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FÉRIAS 2022
concepção de férias é o descompromisso com 
TUDO. Do horário de acordar, de se alimentar, a aban-
donar o relógio e deixar a mente limpa, sem pensar 

nos boletos que vencerão. Mas, isso fica cada dia mais 
IMPOSSÍVEL. O aumento do custo de vida é infinitamente 
maior que os nossos ganhos. Pelo menos em meu caso. 
Entretanto, quem se organiza, quem risca da planilha de 
gastos familiar compromissos, acaba conseguindo. 
FÉRIAS com a família é a melhor maneira de repor ener-
gias. É quando podemos avaliar as mudanças bruscas 
e a necessidade de corrigir gastos e comportamentos. 
E se não podemos, no momento, estar nas Ilhas Maldi-
vas, temos MACEIÓ, com praias tão lindas e maravilhosas 
quanto. E pagando em REAIS. Nesta edição, a mostramos 
e recomendamos a vocês. 
Se o assunto é turismo, também fizemos uma matéria 
sobre o MUSEU DA GENTE SERGIPANA, o 
primeiro interativo do Norte e Nordeste e que 
vale muito a visita de quem for a ARACAJU.
No assunto decoração de interiores, grandes 
profissionais europeus levantaram a bandeira 
e querem acabar com o reinado do branco 
total; o que veio em boa hora, pois há anos 
imperava. É o momento de apostar em tons 
de marrom, chocolate e terrosos. E nós, cla-
ro, também trazemos o assunto para vocês.
Se as pessoas andam sedentas por novi-

dades para o encontro com amigos, CLASS descobriu 
o WINE VIX Bar e Champanharia. Um BRISTÔ, cheio de 
charme, com um cardápio relativamente pequeno, mas, 
com tudo maravilhoso e, lógico, tendo a nossa indicação 
para quem gosta do diferencial com preço justo. 
Na seção FIRST CLASS, aquela galeria onde colocamos 
em destaque pessoas de vários segmentos, a escolhida 
deste mês é uma figura totalmente LOW PROFILE, que 
atualmente comanda a Secretaria de Comunicação So-
cial do ES, mas já demonstrou sua competência atuando 
como jornalista em veículos de comunicação ou como 
consultora de políticos. FLÁVIA MIGNONI é a nossa ho-
menageada.
E para manter a tradição e compromisso de levar HUMOR, 
as LINHAS MALDITAS contam, com exclusividade, um 
fato na vida do cantor GUSTTAVO LIMA, um dos mais ri-

cos do País, quando ele, no início da carreira, 
ainda sem fama, morava em um quiosque de 
GUARAPARI.
CLASS continua a sua saga. Estamos a pou-
cos meses de atingir 30 ANOS. E não custa 
lembrar que é a única a ter comprovação de 
periodicidade desde o dia de seu lançamento. 
Isso faz a diferença! E, sem dúvida, seria im-
possível se não tivéssemos o reconhecimen-
to de parte da iniciativa privada. OBRIGADO! 
OBRIGADO! OBRIGADO!





by JORGINHO SANTOS

revistaclass.com.br

MMMRecentemente, o can-
tor GUSTTAVO LIMA, em sua 
passagem pelo balneário de 
Guarapari, encantou meio mun-
do porque saiu às ruas para 
passear de bicicleta, distribuin-
do sorrisos e beijinhos. Uma 
atitude, sem dúvida alguma, 
muito simpática. Mas, a coluna 
tem outra história: GUSTTAVO 
LIMA, durante algum tempo, 
morou num quiosque em Gua-
rapari e fazia shows em troca 
de moradia. Um dia, ele foi as-
sistir ao show dos sertanejos 
JORGE & MATEUS e quem os 
trouxe foi o nosso amigo BETO 
CÂMARA GOMES. E foi ele 
quem deu a primeira chance 
ao cantor de subir num palco 
de um show de grande proje-
ção no ES. Nesse dia, GUST-
TAVO fez a sua pala para uma 

MMMNo Nordeste, uma senho-
ra resolveu, de maneira genial, 
fazer cobrança de uma amiga que 
pegou um vestido para usar no ré-
veillon e não devolveu: contratou o 
motorista do caminhão que vende 
ovos na cidade e pagou um cachê 
para ele ir na porta da casa dela e 
dizer no microfone: “DIVA, devol-
ve o vestido que você pegou em-
prestado para passar o réveillon.  
Podemos nos tornar inimigas, mas 
quero o meu vestido!” Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!” Quá... 
Quá... Quá... Se a moda pega!
MMMQuem diria: até o ESTERCO 
(bosta de gado) teve um aumento 
estupendo no comércio americano. 
Antes, a tonelada era comercializa-
da por US$ 10. Hoje, não há nin-
guém que venda por menos de US$ 
70. Como diria o saudoso CARLOS 
VACCARI: “Sem aquela, tá!”
MMMEntre os meus projetos de 

eventos, talvez realize uma festa 
com o nome “NO CAMINHO DA 
TONGA!” Quá... Quá... Quá...
MMMEm Maceió, existe uma 
pimenta com o nome de 15 SE-
GUNDOS NO INFERNO. Olha... mes-
mo quem gosta de pimenta, como 
eu, se arriscar e colocar uma gota 
a mais, verá o DIABO fazendo a 
barba. Como diria o saudoso TAO 
MENDES: “Macacos me mordam!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMFalando em Nordeste, a 
qualidade de vida em Aracaju re-
almente é indiscutível. Imagina 
você que um PERSONAL TRAINER 
cobra R$ 25 por hora, o atendendo 
em casa. E falamos de um profis-
sional que trabalha na região dos 
JARDINS, considerada das mais 
valiosas por metro quadrado da 
cidade.
MMM“A SAUDADE É A NOSSA 
ALMA DIZENDO PARA ONDE ELA 
QUER VOLTAR!”

plateia. Agora, pergunta se, em 
algum momento, depois do suces-
so, ele por acaso se lembrou disso 
em suas vindas ao Espírito Santo? 
NUUUUUUUUUUUUUNNNCA!!! 
MMMEu chamo isso de INGRA-
TIDÃO, um dos defeitos que não 
perdoo no ser humano. 





Nestes tempos de terrorismo, onde para se progra-
mar para fazer qualquer viagem é preciso analisar 
os prós e contras diante de tantos empecilhos que a 
mídia faz questão de colocar, principalmente se for 
para o exterior, nos resta voltar aos lugares do País 
onde nos sentimos bem. Resolvemos regressar a 
MACEIÓ e confesso que fomos mais uma vez sur-
preendidos.
Escolhemos o JATIÚCA RESORT HOTEL, na orla e 
centro da capital alagoana, para hospedagem. Se o 
turista quiser descansar e ter mordomias com a sua 
família, o local é ideal. Não precisa nem sair de lá. O 
atendimento pode ser considerado perfeito. Os fun-
cionários são gentis, atenciosos e há entretenimento 
para todas as idades.
O dia inteiro, as piscinas gigantes, cercadas de cen-
tenas de coqueiros, têm hidroginástica, brincadeiras 
para crianças e adultos. Se preferir, há academia de 
ginástica e SPA. Em relação à gastronomia, o buf-
-fet do BREAKFAST é irretocável: dos pratos tradi-
cionais da gastronomia nordestina, como cuscuz e 
mingaus, a uma imensa variedade de pães, bolos e 
dois chefs fazendo omeletes com recheios do gosto 
do hóspede, na hora, e a deliciosa tapioca, além de 
frios, sucos e frutas regionais. 

MACEIÓ...ÓÓÓH!!!
TURISMO

Entardecer no Jatiúca ResortEntardecer no Jatiúca Resort

Vista aérea do JatiúcaVista aérea do Jatiúca

Jorge curtindo a apresentação do show, com tema Madagascar, no resortJorge curtindo a apresentação do show, com tema Madagascar, no resort



Eliza e JG curtindo uma das piscinas do JatiúcaEliza e JG curtindo uma das piscinas do Jatiúca

Vista aérea de parte da maravilhosa Orla de MaceióVista aérea de parte da maravilhosa Orla de Maceió

O espetáculo do O espetáculo do 
entardecer na Orla entardecer na Orla 

de Maceióde Maceió
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AS PRAIAS MARAVILHOSAS
Posso afirmar, sem medo de errar, que os alagoanos têm al-
gumas das mais belas praias do Brasil, talvez do mundo. Ali, 
Deus foi mais que generoso: o contraste de areia branca com 
um mar azul em vários tons, complementado por milhares de 
coqueiros, é simplesmente fantástico. 
A PRAIA DO GUNGA, um dos principais points, teve um cresci-
mento absurdo. Chegamos numa segunda-feira e o movimento 
de turistas era inacreditável. Quase irreconhecível para quem, 
como nós, havia passado por ali há mais de 10 anos. Virou um 
povoado, com todo tipo de entretenimento, além de esportes 
náuticos, um pavilhão gigante de artesanato, muitos restauran-
tes, num cenário de tirar o fôlego.
BARRA DE SÃO MIGUEL é hoje considerada um dos lugares 
preferidos de celebridades do País. E quando chegamos lá, en-
tendemos a razão pela qual vem tirando um pouco da fama da 

também maravilhosa PRAIA DO FRANCÊS, nos últimos tem-
pos. O local tem 10 km de extensão, hoje em torno de 8 mil 
habitantes e, a cada metro, uma pincelada da arte de Deus. O 
balneário fica a pouco mais de 30 minutos da capital. 
Em fase de crescimento, tem mar calmo, cercado de arreci-
fes e de tonalidades azuis e esverdeadas, que não deve nada 
a nenhuma praia caribenha. A melhor opção para turistas é o 
PRAÊRO BEACH CLUB.
Aconselhamos chegar cedo pois, em alta temporada, está 
sempre com lotação esgotada. Os petiscos são relativamente 
bons, mas o atendimento perde para os ‘BEACHS’ de seus vizi-
nhos, os sergipanos. Em BARRA DE SANTO ANTÔNIO, toda a 
orla é bonita, mas há sim deficiência na infraestrutura ainda. É o 
caso da praia do TABUBA, onde há o encontro de um rio com o 
mar. A beleza natural é indiscutível, mas os bares e restaurantes 
muito fracos. 

Parte da ponta da Praia do GungaParte da ponta da Praia do Gunga

Praia de TabubaPraia de Tabuba

Cid Paulo Leal Cid Paulo Leal 
Jr em TabubaJr em Tabuba



Parte da ponta da Praia do GungaParte da ponta da Praia do Gunga

O espetacular mar de Barra de São MiguelO espetacular mar de Barra de São Miguel

Vista aérea de parte de Barra de São MiguelVista aérea de parte de Barra de São Miguel

Eliza e JG no Praêro Beach Club, Eliza e JG no Praêro Beach Club, 
em Barra de São Miguelem Barra de São Miguel
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O ARTESANATO É MARAVILHOSO
De todo o nordeste brasileiro, acho que o artesanato mais rico 
e bem-feito está em ALAGOAS. Das bolsas e chapéus de palha, 
em todos os tamanhos, às toalhas e jogos americanos bordados, 
esculturas em barro, rendas FILÉ, trabalhos em palha de taboa, 
madeira e colares com sementes, casca de coco, a variedade é 
muito grande e os preços quase inacreditáveis. 
Na orla, existe o PAVILHÃO DO ARTESANATO - onde se concen-
tram os melhores artesãos da região, com cafés na entrada. Em 
frente, na avenida, permanece a feirinha, talvez com um preço 
melhor ainda, mas sem a mesma qualidade.

A TEMPERATURA CONVIDA
MACEIÓ é das poucas capitais do País com um clima 
que muda muito pouco. Desde 2015, a temperatura 
mais baixa atingida foi de 15°. Uma curiosidade é que 
geralmente as pancadas de chuva acontecem à noite 
e pela madrugada. 
Os dias amanhecem às vezes cinzentos e muito nu-
blados, mas em poucos minutos o céu fica claro. 
Segundo estudantes da meteorologia, é raríssimo ul-
trapassar 29°. 

Canoa vendendo ostras frescas e assadas em Barra de São MiguelCanoa vendendo ostras frescas e assadas em Barra de São Miguel

Jorge e Terry na Feira de Artesanato da PajuçaraJorge e Terry na Feira de Artesanato da Pajuçara

Parte do rico artesanatoParte do rico artesanato

JG, Eliza, JG, Eliza, 
Terry e Jorge Terry e Jorge 
no Anauê no Anauê 
Beach Club, Beach Club, 
em Sonho em Sonho 
Verde, Verde, 
ParipueiraParipueira



A GASTRONOMIA
Evidente que com um mar tão grande e lindo, a inspiração da gastro-
nomia se concentra nos frutos do mar - em camarões, peixes, lagos-
tas, siris e moluscos. Mas, o que eu não sabia é que por lá o prato 
típico é o SURURU. Com ele, fazem caldos e também usam servir 
na casca com pirão. Inclusive, em 2014, ele garantiu o registro de 
Patrimônio Imaterial do Estado de Alagoas. Uma honraria concedida 
pelo Conselho Estadual de Cultura. 
Outro prato regional que faz sucesso é o CHICLETE DE CAMARÃO, 
que experimentamos, mas não aprovamos, na viagem anterior. Claro 
que não pode faltar a CARNE DE SOL em muitas receitas diferencia-
das.
Já na parte de doces, as cocadas são as mais populares, mas no 
cardápio nunca falta sugestão para conhecer o PUDIM DE TAPIO-
CA, BOLO DE MASSA PUBA, BOLINHOS DE GOMA e a UMBUZADA 
SERTANEJA. Nesta época do ano, a variedade de sucos com frutas 
típicas regionais tem o de SERIGUELA, uma fruta parecida com o 
nosso cajá, como um dos preferidos.

Sururu no cocoSururu no coco

Cocadas deliciosasCocadas deliciosas

Parte do rico artesanatoParte do rico artesanato

Suco de SeriguelaSuco de Seriguela

Chiclete de CamarãoChiclete de Camarão

Bolinhos de GomaBolinhos de Goma

SururuSururu



Tudo passa!
Não se vence uma batalha entregando o jogo. Muito me-
nos várias batalhas que, a cada dia, enfrentamos nessa 
vida. 
Diante dos problemas, sejam eles internos, em nós mes-
mos, sejam eles externos, que afetam a sociedade, te-
mos que buscar na ‘sabedoria’ as saídas para a batalha 
que pode ser curta ou longa. 
Verdade, é preciso s.a.b.e.d.o.r.i.a!
Sabe, estávamos acostumados ao nosso mundo, aquele 
que, achávamos, era só felici-
dade, e de repente nos encon-
tramos no olho do furacão tão 
profundo. E longa é a tempes-
tade, ficamos doentes! Aí as-
sistimos ao sofrimento. Todo 
dia esperamos uma ‘mágica’ 
ao acordar, ligar a TV e ouvir: o 
furacão/pandemia, passou! 
Voltando às batalhas do dia a 
dia, sejam elas mentais, físicas 
e sociais, cairemos na palavra 
seguinte, que é ‘sabedoria’. Diz 
um importante mestre budista 
indiano que se podemos resol-
ver o problema, que o façamos; mas se não está em 
nossas mãos o poder de resolver o problema, fiquemos 
tranquilos e deixemos que outros, com mais condições, 
resolvam. 
A equação é simples para aqueles que fazem da sabe-
doria o medicamento para viver o melhor possível nessa 
onda pandemia e, claro, sem pandemia. Complicada para 
aqueles que estão demasiados apegados aos elementos 
sensoriais, sensuais, à comodidade da vida, aos praze-
res do viver. Nessa batalha, de quase 24 meses, somente 
com sabedoria, esforço, paciência, tolerância, generosi-
dade, por exemplo, passaremos ‘um pouco’ mais em paz 
a turbulência. O mundo da ilusão é imenso e a nossa 
mente vive afoita para viver nessa ilusão. Esquecemos 
que tudo é impermanente, nada dura. É preciso saber 
viver, até mesmo no mundo da ilusão.
O jogo dessa batalha é intrincado: o inimigo que mata é 
invisível e vive se multiplicando; os seres humanos atin-
gidos por ele não se entendem pelos quatros cantos do 
planeta; uma rede social de intriga promove o medo, o 
pânico, a dor, uma tirania sem dó nem pena. Ou seja: 
uma sociedade que se alia ao inimigo/vírus para matar 

Vencendo cada uma das batalhas
uns aos outros. Que coisa! O vírus anda matando menos 
agora, mas os seres se matam uns aos outros, ou enlou-
quecendo as pessoas.
A sabedoria está instalada em nossas mentes! Precisa-
mos ser tolerantes, vigilantes, diligentes, concentrados 
e refletirmos sobre os fatos, pois ‘contra os fatos não 
há argumentos’... O vírus ainda permeia as nossas vidas 
como um fantasma, uma sombra... 
Para chegarmos à verdade é preciso esforço! E a ver-
dade está dentro de nós. Nas nossas mentes que deve-

mos acalmar e impedir que ela 
tome conta de nossas vidas, 
nos levando à loucura. A ver-
dade é que a nossa mente vive 
no agito, mesmo sabendo que 
devemos procurar nos acalmar 
para viver no campo de batalha, 
jogando com sabedoria: se não 
posso resolver o problema, vou 
cuidar de mim e, se possível, 
por favor, ajude a cuidar de ou-
tros que não estão preparados 
para uma mente calma de sa-
bedoria.
Ouvi, outro dia, um abade de 

um mosteiro budista dizer que a felicidade e o sofrimento 
andam juntos; uma hora vivemos muita felicidade, ou-
tra o sofrimento; depois felicidade, e novamente o sofri-
mento. Pois não existe felicidade sem sofrimento, e nem 
sofrimento sem felicidade. Pensem, reflitam, relembrem 
fatos, e vejam se esse ensinamento tem a ver.
Todos nós queremos ser felizes todo o tempo, mas faze-
mos tudo para sofrer... todo o tempo.
Sabedoria todo mundo pode ter, não é uma questão de in-
teligência, é uma ques-
tão de esforço mental 
para refletir e analisar o 
que acontece e se adap-
tar. Tudo passa!

CARMINHA CORRÊA 
JECKO 

Jornalista/RP/Escritora
      carminhacorrea

www.carminhacorrea.
com.br

“(...) a felicidade e o 
sofrimento andam 

juntos; uma hora vivemos 
muita felicidade, outra 

o sofrimento; depois 
felicidade, e novamente o 

sofrimento. Pois não existe 
felicidade sem sofrimento, 

e nem sofrimento sem 
felicidade.”



MUSEU DA GENTE SERGIPANA

TURISMOTURISMO



A cultura de um povo é uma de suas maiores 
riquezas e deve ser preservada. Conhecê-la 
é navegar pela história e entender melhor as 
peculiaridades do local. Quem vai a Aracaju, 
não pode deixar de visitar o MUSEU DA GEN-
TE SERGIPANA - inaugurado em 2011, ins-
talado num prédio lindo, restaurado, que foi 
fundado pelo então presidente da província de 
Sergipe D’el Rey, Graccho Cardoso, em 1926, 
para ser o Colégio Atheneu Dom Pedro II. 
Contando a história, mesclando o tradicional 
e as novas tecnologias, o museu é o primeiro 
interativo do Norte e Nordeste; o que torna o 
roteiro bem mais interessante para todas as 
idades. A composição harmônica do antigo 
restaurado, e reintegrado ao cenário urbano 
do Centro Histórico de Aracaju, e do novo, 
com a inserção de estruturas metálicas e vi-
dro, também aparece em sua arquitetura.
O MUSEU DA GENTE SERGIPANA é muito 
bem dividido, com fluxo interessante, com-
posto de espaços expográficos em suas 
instalações permanentes, como o “Nossos 
Pratos”, que conta sobre a gastronomia ser-
gipana através de uma mesa interativa, com 
ingredientes que formam os principais pratos 
típicos do Estado; o “Nossos Leitos”, um dos 
mais legais, em que o visitante pega carona 
num barquinho e navega pelos ricos ecos-
sistemas: o sertão, a caatinga, a região do 
agreste, a mata atlântica e os manguezais; e 
o “Nossas Coisinhas”, que abriga um grande 
painel, com jogo da memória, com pequenos 
objetos que representam grandes coisas da 
cultura local. Em todos, há monitores para 
explicações. 
Além deles, existem as exposições tempo-
rárias, uma programação diversificada de 
eventos e apresentações artísticas, restritas 
agora, na pandemia; o Café da Gente, para 
degustar a culinária local e ter uma boa pro-
sa, e a Loja da Gente, com diversos objetos 
e produtos que compõem o artesanato ser-
gipano - como a belíssima renda irlandesa, 
produzida na cidadezinha de Divina Pastora, 
que se tornou Patrimônio Cultural e Imaterial 
do Estado de Sergipe.
Neste período, as visitas precisam ser agen-
dadas pelo site - museudagentesergipana.
com.br - e a entrada é gratuita. O museu fun-
ciona de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, 
e aos sábados, domingos e feriados, das 10h 
às 15h.

Cid Paulo e Jorge Leal com Izabela GrativolCid Paulo e Jorge Leal com Izabela Grativol



Cid, Jorge e Terry LealCid, Jorge e Terry Leal

A maravilhosa renda A maravilhosa renda 
irlandesairlandesa

Cid e Jorge em frente à maravilhosa fachada do museuCid e Jorge em frente à maravilhosa fachada do museu

O espaço que aborda o tema CordelO espaço que aborda o tema Cordel



Com as filhas, Gabriela e Marina, e o neto PedroCom as filhas, Gabriela e Marina, e o neto Pedro
Na posse como secretária na atual gestãoNa posse como secretária na atual gestão

do governador Renato Casagrandedo governador Renato Casagrande



No jornalismo, como em qualquer outra profissão, 
existe sempre aquela velha mania de COMPETIÇÃO. 
O desejo de ser reconhecido, de ser referência, são 
sempre muito visíveis nos meios da comunicação. 
Mas, há exceções e ela é uma delas. 
Fazendo o gênero low profile, prefere o anonimato, 
frequenta pouco os ambientes sociais e limita-se a 
acompanhar o governador RENATO CASAGRANDE 
em eventos políticos. Mesmo assim, nem sempre 
senta-se na cobiçada MESA PRINCIPAL.  
Formada em Comunicação Social, e com pós-gra-
duação em Comunicação Organizacional pela Facul-
dade Cândido Mendes, FLÁVIA MIGNONI trabalhou 
por anos em vários jornais da capital e em alguns foi 
responsável pela editoria política, o que a levou a ter 
um trânsito livre no meio e que facilitava boas infor-
mações. Mas, não se pode esquecer de algo muito 
importante: nasceu e criou-se convivendo com os 
mais importantes políticos do Estado, uma vez que o 
seu pai, BELMIRO TEIXEIRA, foi deputado em várias 
legislaturas. 
Entretanto, o seu reconhecimento maior veio através 
de consultoria de imagem e marketing político. Sem 
ares de estrela, muito menos de colocar o seu nome 
mais importante que o dos políticos que serve, ela faz 
a diferença nesse segmento. Gosta de viajar e tem 
paixão por Nova York. Sempre que o tempo permite, 
curte as filhas, GABRIELA e MARINA, e os netos, PE-
DRO, de cinco anos, e ARTUR, de dois anos. 
A FIRST CLASS desta edição coloca em sua galeria 
FLÁVIA MIGNONI, atualmente ocupando o cargo de 
secretária de Comunicação do Governo do Estado do 
Espírito Santo, desempenhando com maestria, discri-
ção e competência a sua função.

FIRST 
CLASS

FLÁVIA MIGNONI
Com as filhas, Gabriela e Marina, e o neto PedroCom as filhas, Gabriela e Marina, e o neto Pedro
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by JORGINHO SANTOS

MMMGLADYS CALMON entra 
no mercado PET. Acaba de lançar 
uma linha especial só de acessó-
rios para cães e gatos, batizada de 
LOLLI PET ATELIÊ.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMMDia 02 de setembro, a Ilha 
terá uma noite resgatando o gla-
mour de uma festa exigindo traje 
black tie: os 30 ANOS DA CLASS. 
Uma festa para apenas 120 pesso-
as. Aguardem!
MMMO nosso neto, JORGE, 
que é antenadíssimo com tudo no 
universo, me contou que existe 
uma igreja onde o jogador argenti-
no MARADONA é o DEUS! A Igreja 
Maradoniana tem até seus próprios 
10 mandamentos, como “decla-
rar amor incondicional por Diego e 
pela beleza do futebol” e “espalhar 
as notícias dos milagres de Diego 
por todo o Universo”; sua versão da 
oração do Pai Nosso e seus mem-
bros, mais de 500 mil fiéis em todo 
mundo, seguem o “Calendário Ma-
radoniano”, em que os anos são 
contados a partir do nascimento 
de Maradona, em 30 de outubro de 
1960, ou seja, estão no ano 62 d.D. 
(depois de Diego). Como diz a que-
rida REGINA MARTINS: “Misericór-
dia!”  Quá... Quá... Quá...
MMMComo tenho dito, as redes 
sociais ficaram chatas demais!! 
Agora, vem a confirmação que 
o FACEBOOK perde milhares de 
usuários. Um amigo me disse: “A 
minha página já deve ter teia de 
aranha, de tanto tempo que não 
acesso.”
MMME o buraco do João Doria, 
em São Paulo, hein!!! Coube 20 mil 
toneladas de concreto. Tava bem 
largo, né? Quá... Quá... Quá... E ain-
da espalhou muita bosta, o que o 
obrigou a autorizar um fumacê com 
borrifadas de perfume POLO RALPH 

LAUREN, o seu preferido. 
MMM“Eu quero é botar meu 
bloco na rua!” 
MMMSe você está aí, imaginan-
do o marasmo que continuam insis-
tindo em espalhar para que você não 
tenha alegria e viva mais um ano de 
ISOLAMENTO SOCIAL, aqui vai uma 
dica: já tomou a overdose de vaci-
nas? Já comprou máscaras e mui-
tos vidros de álcool gel? Então, meu 
caro, se está com vontade de ter 
alegria, entrega nas mãos de Deus e 
vai! Vai para o CABOFOLIA, carnaval 
fora de época que explodirá de gen-
te que sabe a importância de viver 
e que acontecerá nos próximos dias 
21, 22 e 23 de abril. Olha só quem 
já está confirmado para apresenta-
ções: BELL MARQUES, HARMONIA 
DO SAMBA, TUCA FERNANDES, 
DURVAL LÉLYS e LÉO SANTANA. 
Imagina se com essa turma é pos-
sível alguém ficar BOROCOCHÔ? O 
evento está sob a organização do 
nosso amigo BETO CÂMARA GO-
MES, que no meio artístico nacional 
goza de grande prestígio. 
MMME será que a imprensa al-
gum dia irá parar com a péssima 
mania de contar gente que mor-
reu? Por que não dizem quantos 
nasceram, quanta alegria famílias 
tiveram com a benção de receber 
mais um herdeiro? 
MMMNuma loja de departamen-
tos, uma senhora se aproxima do 
caixa cheia de roupas. Após regis-
trar tudo, a funcionária perguntou a 
ela: “Senhora, você deseja parce-
lar?” Ela: “Sim! De preferência, se 
puder, em duas reencarnações!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMA moda de cuecas agora 
são as com ventilação. Acho até 
que foram inspiradas nas ruas de 
nossa capital. Ela tem buracos dos 
dois lados e só a parte central tem 
um tecido fechado. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!”
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by JORGINHO SANTOS

MMMDia 28 de maio, as socie-
dades mineira e brasiliense se en-
contrarão na FAZENDA SÃO BENTO 
DO TESOURO, às 16h30, para a ce-
rimônia do casamento de Nathália 
Zamith e Pedro Pimenta da Veiga. 
Estaremos lá e depois contaremos 
TIM-TIM por TIM-TIM. Aguardem!
MMMToda a coordenação da fes-
ta por conta da mãe do noivo, ANNA 
PAOLA FRADE PIMENTA DA VEIGA, 
que sabe tudo na arte de receber.
MMMCuriosidade: ALBERT EINS-
TEIN, para se casar com MILEVA 
MARIC, mesmo apaixonado, exigiu 
o conhecimento de algumas regras 
antes de colocar as alianças. Foram 
elas: cabe a você que minha roupa 
esteja sempre limpa e em ordem; 
que eu receba minhas três refeições 
normalmente em meus aposentos; 
que meu quarto e meu escritório 
estejam sempre bem-arrumados e, 
principalmente, que minha escriva-
ninha seja usada apenas por mim. E 
mais: você se absterá de quaisquer 
relações pessoais comigo, a menos 
que sejam absolutamente necessá-
rias por motivos sociais. Sobretudo, 

você abrirá mão de minha compa-
nhia em casa; sair ou viajar comigo. 
Continuando: não esperará nenhu-
ma intimidade de minha parte, nem 
me repreenderá de forma alguma; 
parará de falar comigo quando eu 
lhe pedir; sairá do meu quarto ou 
do meu escritório imediatamente e 
sem objeções quando eu lhe pedir. 
EINSTEIN e MILEVA tiveram quatro 
filhos, sendo que a primeira ainda 
sem oficializar o casamento. Cons-
ta que, na verdade, ela era mais 
brilhante do que ele. E, colegas de 
faculdade, MILEVA tinha notas su-
periores as dele. EINSTEIN teve um 
caso com uma prima de nome ELSA 
e dela não fez exigências. A refe-
rida lista foi encontrada em 1986, 
31 anos após a sua morte. Estava 
entre as cartas guardadas em um 
cofre de banco em BERKELEY, nos 
Estados Unidos, e foram à leilão 
na década seguinte. Com um nome 
MILEVA, acho que EINSTEIN a levou 
à loucura com suas manias. Como 
diria o saudoso Sérgio Caseira: 
“Sacratíssimo coração de Jesus!!!” 
Quá... Quá... Quá...

Alegria e muita emoção de CLICIE e DORIO GOMES na formatura em medicinaAlegria e muita emoção de CLICIE e DORIO GOMES na formatura em medicina
do filho, LUCAS. Uma família linda, onde todos são médicosdo filho, LUCAS. Uma família linda, onde todos são médicos



Se você é daquelas pessoas que curte lugares chiques, mas sem ostentação, 
onde é possível degustar um bom vinho e saborear algo delicioso, com preço 
justo, a CLASS deixará uma dica: o WINE VIX BAR E CHAMPANHARIA, na 
rua Elesbão Linhares, quase em frente ao DAY BY DAY.  
As instalações foram projetadas pela arquiteta ABIGAIL SOARES, que foi mui-
to feliz criando um espaço lindo, com três ambientes, cadeiras confortáveis 
e uma louça de qualidade. Embora o forte seja a comercialização de vinhos, 
com mais de 700 rótulos à disposição, a casa oferece jantar com pratos as-
sinados pela chef MARIANA PILON. E, no almoço, ela funciona mediante um 
contrato para eventos de negócios. Local melhor, neste sentido, impossível.  
O WINE VIX está sob o comando de ANILSON AMARAL, que durante anos 
trabalhou na CASA DO PORTO, o que lhe garantiu um aprendizado que pode 
ser considerado como um doutorado. 

WINE VIXWINE VIX
UM NOVO POINT

JG com Anilson Amaral e a chef MariJG com Anilson Amaral e a chef Mari



Durante décadas, os profissio-
nais do ramo de decoração de 
interiores apostaram no mini-
malismo e no conforto do bran-
co quase total. Mas, depois de 
entrarmos no terceiro ano de 
PANDEMIA, quando fomos obri-
gados a conviver mais tempo 
em nossas casas, os grandes 
mestres europeus parecem que 
decidiram dar um UP nas ten-
dências decorativas e foram 
buscar, como em outras épocas, 
inspiração no FENG SHUI e no 
WABI-SABI, que, segundo espe-
cialistas, garantem um ambiente 
com mais energia positiva e tra-
zem o que batizaram de “CON-
FORTO EMOCIONAL”.
Para a revista VOGUE francesa, 
grandes profissionais apostam 
em cores quentes, que vão do 
marrom ao chocolate, conha-
que e camelo. Outros optam por 
mármores bege e cinza, mas 
todos decidiram riscar de seus 
projetos o branco, que imperou 
por muitos anos, que eles se re-
ferem como o fim do ALL OVER 
WHITE. 
No mobiliário, a tendência está 
nos móveis de linhas curvas e 
macios. O gesso volta com for-
ça total, trabalhado em paredes 
com aparência envelhecida, fei-
tas por artesãos, dando aspecto 
de ruínas, com texturas diferen-
ciadas.
Há também os que apostarão 
em ambientes duplos, tipo sala 
de jantar e escritório, misturando 
livros com equipamentos espor-
tivos. Lógico que é preciso har-
monia, mas a ideia é mesmo que 
os ambientes tenham mais pos-
sibilidades de uso para os que já 
se acostumaram ao home office.
A matéria diz em seu término: 
“Em 2022, teremos que estar 
atentos à sutileza e ver o que 
uma poltrona de madeira maci-
ça, vintage, do brasileiro SÉRGIO 
RODRIGUES, pode trazer para 
uma casa contemporânea, fa-
zendo o espaço brincar, trazendo 
aconchego e prestígio a ela!”Poltronas assinadas por Sérgio RodriguesPoltronas assinadas por Sérgio Rodrigues



O FIM DO ALL OVER WHITE
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TROMBOSE
A pandemia do coronavírus, além de levar a vida de milhares 
de pessoas no Brasil e no mundo, trouxe um alerta importante 
sobre outra doença igualmente perigosa e relacionada à infec-
ção: a trombose. Essa é uma obstrução causada por coágulos 
de sangue em veias ou artérias, que pode resultar em quadros 
graves, como AVC, infarto agudo do miocárdio, embolia pul-
monar e até a morte.  
Estima-se que de 10% a 15% dos pacientes internados com 
infecção pelo coronavírus em enfermaria tenham apresentado 
algum evento trombótico. Em casos de pacientes na UTI, esse 
número pode chegar a 30% – taxas muito altas se compara-
das ao período pré-pandemia. A infecção causada pelo SARS-
-COV-2 pode danificar a camada interna da parede dos vasos 
sanguíneos chamada de endotélio, como explica o Dr. Marcelo 
Melzer Teruchkin, cirurgião vascular do Hospital Moinhos de 
Vento, em Porto Alegre, e membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) e da Sociedade Bra-
sileira de Trombose e Hemostasia (SBTH). “Essa é uma parte 
responsável por não permitir que o sangue coagule, então se o 
vírus danifica essa camada, a deixa mais propensa à formação 
de trombo.”
É importante salientar que a maioria dos quadros de trom-
bose não está associada à COVID. Especialistas alertam que 
os principais fatores de risco para trombose são idade acima 
de 60 anos, tabagismo, obesidade, imobilidade, cirurgias, in-
fecções, gravidez e puerpério, uso de hormônios como anti-
concepcionais, acidentes, câncer e doenças da coagulação, 
denominadas trombofilias. No caso das tromboses arteriais, 
ainda temos o diabetes, sedentarismo e elevação das taxas de 
gordura no sangue como fatores causais. Os sintomas podem 
ser variados, de acordo com o sistema envolvido. Por isso, o 
Dr. Marcelo listou os quadros clínicos mais comuns:

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO - a trombose das artérias do 
coração (coronárias) pode se apresentar com quadro clínico 
de dor torácica, de forte intensidade e aperto no peito que pode 
se irradiar para o braço esquerdo, ombro, região da mandíbula 
e até abdômen. Essa pode estar associada à falta de ar, sensa-
ção de desmaio, palidez, náuseas, sudorese e palpitação.

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - quadro de dor intensa na 
cabeça, convulsão, perda de consciência, confusão, tonturas 
associadas a náuseas e vômitos, perda de força ou formiga-



SaúdeSaúde
mento em um lado do corpo, 
desvio da boca e dificuldades 
na fala podem estar associa-
dos ao quadro de trombose da 
circulação cerebral.

EMBOLIA PULMONAR - a obs-
trução da circulação pulmonar 
pode se apresentar com dor 
torácica em pontada ou aperto, 
falta de ar, palpitação, tosse, 
febre de baixo grau e cianose 
(face e extremidades do corpo 
arroxeadas).

TROMBOSE VENOSA PRO-
FUNDA - a trombose do siste-
ma venoso de uma das pernas 
ou braços pode ocasionar dor 
intensa, inchaço, enrijecimento muscular e mudança de colo-
ração (avermelhado ou arroxeado). Geralmente, acomete ape-
nas uma das pernas ou um dos braços.

OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA DE EXTREMIDADES - a obstru-
ção aguda de uma artéria da perna ou do braço pode levar à 
dor intensa, palidez, formigamento, resfriamento, dificuldade 
de movimentação e ausência de pulsação. 

COMO EVITAR? - O primeiro e mais importante passo é se 
manter ativo fisicamente e conservar boas práticas de saú-

de. Para a Dra. Joyce Annichino-Bizzacchi, hematologista e 
professora do departamento de clínica médica da Unicamp, 
no caso de lesões em atividades físicas, é importante prestar 
atenção a sinais de inchaços ou dores desproporcionais nos 
dias seguintes.  
A especialista ainda indica que sempre que passar por um epi-
sódio que propicie o desenvolvimento de coágulos, procure um 
médico responsável. “Cirurgias, casos onde o paciente deverá 
ficar imobilizado, indicações de anticoncepcionais. Esses são 
alguns casos que vale levantar um questionamento ao médico 
quanto a esse risco”, finaliza Dra. Joyce.
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SALPICÃO VEGANO COM MAIONESE DE CASTANHA
BY BELA GIL

QUICHE DE CREAM CRACKER E LEGUMES
INGREDIENTES:

Recheio: 2 colheres (sopa) de azeite, 2 dentes de alho picados, 
1 cebola pequena picada, 1 alho-poró em rodelas, 1 lata de 
milho verde em conserva, escorrido (200 g), 1 abobrinha 
italiana pequena, ralada grossa, sal a gosto.
Massa: 400 g de Biscoito Cream Cracker Piraquê, ¾ xícara 
(chá) de leite, 2 colheres (sopa) de azeite.

INGREDIENTES:
Salada: 1 xícara de cenoura ralada, 1 xícara de repolho branco 
fatiado bem fininho, 1 xícara de milho fresco cozido na água 
com sal (aproximadamente 2 milhos), 1 maçã pequena em 
cubinhos, 2 colheres sopa de uva-passa (opcional), ½ cebola 
em cubinhos, 1 xícara de salsinha picada, 1 talo de aipo em 
cubinhos e 100g de tofu defumado ralado (no ralo grosso). 
Maionese: ½ xícara castanha de caju (deixada de molho por 
6h), 3 colheres de sopa de Extra Virgem Criações do Brasil por 
Bela Gil, 3 colheres de sopa de água; suco de ½ limão, 1 dente 
de alho, 1 colher de chá de sal marinho e pimentão do reino.
Batata-doce palha: 1/2 litro de óleo de girassol e 1 batata-
doce ralada grossa com casca, pode ser a roxa.
MODO DE PREPARO: em uma panela grande, aqueça o óleo 
em fogo médio. Disponha a batata ralada e deixe até dourar. 
Retire. Coloque sobre papel toalha para escorrer e salpique o 
sal. Reserve.
Peneire as castanhas e coloque-as no liquidificador. Acrescente 
o restante dos ingredientes da maionese e bata até virar um 

creme liso e homogêneo. Numa tigela, misture os ingredientes 
da salada, acrescente a maionese de castanhas e misture. 
Coloque numa travessa para servir e por cima a batata-doce 
palha.

Montagem: 250 g de creme de ricota, 3 ovos, sal e noz-
moscada, moída na hora, a gosto.

MODO DE PREPARO:  
Recheio: em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue o alho, a 
cebola e o alho-poró. Acrescente o milho, a abobrinha e refogue 
mais um pouco. Tempere com o sal, misture e desligue o fogo. 
Massa: no processador ou liquidificador, triture o biscoito, 
acrescentando o leite e o azeite para obter uma mistura 
granulada. Acomode essa mistura em uma forma redonda (26 
cm de diâmetro x 4 cm de altura), de fundo falso, levemente 
untada. Pressione com as mãos para forrar todo o fundo e 
lateral da forma. Reserve.
No liquidificador, coloque o creme de ricota junto com os ovos, 
o sal e a pimenta. Bata bem para obter um creme homogêneo. 
Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para 
pré-aquecer por 10 minutos e, enquanto isso, monte a quiche: 
sobre a massa, distribua o refogado de legumes e, por cima, 
despeje o creme. Leve ao forno para assar por cerca de 20 
minutos.
Dica: se preferir, substitua o creme de ricota por 200g de ricota 
batida com ½ xícara (chá) de leite.



Panorama DigitalPanorama Digital

Os celulares ganham cada vez mais fun-
ções e em algum momento nos passa a 
impressão que se tornarão o objeto único 
necessário para o trabalho em algumas 
profissões. A novidade da Apple é que 
seus iPhones aceitarão pagamentos di-
retamente neles, sem a necessidade de 
qualquer hardware adicional, como os 
terminais da empresa de pagamentos 
Square, da Block.
As fintechs Stripe e Shopify Point serão 
as primeiras a oferecer o recurso “cli-
que para pagar” a clientes empresariais 
nos Estados Unidos, segundo a Apple. 
O recurso, a ser lançado ainda este ano, 
usará a tecnologia de aproximação (NFC, 
na sigla em inglês) e permitirá que as 
empresas aceitem cartões de crédito e 
débito, além de outras carteiras digitais, 
com apenas um toque no dispositivo. 
Apple Pay já permite pagar compras com 
o iPhone; agora, celular servirá para re-
ceber pagamentos com cartão.

“Smart” Geladeira da Samsung

IPHONES VIRARÃO “MAQUININHAS DE CARTÃO” 

Se você gosta de cozinhar pesquisan-
do receitas na internet ou lavar a louça 
escutando suas músicas preferidas, 
saiba que as fabricantes de eletrodo-
mésticos investem cada vez mais em 
integrar diferentes funcionalidades em 
um único produto. Um exemplo recen-
te é o novo refrigerador da Samsung, 
o Family Hub Side by Side de 585 li-
tros, que conta com recursos de inte-
ligência artificial. 
Com acesso à internet, a geladeira 
permite que a pessoa ouça música 
através de um Soundbar de 25w de 
potência, de acordo com as especifi-
cações técnicas. O acesso é feito de 
forma simples, através de aplicativos 
de streaming de som que usamos no 

celular, como o Spotify, ou de estações 
de rádio, como o TuneIn. É possível, a 
partir dos programas ouvir músicas, 
podcasts e programas, de notícias.
Na porta, há também uma tela integra-
da em que é possível acessar vídeos 
e até acionar outras funções, como 
verificar a previsão do tempo e ver 
fotos. O visor também permite nave-
gar em páginas de internet. Por meio 
da conexão via Bluetooth, a pessoa 
pode realizar chamadas de vídeo por 
comando de voz enquanto cozinha, 
sem a necessidade de usar as mãos, 
desde que a geladeira esteja conecta-
da à internet. O único desafio para al-
guns consumidores será o preço: R$ 
25.999.



MARÇO:

Na próxima edição, faremos uma publicação
especial focando no brilhantismo DELAS

Mês da Mulher
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