS NEVES. Com 
linhas do rosto próximas da 
perfeição, muitos viam nela a 
nossa GRACE KELLY.
Mas, nem só na beleza veio 
seu reconhecimento. Além de 
conquistar pessoas pelo seu 
carisma, a bela, em 1975, re-
solveu investir na educação. 
Nascia a ESCOLA CRESCER.  
E rapidamente virou referên-
cia do segmento no Estado. 
No início, apenas com vagas 
para o infantil. Mas, aos pou-
cos, foi introduzindo novos 
cursos e o sucesso transfor-
mou o projeto num negócio 
bem-sucedido. 
Hoje, a CRESCER funciona 
com atendimento do BERÇÁ-
RIO ao ENSINO MÉDIO, com 
uma equipe de professores 
do mais alto nível, que tem 
o compromisso de preparar 
seus alunos valorizando o 
emocional, a autoestima e o 
relacionamento interpessoal, 
características consideradas 
fundamentais para as con-
quistas profissionais e para 
formação do indivíduo. 
VERA tem a forte colabora-
ção do filho RENATO e de 
sua esposa, CLAUDIA BA-
CHOUR SANTOS NEVES, 
que, em tempo integral, se 
dedicam ao trabalho visando, 
cada vez mais, fortalecer um 
projeto educacional que sem 
dúvida alguma é merecedor 
de aplausos.
Por tudo isso, CLASS não 
poderia deixar de fora desta 
galeria - FIRST CLASS - o 
nome da querida VERA ZA-
NOL SANTOS NEVES.

VERA ZANOL
SANTOS NEVES

Claudia Bachour Santos Neves, Vera e Renato SantosClaudia Bachour Santos Neves, Vera e Renato Santos
Neves entregando mais uma medalha a Helena GuachallaNeves entregando mais uma medalha a Helena Guachalla

de Andrade, aluna da Crescer desde o berçáriode Andrade, aluna da Crescer desde o berçário
e medalhista em várias olimpíadas estudantise medalhista em várias olimpíadas estudantis

Entregando, com professores e coordenadores, medalhas da 5ª Feira de Ciências da CrescerEntregando, com professores e coordenadores, medalhas da 5ª Feira de Ciências da Crescer
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Com Soninha SaadiCom Soninha Saadi

Sonia e Nairzinha SaadiSonia e Nairzinha Saadi

Na foto acima,Na foto acima,
a aniversariante entre Lícia Santos e as irmãs, Kafinha e Sandra Saadia aniversariante entre Lícia Santos e as irmãs, Kafinha e Sandra Saadi

Abaixo,Abaixo,
com as filhas, Silvânia, Soninha e Ana Paula, e Eliza Moreira Santoscom as filhas, Silvânia, Soninha e Ana Paula, e Eliza Moreira Santos

Sonia e Silvânia SaadiSonia e Silvânia Saadi



Uma tarde agradabilíssima, como todas as que reúnem a família 
SAADI BARROS. Elas, sozinhas, fazem a festa! Gente de bom 
humor, alto-astral, bonita e que orgulha qualquer um em ter na 
lista de AMIGOS.
O almoço, bem intimista, reuniu apenas a família e, com imenso 
prazer, este que vos escreve e ELIZA, além de LÍCIA e HÉLIO 
CORRÊA SANTOS, que também fazem parte da família. 
O encontro, num dos nossos restaurantes, avançou pela tarde, 
predominando, como sempre, a ALEGRIA. São momentos assim 

que precisamos para retomar a normalidade da vida. E a recei-
ta é simples: unir pessoas que amamos, contar casos, lembrar 
apenas de coisas boas e divertidas que acontecem. Ninguém, 
em momento algum, se atreveu a falar de tristeza. E pra quê? Ali, 
seria perda de tempo e certamente “persona non grata”. 
Foi assim que festejamos o aniversário da muito querida SONIA 
SAADI BARROS, um dos seres humanos mais bonitos que co-
nheci. Uma alma leve, que irradia luz. E isso que desejamos hoje 
ao nosso redor. Viva SONIA! Viva! Viva!

COMEMORANDO SONIA
A aniversariante com as convidadasA aniversariante com as convidadas

Sonia e Nairzinha SaadiSonia e Nairzinha Saadi

Com Ana Paula Saadi PoleseCom Ana Paula Saadi Polese A aniversariante e JGA aniversariante e JG



MMMUma perguntinha simples 
para começar a analisar: Quem 
é mais RICO, o dono de dezenas 
de empresas, carros, casas nas 
montanhas, nas praias e um pa-
trimônio que soma milhões de dó-
lares, mas que deve aos bancos e 
fornecedores tanto que se vender 
TUDO não dá para pagar, ou o em-
presário que tem sua vida calma, 
sua casa, um carro simples e R$ 
50 mil de reserva, sem dever um 
centavo a ninguém? Hein? Ham? 
Hum? Como diria o saudoso Sér-
gio Caseira: “Sacratíssimo cora-
ção de Jesus!!!”
MMMTudo isso porque tenho re-
cebido notícias bem interessantes, 
que envolvem exatamente milioná-
rios que pegam dinheiro empres-
tado e se recusam a pagar. Outros 
que alugam apartamentos (inacre-
ditável!) e quando saem... bem, 
nem vou falar de tão absurdo que 
é. Só me faz lembrar o meu velho 
pai, que dizia com orgulho: “SOU 
RICO! NADA TENHO, NADA DEVO!” 
MMME o DANIEL DO AÇAÍ, 
hein!!! Meu Deus do céu... que 
fome de dinheiro! Como esta 
gente gosta de enganar o povo. 
Agora, terá de trocar o nome para 
DANIEL DO ASSAQUI. Sabe onde, 
né? Quá... Quá... Quá...
MMMEncontraram tantas joias 
na casa do moço que dava para 
montar uma joalheria. Se ele colo-
car no prego da CEF, acho que da-
ria para fugir para o Paraguai. 
MMMUma senhora reclama-
va com amigas que a filha sofre 
“BULE” na escola. Como diria o 
saudoso TAO MENDES: “Macacos 

me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMA coisa fica cada vez mais 
“soviética”. As pesquisas dizem 
que aumenta, a cada minuto, o nú-
mero de devedores de condomínio. 
E nos mais caros. Outro dia, uma 
postou foto no INSTAGRAM toman-
do champanhe e numa mesa as 
“amigas” não perdoaram: “O con-
domínio, que deveria pagar, acu-
mula dívida!” Que maldade!

MMMComo sou um grande ad-
mirador de bons filhos, vou con-
tar algo bem interessante sobre o 
governador RENATO CASAGRAN-
DE: todas as quartas-feiras, faça 
chuva ou faça sol, ele tem agen-
dada a visita à sua senhora MÃE. 
Só não vai em casos extremos, 
quando compromissos relativos à 
governabilidade impedem. Mes-
mo assim, CASAGRANDE troca 
antecipadamente um dia da se-
mana com irmãos. Como tenho a 
filosofia, que todos os amigos que 
convivem comigo sabem, de que 
QUEM NÃO É BOM FILHO, NÃO 
É BOM EM NADA, só me resta 
aplaudir.

revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

No mini shopping de Angelina 
Côrtes funciona uma franquia da 
fábrica de bolsas artesanais ISLA. 

Para quem curte algo especial, 
diferente, exclusivo, é um endereço 

que merece ser visitado.

Sheila Silva
abre a sua loja do 
Centro da Praia 
Shopping cheia 
de coisas lindas 

para a decoração 
natalina, esta 

semana.



MAISON ROSÉE LOFT
ESPAÇO DE EVENTOS

É sempre muito gratificante 
poder aplaudir o sucesso de 
amigos. E mais ainda se nes-
ta história estamos inseridos 
como PARCEIROS. 
Na abertura do MAISON ROSÉE 
LOFT, dos queridos amigos MO-
NICA e CÁSSIO DOMINGUES, 
tivemos muito orgulho de ouvir 
o próprio anfitrião dizer para o 
Dr. LACY RAMOS JUNIOR, ou-
tro amigo: “Ele é quem me em-
purra!” 
Na verdade, sou apenas um 
observador, um estudioso e 
que sente um verdadeiro e 
enorme PRAZER em valorizar 
talentos da terra. Os anfitriões,Os anfitriões,

Monica e Cássio DominguesMonica e Cássio Domingues
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Os DOMINGUES são pessoas 
sérias, trabalhadores e CÁS-
SIO, em especial, dotado de 
muita criatividade e talento. 
E antes que algum concorren-
te maledicente diga que já fiz 
críticas a ele, devo assumir 
que sim. 
Mas, os comentários eram 
ditos também a ele, que hu-
mildemente aceitava e fazia 
disso um aprendizado. 
Havia o talento, mas falta-
va alguém de coragem para 
mostrar as falhas. Ele humil-
demente aceitou e se tornou o 
MAIOR decorador de eventos 
do Espírito Santo.



Os DOMINGUES abriram a casa, com uma nova proposta, justamente 
quando comemoram 31 anos de história. Um pequeno filme foi apre-
sentado contando a trajetória desde o início, no Parque Moscoso. Uma 
história linda, de dificuldades, superação e sucesso.
O novo espaço está belíssimo, com tudo escolhido meticulosamente, e 
passa a ser oferecido para locação para eventos com até 200 pessoas.





Até mesmo o fornecedor da de-
coração o cliente pode escolher, 
sem a obrigação de ser assinada 
pela equipe da MAISON ROSÉE. 
O buffet, a música, tudo fica à 
escolha do cliente. 
Além do espaço, a casa oferece-
rá mobiliário sofisticado, lustres 
e objetos de decoração para lo-
cação.
Com isso, a cidade ganha um 
novo point, uma opção para 
festas intimistas, bem como o 
momento pede e já é uma ten-
dência. 
JG aplaude e torce para que se 
torne um grande sucesso. Fotos 
do craque ARNALDO PERUZO.

Os anfitriões com Naldo Almeida, Sérgio Pavesi, Andrezinho Castro e Alessandro De PráOs anfitriões com Naldo Almeida, Sérgio Pavesi, Andrezinho Castro e Alessandro De Prá

Com Pietro Di MarcosCom Pietro Di Marcos Ladeando Leninha MoreiraLadeando Leninha Moreira

Ivan Aguilar e Célia ButilheiroIvan Aguilar e Célia Butilheiro

Com Rita MendanhaCom Rita Mendanha



Monica e Cássio com os pais, Laura Gouveia Domingues e Zeferino Domingues BastianeliMonica e Cássio com os pais, Laura Gouveia Domingues e Zeferino Domingues Bastianeli

Com Ana Bogéa e Jessica ScotaCom Ana Bogéa e Jessica Scota
Monica ladeada pelo filho, Patrick Domingues Santos,Monica ladeada pelo filho, Patrick Domingues Santos,

e pelo marido, João Luís Moura Santose pelo marido, João Luís Moura Santos

Com Lacy Ramos JuniorCom Lacy Ramos Junior JG entre Jeferson Neves e Viviane AnselméJG entre Jeferson Neves e Viviane Anselmé

Com Rita MendanhaCom Rita Mendanha



MMMPara relaxar! Contam que um bêbado chegou num 
prostíbulo e foi logo gritando: “Eu quero uma muié bem por-
reta!!!” A dona, na tentativa de enganar o moço, mandou 
que ele ocupasse o quarto número cinco, que já tinha uma 
à sua espera. Colocaram uma boneca inflável. Não demorou 
muito, ele desce e pede: “Dona, eu quero outra mulher!” A 
dona: “Por que, não gostou da que estava no quarto?” Ele: 
“Não! Deus me livre, aquela é muito doiiiiiiiiiiiida! Doida, 
doida, doida!” Intrigada, a dona perguntou: “Mas, por que 
o senhor está falando isso?” Ele: “É porque dei duas mor-
didinhas nela, ela soltou vários peidos e saiu voando pela 
janela!” Quá... Quá... Quá...

“Quanto mais cópias houver 
no mundo, maior será o poder 
do original.” - trecho do livro 

Correntes, de Olga Tokarczuk, 
prêmio Nobel de Literatura.

MMMA medicina adora fazer confusão na cabeça das 
pessoas. Agora, anunciam que não tem nenhuma comprova-
ção que beber água, mesmo sem sede, traz algum benefício. 
Até poucos dias atrás, a recomendação era justamente o 
contrário. Acho que é porque as represas já estão no chama-
do volume morto. Assim, economizam. Vai entender!!!

O empresário e deputado estadual Braulio Braz, que disputará uma 
vaga para a Câmara dos Deputados em 2022, com o presidente Jair 
Bolsonaro durante o evento, em Belo Horizonte, no qual ele sancio-
nou a liberação de R$ 2,8 bilhões em recursos para a ampliação e 
privatização do metrô da cidade.

by JORGINHO SANTOS

Juliana e Deozinho RozindoJuliana e Deozinho Rozindo
com a linda Dianacom a linda Diana

Sandra Coser, Eliza M. Santos, Camila, Valquíria CheimSandra Coser, Eliza M. Santos, Camila, Valquíria Cheim
e Ana Paola Teixeirae Ana Paola Teixeira

Letícia e Bruno Chieppe comLetícia e Bruno Chieppe com
as lindas filhas, Paolla e Pietraas lindas filhas, Paolla e Pietra



Como não foi possível festejar à altura o seu 
primeiro aninho, agora que os eventos começa-
ram a acontecer com mais liberdade, a lindinha 
PIETRA, filha de CAMILA e PEDRO BENEVI-
DES, ganhou uma festa linda no CONDOMÍNIO 
ALDEIA, em Guarapari, para comemorar os 
seus 2 aninhos.
O tema escolhido foi MINNIE, personagem que-
rida do mundo encantado de Walt Disney, e, 
para realizá-lo, o avô EDU GUIGNONE usou a 
imaginação e entrou em cena para criar a de-
coração. Ficou lindo! Usando e abusando das 
cores amarelo, vermelho, verde e branco, as 
colunas dos gazebos foram cobertas de bolas 
de gás e um portal de bolas, tendo como des-
taque as orelhas da MINNIE, fizeram um cenário 
encantado para a turma do quero-quero.
A mesa de doces, forrada de tecido vermelho 
com bolinhas brancas, tinha o bolo cenográfico 
de REGINA MEYNARD. Nos gazebos, mesas 
dispostas com cobre-manchas também com 
a mesma estampa e arranjos com flores, um 
coração de balão de gás e, claro, ela, MINNIE, 
dando um toque alusivo ao tema.
O buffet delicioso! Tudo muito bem organizado 
e quando o sol se foi, os convidados também 
se despediam porque, a essa altura, os peque-
ninos queriam cama. Afinal, a festa começou 
às 14 horas.

MINNIE PARA PIETRA

Pietra com os primos, Andrezinho e JoanaPietra com os primos, Andrezinho e Joana

Os anfitriões com os avós Os anfitriões com os avós 
Sandra e Eduardo Guignone Sandra e Eduardo Guignone 

e a avó Maria dos Anjos e a avó Maria dos Anjos 
BenevidesBenevides

Sandra Coser, Eliza M. Santos, Camila, Valquíria CheimSandra Coser, Eliza M. Santos, Camila, Valquíria Cheim
e Ana Paola Teixeirae Ana Paola Teixeira

Pietra com os Pietra com os 
pais, Camila pais, Camila 
e Pedro e Pedro 
BenevidesBenevides



se deixe levar pelas emoções e agir de forma irracional. 
Como dizia Epicteto, “não é o que acontece com você, 
mas é como você reage que importa”! Já Marco Aurélio 
dizia que “a felicidade da sua vida depende da qualidade 
dos seus pensamentos”! Precisamos de pouquíssimo 
para sermos felizes; e felicidade não está relacionada a 
fatores externos, mas está ligada diretamente com a for-
ma como pensamos. 
Quer mudar de vida, mude seus pensamentos! Quer ser 
feliz, saiba filtrar suas amizades e seu network! Quer ser 
pleno, conecte sua mente ao mundo espiritual! Precisa de 
força e não consegue chegar à “tomada” para recarregar 
a bateria, converse com o criador de todas as fontes, 
DEUS. Espero, de coração, que esse texto faça com que 
você reflita como anda sua 
vida e de que forma você 
pode melhorar, sem com-
prometer sequer um milési-
mo de segundo da sua paz 
interior! Lembre-se, uma 
mente saudável é a saúde 
do corpo. Imagem de Gerd 
Altmann por Pixabay.

Por Fernando Mendonça
Consultoria e Treinamento

UMA MENTE SAUDÁVEL É A SAÚDE DO CORPO
Caro leitor, quantas não foram 
as vezes que em meio à essa 
pandemia você se questionou a 
respeito de tantas coisas, dentre 
elas a sua liberdade (pelo fato 
da quarentena), seus amigos, 
seu trabalho e sua família? Será 
que durante esse longo período 
você viveu ou sobreviveu? Digo 
isso pois muitas pessoas ado-
ecem de maneira trágica, emo-
cionalmente, em meio a tantos 
problemas oriundos de fatores 
externos que comprometem di-
retamente seu interior. 
Exemplo disso é que mui-
tos podem comprar uma bela 
cama para dormir, porém não 
conseguem comprar o sono, que é fundamental para a 
sua saúde física. Entendeu onde quero chegar? Será que 
você tem realmente vivido? Você tem conseguido admi-
nistrar os problemas de forma que sua vida profissional e 
familiar não sejam totalmente afetadas e comprometidas 
por esse caos pandêmico? 
Veja, não temos poder sobre as circunstâncias externas, 
mas podemos responder à altura a cada problema que 
enfrentamos se o nosso pensamento estiver conectado 
não somente às coisas positivas, mas à espiritualidade. 
E quando eu falo espiritualidade, não importa a sua cren-
ça religiosa. Um ser espiritual é um ser iluminado, algo 
que por si só brilha sem precisar que nada e nem nin-
guém o impulsione a isso. 
O ser humano possuí uma característica muito específica 
chamada RESILIÊNCIA! Ou seja, uma pessoa que não 
somente resiste às pressões do dia a dia, como também 
consegue produzir e entregar resultados, não somente 
em seu trabalho, mas no seu seio familiar. 
É difícil lutar com diversos problemas do cotidiano, po-
rém, se nos esforçarmos e concentrarmos nossas for-
ças em algo que realmente nos traga alegria e satisfação, 
com certeza conseguiremos não somente ultrapassar as 
barreiras da vida como também, em meio às lutas, viver. 
Isso que é o mais importante. 
Nunca pare a sua vida para resolver um problema. Não 



Quando morre um grande amigo, sinto o quanto sou frágil. E, 
nos últimos tempos, já não consigo mais dar o meu ADEUS. 
O último que ousei ir, fiquei uma semana curtindo uma tristeza 
profunda. Já disse, e não custa repetir, que cada um que se vai, 
leva um pouco da minha alegria de viver. Desta vez foi com o 
meu amigo APOLO RISK. Acredito que fui um dos primeiros a 
saber. Estava no escritório, sentei, chorei e fiz a minha prece 
por sua alma.
APOLO se tornou um amigo daqueles que você admira, briga e 
sabe que pode contar. E, o melhor, ao longo de quase três déca-
das NUNCA disse um NÃO quando o assunto era um incentivo 
ao nosso trabalho na CLASS. Mesmo que não fosse dentro 
da nossa proposta, negociávamos e chegávamos a um acordo 
que pudesse ser útil, bom para ambas as partes. Aprendi muito 
com ele. 
Gostava de ouvir os seus casos porque sempre tinha algo para 
favorecer minha caminhada pela vida. Ao contrário de sua apa-
rência sisuda, era um gozador e gostava também de ouvir as 
minhas histórias. 
Um empresário sério, que deixou um legado merecedor de 
aplausos. Para mim, ficam lembranças de um grande MESTRE. 
Muitas vezes, quando saía de seu escritório, chegava em casa 

e falava para a minha mulher o quanto, atrás de sua aparência 
fechada, se escondia um homem de coração enorme. Obser-
vava como tratava os seus funcionários com distinção, o que 
já demonstrava diferença. Era notório que não fazia o gênero 
“eu sou o patrão” para impor o andamento que queria em suas 
empresas. 
Mesmo não sendo amante de movimento social, sempre se 
fazia presente em nossos eventos e muitas vezes, como em 
FEIJOADAS, colocava a empresa como patrocinadora. E hoje 
posso falar: quando houve um incêndio em nosso apartamen-
to, às vésperas do lançamento de uma AGENDA VIP, foi dos 
primeiros a me procurar e oferecer ajuda. 
Diante de tudo isso, eu, que tenho como lema a GRATIDÃO É 
PARA SEMPRE, me sinto ÓRFÃO de um amigo raro, daqueles 
que na passagem pela vida conseguimos fazer poucos. Aos 
filhos, GABRIEL e APOLINHO, o nosso abraço solidário e a 
conscientização que são filhos de um grande homem. 
Meu caro amigo APOLO RISK, que você, agora em outro plano, 
tenha de DEUS o descanso eterno naquilo que houver de me-
lhor porque aqui você fez por merecer. 
ADEUS! E o nosso tradicional: OBRIGADO! OBRIGADO! OBRI-
GADO! - Jorginho Santos

O ADEUS PARA
APOLO RISK



DOSE DE REFORÇO CONTRA A COVID-19
SaúdeSaúde

O avanço da vacinação em território nacional está acelerado e 
é responsável pela diminuição de 70% das mortes, sendo que 
a população de 60 anos ou mais apresenta 100% de cobertura 
para primeira dose e cobertura muito próxima a isso para a se-
gunda. São números animadores, mas que ainda não protegem 
a população completamente, especialmente com a ascensão de 
novas variantes no mundo todo. 
Por essas e outras, a vacinação com a terceira dose de imuni-
zantes se iniciou na população idosa e começará para os profis-
sionais da saúde. De acordo com a Profª Drª. Raquel Xavier de 
Souza Saito, docente do curso de graduação em enfermagem da 
Faculdade Santa Marcelina, dependendo da evolução da epidemia 
no País, bem como o surgimento de novas evidências científicas, 
a administração de doses adicionais para outros grupos poderá 
ser considerada. 
Com a eminência dessa nova realidade, a especialista respon-
deu cinco questões sobre o tema para que a população possa se 
preparar e estar devidamente imunizada e segura contra a pande-
mia do novo coronavírus.  
Quais os benefícios da terceira dose da vacina? 
São dois os principais fatores que justificam o uso da terceira 
dose de vacinas contra COVID-19. Primeiramente, dados com-
provam uma queda progressiva de proteção imunológica entre os 
idosos acima de 70 anos e, particularmente, acima de 80 anos. 
Logo, uma terceira dose poderia prolongar a proteção. Em segun-
do lugar, pessoas com alto grau de imunocomprometimento ten-
dem a apresentar resposta imunológica reduzida e, nesse caso, 
uma terceira dose aumentaria essa resposta. “Recomendações 
sinalizam que, a vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá 
ser, preferencialmente, de RNA mensageiro, como Pfizer e Wyeth, 
ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral, como Janssen 
ou AstraZeneca”, explica a docente.  

Qual o intervalo entre a segunda e terceira dose? 
O intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde é de seis me-
ses após a segunda dose ou dose única, independentemente do 
imunizante aplicado. Para indivíduos imunocomprometidos, esse 
período de intervalo deverá ser menor: somente 30 dias.  
Teremos que tomar uma nova dose de vacina todos os anos? 
A exemplo da vacina da gripe, pode ser necessária uma dose anu-
al de imunizante para manter o controle da doença. “Isso deverá 
se repetir até que o vírus seja devidamente erradicado, ou seja, 
até que, depois de várias vacinações coletivas, não se observe 
mais a ocorrência da infecção na população de uma determinada 
região”, afirma Raquel.  
A necessidade de uma terceira dose significa que ainda não 
estamos seguros? 
A terceira dose é considerada uma dose de reforço, que busca 
reduzir qualquer interferência em um conjunto de variáveis, como 
esclarece a professora. “Uma vacina, para que tenha efetivida-
de, depende de vários fatores: comportamento de replicação viral, 
conservação, imunidade e capacidade de resposta do indivíduo. A 
terceira dose vem para fortalecer esses fatores.”  
E depois da terceira dose? Quais serão as medidas de prote-
ção? 
A utilização de máscaras poderá seguir vigente, especialmente 
entre pessoas que apresentem síndrome gripal - essa deverá ser 
uma regra de etiqueta a ser adotada. E, como nenhuma vacina 
tem eficácia de 100% para a prevenção de qualquer doença, as 
medidas de proteção já conhecidas poderão seguir em avaliação. 
“Distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, 
limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos sus-
peitos e confirmados conforme orientações médicas são medidas 
que, quando utilizadas de forma integrada, favorecem o controle 
da transmissão da Covid-19 e suas variantes”, finaliza a doutora.  







CulináriaCulinária

INGREDIENTES: 1 kg de lombo de porco, 3 ramos de alecrim, sal a gosto, 
pimenta do reino a gosto, azeite a gosto, 1 xícara de vinho branco seco, 
1 xícara de água, 8 dentes de alho com casca, 300 g batatas aperitivo, 2 
galhos de tomate em rama, 2 galhos de louro.

MODO DE PREPARO: Com uma faca de ponta fina, faça furos no lombo 
na parte de baixo, oposta à gordura. Coloque numa tigela. Em uma tábua, 
debulhe e pique 1 ramo de alecrim. Em seguida, tempere a carne com o 
alecrim picado, sal, pimenta do reino e um fio de azeite, esfregando bem os 
temperos em toda a peça. Em uma frigideira já aquecida, regue com o azeite 
e sele o lombo começando com a gordura para baixo. Sele todos os lados 
da peça. Enquanto isso, pegue uma assadeira e a forre de modo que forme 
uma cama com os ramos de alecrim, louro e tomates, acrescentando tam-
bém as batatas aperitivo e o alho com casca amassado. Reserve. Depois 
de selado todo o lombo, disponha na assadeira junto com a cama de ervas. 
Na mesma frigideira, faça a deglaçagem adicionando água e vinho, soltando 
todo o sabor da selagem. Em seguida, regue as batatas e os tomates com 
esse caldo. Leve ao forno pré-aquecido à 180C° por 45 minutos. Sirva fa-
tiado acompanhado das batatinhas e os tomates assados.

LOMBO DE PORCO ASSADO À MODA DO PORTO
BY OLIVARDO SAQUI

QUICHE INTEGRAL DE ATUM
INGREDIENTES: 

Massa: 1 xícara (chá) de farinha de trigo (150 g), meia xícara 
(chá) de farinha de trigo integral (70 g), 2 colheres (sopa) de 
semente de linhaça (20 g), meia xícara (chá) de manteiga sem 
sal (100 g), sal a gosto, 1 gema, cerca de 3 colheres (sopa) 
de água.
Recheio: 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem, 1 dente de 
alho amassado, 200 g de mix de cogumelos fatiados (Shitake, 
Shimeji, Paris), sal e pimenta do reino a gosto, 1 copo de io-
gurte desnatado (170 g), 3 ovos, 1 lata de atum sólido ao na-
tural Gomes da Costa (170 g).

MODO DE PREPARO:  
Massa: Numa tigela, coloque as farinhas, a linhaça, o sal e 
a manteiga em pedaços e amasse com as pontas dos dedos 
até esfarelar. Junte a gema e a água (aos poucos) e trabalhe a 
massa apenas até que ela se misture. Cubra e leve à geladeira 
por cerca de 1 hora. Forre o fundo e a lateral de uma fôrma de 
aro removível (com cerca de 23 cm de diâmetro). Coloque uma 
folha de papel alumínio sobre a massa e preencha com feijão. 
Leve ao forno preaquecido (180ºC) por 25 minutos. Retire o 
papel e os feijões. Asse por mais 5 a 10 minutos somente até 
cozinhar a massa do fundo da torta.
Recheio: Numa frigideira, aqueça o azeite e doure o alho. Junte 
os cogumelos e refogue-os até secar a água que se forma. 
Tempere com sal e pimenta a gosto. Retire do fogo e reser-
ve. Numa tigela, misture bem o iogurte com os ovos. Tempere 
com o sal e a pimenta. 
Montagem: Sobre a base da torta, distribua os cogumelos e o 
atum escorrido. Despeje a preparação de iogurte sobre eles e 
leve ao forno novamente para assar por cerca de 25 minutos 
ou até o recheio ficar firme.
Desenforme e sirva em seguida.



Panorama DigitalPanorama Digital

novo kindle paperwhite com carregamento sem fio

amazon glow traz videochamadas
e um projetor para crianças

Com o retorno às atividades presenciais, pais que tiveram mais 
tempo com seus filhos durante o isolamento, na pandemia, 
podem sentir a falta da companhia dos pequenos. Pensando 
em, mesmo à distância, aumentar a frequência pela qual são 
realizadas as interações entre eles - ou até mesmo com outros 
familiares - e as crianças, a Amazon criou o Amazon Glow.
É um dispositivo num formato de “telefone grande”, com uma 

O novo Kindle Paperwhite tem 6,8 polegadas na 
tela, o maior visto na linha Paperwhite, e bordas 
de apenas 10mm - as menores já vistas - assim 
como um design mais elegante. A tela ainda vem 
com resolução de 300ppi, é antirreflexo e oferece 
um adicional de 10% no brilho quando em má-
xima potência. A temperatura de luz é ajustável 
de acordo com as configurações do usuário. O 
modo noturno oferece a função de inverter preto e 
branco, o que oferece mais flexibilidade à leitura. 
Em sua versão premium, o Kindle Paperwhite Sig-
nature Edition tem uma luz frontal adaptável que 
consegue ajustar o brilho da tela de acordo com a 
iluminação que está no ambiente.
Levando em consideração que o Kindle é um apa-
relho que deve simular leitura de livros, então ele 
já foi pensado para que dure semanas, mas isso já acontece 
desde versões anteriores. A bateria dos lançamentos pode du-
rar até 70 dias, tempo nunca visto em nenhum outro modelo 
Kindle Paperwhite até hoje. Para atingir a carga máxima, são 
necessárias duas horas e meia de recarga, caso esteja num 
adaptador contendo 9W ou superior.

O Kindle Paperwhite possue certificação IPX8, que confere 
resistência à água e está disponível em pré-venda no site ou 
aplicativo da Amazon por R$ 649, em até 12 vezes sem juros, 
modelo com 8 GB e na cor preta. Já o Kindle Paperwhite Sig-
nature Editon também está disponível em pré-venda no site ou 
aplicativo da Amazon por R$ 849, em até 12 vezes sem juros. 

tela e alguns botões para realizar certas ações. Ele projeta uma 
imagem à sua frente de acordo com o que é proposto no mo-
mento e, ao realizar videochamadas, a criança verá a pessoa 
pela tela e o aplicativo de interação no que está sendo repro-
duzido no projetor.
A capacidade de projeção do Amazon Glow é de 19 polegadas, 
oferecendo às crianças alta possibilidade de interação com o 
que quer que brinque, feita por duas lentes voltadas para baixo, 
pensadas para que fiquem justamente posicionadas para uma 
superfície plana, facilitando a exibição da projeção. Já a tela do 
Amazon Glow possui 8 polegadas e é touch screen, algo que 
as crianças de hoje em dia já estão habituadas a lidar.
O Amazon Glow poderá ser encontrado por US$ 249,99 (R$ 
1.356,75 em conversão direta, ou seja, sem considerar quais-
quer eventuais taxas) e virá com uma assinatura de um ano do 
serviço de streaming Amazon Kids+. Isso, caso você seja um 
assinante do Day 1 Editions, programa que oferece oportuni-
dade de testar aparelhos novos da Amazon. O valor do Ama-
zon Glow, oficialmente, será de US$ 299,99 (R$ 1.628,11 em 
conversão direta, ou seja, sem considerar quaisquer eventuais 
taxas).






