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evolução das coisas já estava acelerada há algum tem-
po. Mas, confesso que após a PANDEMIA a celeridade 
me causa um certo temor. O tempo, o nosso BEM MAIS 
PRECIOSO, parece querer um reconhecimento maior de 

seu valor. 
Estamos em MAIO. Um mês com muitas datas festivas, in-
clusive a que conto com mais um ano de vida. E lá se foram 
quase 71 anos! Não tenho problema algum com idade, mes-
mo porque foram anos muito bem-vividos. Mas, desde os 60 
anos, não negarei, uma desconfiança ronda a minha mente, 
uma voz em meu interior aconselha mudanças no LIFESTY-
LE. Vivo cada dia achando que pode ser o último e por isso 
a prioridade é a QUALIDADE em tudo que faço e com o que 
convivo. 
Só que nem sempre isso depende somente de mim, como 
muitos filósofos afirmam. Faço parte de um mundo com qua-
se 8 bilhões de pessoas e não represento NADA, a não ser 
para os poucos que se dignificaram a aceitar os meus DEFEI-
TOS e enxergar as poucas QUALIDADES. Me assusto com o 
egocentrismo de uma maioria nas redes sociais, que vive de 
aparência e adota um estilo daquela frase lança-
da por mim: SE ENGANA QUE EU GOSTO! Sim, 
porque, na minha opinião, conseguem enganar 
apenas a si próprio. Mas, se é a solução para 
viver bem, que continuem assim. 
Nesta edição, saímos da mesmice, com páginas 
homenageando as MÃES e também as NOIVAS 
de maio. As MÃES não precisam ser lembradas 
apenas em um único dia. Elas deveriam ser enal-
tecidas, paparicadas, todos os dias. Quanto às 
NOIVAS, os especialistas garantem que o mês 
preferido delas agora é SETEMBRO. Discordo. 
O mês não importa quando alguém decide jurar 

amor eterno.
E, por coincidência, sem querer, abordamos o tema GUERRA, 
mas, por favor, não é incentivo, continuem na base do “faça 
AMOR, não faça GUERRA”. É que, em nossa circulada por 
PARIS, fomos conhecer o MUSEU DA GUERRA, OU DOS IN-
VALIDES, que mostra um pouco da história, o armamento, as 
vestimentas e, sobretudo, o respeito de uma pátria pelos seus 
filhos que foram derramar seu sangue pelo País. E como não 
compartilhar com vocês?
Mas, CLASS sempre manteve como foco, em seus quase 30 
anos, a valorização dos talentos da terra, e muitos foram re-
velados aqui, em nossas páginas. E, nesta edição, trouxemos 
mais uma vez o arquiteto SERGIO PAULO RABELLO, que arra-
sa novamente em uma mostra da ARTEFACTO, no Rio de Ja-
neiro, e a cantora lírica NATÉRCIA LOPES, que, com sua voz, 
já encantou palcos do Brasil e de alguns países europeus. Ela 
é quem chega com aplausos para a galeria FIRST CLASS. Na 
nossa capa, e em matéria, os queridos ELCIO PAULO TEIXEI-
RA e  CARLOS BERNABÉ, que foram ao glamouroso Baile da 
Vogue como convidados da grife GUCCI, entre os três casais 

escolhidos pela marca. Chiqueria pura!
Tudo isso, e, claro, as impagáveis LINHAS MAL-
DITAS, que sempre são as preferidas dos nossos 
leitores porque trazem HUMOR e GLAMOUR. 
Mesmo porque, por pior que esteja o mundo, 
embrulhado em guerras, pestes, governos irres-
ponsáveis, miséria, imprensa suja e manipulada, 
sempre resistiremos e tentaremos transformar 
as tragédias em piadas.  Afinal, meus caros ami-
gos, acho que a energia anda tão negativa que 
em qualquer parte do mundo o questionamento 
é um só: QUE MUNDO É ESTE? Saravá! Izifum 
mizifio! Saravá!

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
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MMMVejo tanta gente avisando 
que o celular foi clonado, que não 
deem dinheiro, que já antecipo: 
acho difícil alguém clonar o meu 
porque sabem que não peço NADA 
a ninguém e que, se pedirem, nin-
guém dará mesmo. Quá... Quá... 
Quá... Parece que é chique dizer que 
teve o celular clonado. Cada uma!!!
MMMUm amigo, que esteve re-
centemente nos Estados Unidos, fi-
cou impressionado com o preço da 
LÍNGUA DE BOI: US$ 43, ou mais 
que R$ 200. Como diria o saudoso 
Sérgio Caseira: “Sacratíssimo cora-
ção de Jesus!” Imagina quanto custa 
a picanha!
MMMViver está caro em qual-
quer lugar do planeta depois que a 
CHINA espalhou o vírus pelo mun-
do. 
MMMA Basílica de Santo Antônio, 
um dos mais belos templos religio-
sos do Estado, comandada pelo meu 
amigo de infância, padre ROBERTO 
CAMILATO, precisa da ajuda dos fi-
éis e devotos de Santo Antônio. Para 
isso, conta com a bondade e parti-
cipação de todos que possam doar 
roupas em bom estado de conser-
vação para o BAZAR DE SANTO AN-
TÔNIO, que será realizado na trezena 
de Santo Antônio. Pedimos a sua 
colaboração entregando suas doa-
ções na secretaria da Basílica. Ou, se 
puder, faça diretamente uma doação 
na quantia que desejar. A finalidade 
é ter fundos para a manutenção do 
templo. Santo Antônio há de lhes re-
compensar.
MMMA freira francesa LUCIE 
RANDON é considerada hoje a mu-
lher mais velha do mundo, com 118 
anos e três meses. Um de seus 
segredos é que ela toma todos os 
dias uma taça de vinho tinto. Achei 
incrível porque a minha avó paterna 
veio a falecer com 113 anos e tam-
bém tinha o hábito de tomar vinho 
tinto, todos os dias, durante as re-
feições. Fica a dica.

Deborah Secco arrasou no lookDeborah Secco arrasou no look



A verdade é que poucas coisas no Rio de Janeiro resis-
tiram ao tempo e às inovações, mantendo o GLAMOUR. 
Sem dúvida alguma, uma delas é o COPACABANA PA-
LACE. Mesmo trocando o nome (BELMOND), o COPA 
permanece com a imagem intacta. E só em falar que um 
evento será realizado ali, já cria expectativa. Foi lá o BAI-
LE DA VOGUE, reunindo nomes expressivos do mundo 
artístico nacional. 
Houve uma inovação total na montagem do evento. Para 
garantir possibilidades, empresas de grande porte, gri-
fes de luxo, patrocinaram e convidaram os artistas ou 
clientes especiais. Esses foram convidados a antes fazer 
BIOMETRIA para acesso aos três salões. 
Embora PRETA GIL tenha atuado como apresentadora, foi 
SABRINA SATO que explodiu o salão, arrancando asso-
vios e aplausos ao assumir por algum tempo a posição. 
Só IVETE SANGALO, com seu carisma e charme cão, foi 
mais aplaudida.
Embora o convite exigisse para homens SMOKING ou 
FANTASIA, e para mulheres HABILLÉE ou FANTASIA, se 
via de tudo, até o desleixo de PEDRO SCOOBY, que foi de 
chinelo. Talvez, a fantasia fosse de MENDIGO. “Influen-
cers”, em busca de flashes, abusaram de caudas extre-
mamente longas e impróprias para um baile de carnaval. 
De tudo que recebemos de fotos de muitas assessorias, 
DEBORAH SECCO entendeu e estava DIVINA. THÁSSIA 
NAVES, na linha chiqueria e elegância, também merece 
um troféu.
Daqui do Espírito Santo, a dupla ELCIO PAULO TEIXEI-
RA e CARLOS BERNABÉ marcaram presença como um 
dos três casais do Brasil convidados da GUCCI. E foram 
vestidos dos pés à cabeça com a grife. Mas, colocaram 
um detalhe especial atendendo ao tema BRASILIDADE: 
máscaras criadas pela capixaba KARIN LIMA PACHECO, 
que fizeram o maior sucesso.

GLAMOUR NO  COPACOPA

Deborah Secco arrasou no lookDeborah Secco arrasou no look

O furacão Ivete SangaloO furacão Ivete Sangalo

Carlos Bernabé e Elcio Paulo TeixeiraCarlos Bernabé e Elcio Paulo Teixeira



Com o filho, João ManuelCom o filho, João Manuel

Natércia e a mãe,Natércia e a mãe,
D. Cornélia Lopes de FariasD. Cornélia Lopes de Farias



Ela é o que se chama de DIVA. E 
poucos sabem que o seu histó-
rico como cantora lírica poderia 
ter hoje reconhecimento interna-
cional. Isso porque, depois de se 
formar em Música na Escola de 
Música do Espírito Santo, passou 
uma temporada na Itália, mais 
precisamente no Teatro SCALA, 
em Milão, e aprimorou seu ta-
lento com grandes mestres como 
OTELLO BORGONOVO, CARLO 
CAMERINI e ROMANO GANDOL-
FI. Dali, percorreu a Polônia, Por-
tugal e França se apresentando 
em palcos europeus, sempre 
com grande sucesso. 
No Brasil, consta em seu currícu-
lo apresentações na Sala Cecília 
Meireles, Teatro Municipal de São 
Paulo e Palácio das Artes (BH). 
Em 1984, foi protagonista no es-
petáculo DIDO e ENÉIAS, sob a 
regência do maestro inglês HAR-
RY LIGHT. A essa altura, vocês já 
devem saber que a DIVA a quem 
nos referimos é a capixaba, nas-
cida em CASTELO, irreverente e 
muito querida NATÉRCIA LOPES.
Além da música, sua grande pai-
xão, ela é também bacharel em 
HISTÓRIA, curso concluído na 
Universidade Federal do Espírito 
Santo. Como ser humano, NA-
TÉRCIA é uma pessoa com muita 
sensibilidade, o que se explica, 
uma vez que a música conduz 
as pessoas a esse sentimento, e 
muito bem-humorada.
Desde 2014, assumiu a diretoria 
geral do Festival de Música Eru-
dita do Espírito Santo. E, no ano 
passado, coroando a sua carreira 
artística, se tornou imortal assu-
mindo uma cadeira na Academia 
de Música do Brasil. Diante de 
tudo isso, CLASS não poderia 
deixar de incluir em sua gale-
ria  FIRST CLASS um nome que 
tanto colaborou para o enriqueci-
mento cultural do Espírito Santo: 
NATÉRCIA LOPES DE FARIAS 
OLIVEIRA. NATÉRCIA LOPES

FIRSTFIRST
CLASSCLASS

Natércia e a mãe,Natércia e a mãe,
D. Cornélia Lopes de FariasD. Cornélia Lopes de Farias

Fo
to

 d
e 

Ar
na

ld
o 

Pe
ru

zo





Os astrólogos dizem que pessoas nascidas 
sob o signo de ÁRIES têm como traço forte 
o espírito competitivo, mas sem desmerecer 
os adversários. Respeita a individualidade de 
cada um e espera uma atitude recíproca do 
próximo. A franqueza e a coragem são mais 
duas qualidades. Se você tem um amigo aria-
no, é dele que tem de lembrar nas horas de 
desânimo. Eles têm a capacidade de mostrar 
força para superação. Vamos combinar que é 
quase um ser humano “PERFEITO”.
Seria exagero? Em alguns casos, NÃO! Por 
exemplo, os que convivem e conhecem o DR. 
GUSTAVO PEIXOTO sabem que ele é mesmo 
tudo isso. Um ser humano que prima pela ma-
neira de lidar com as pessoas. Como médico 
competente, usa os seus conhecimentos para 
salvar vidas. Não tem hábito de se autovalori-
zar, embora a sua graduação profissional seja 
muito elevada. 
Para comemorar seu aniversário, ele reuniu 
alguns amigos em torno de uma FEIJOADA, 
no Espaço NA VISTA, na Enseada do Suá. E, 
como não poderia deixar de ser, foi bastante 
prestigiado. As fotos são de CACÁ LIMA.

FEIJOADA DO DR. GUSTAVO

O casal com a mãe dele, a queridaO casal com a mãe dele, a querida
Maria Rita Peixoto MiguelMaria Rita Peixoto Miguel

Débora e José Flávio Alcuri com os filhos, Sarah e LuccaDébora e José Flávio Alcuri com os filhos, Sarah e Lucca

Gustavo Peixoto e Adriana Villa Gustavo Peixoto e Adriana Villa 
Forte com Natalia, Barbara, Forte com Natalia, Barbara, 

Gustavo, Ana Julia e FranciscoGustavo, Ana Julia e Francisco

O aniversariante com as irmãs, O aniversariante com as irmãs, 
Luciana e DéboraLuciana e Débora
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MMMO empresário MAELY 
COELHO, que tem uma belíssima 
história de vida, é a bola da vez 
entre os RICOS da cidade. É que 
ele comprou três terrenos para 
fazer a sua casa de verão no Con-
domínio ALDEIA e constrói na área 
um verdadeiro PARQUE AQUÁTI-
CO, com tobogãs, piscina no atual 
estilo das casas americanas, com 
pedreiras, chafariz e outras novi-
dades. A obra certamente atinge 
cifras milionárias e dá o que falar. 
É sempre assim! Bem... é melhor 
eu calar a minha boca e segurar a 
mão. Como diria o saudoso CAR-
LOS VACCARI: “Sem aquela, tá!” 
Quá... Quá... Quá...

MMMA PANDEMIA fez muita 
gente mudar de profissão e até de-
sistir de suas atividades. Como já 
disse, as consideradas melhores 
doceiras do Espírito Santo, NAJLA 

O joalheiro 
DORION SOARES 

faz de seus 
encontros com 

clientes, quando 
as reúne em 

datas festivas, 
como no DIA 

DAS MÃES, uma 
oportunidade 
para passar 

dicas especiais 
e as diferenças 

para quem 
investe em joias. 
Suas palestras 

são ricas de 
sabedoria na arte 

da joalheria.

CARONE e REGINA MEYNARD, fe-
cham as agendas para atendimento 
de casamentos agora no dia 07 de 
maio, com o casamento de nossos 
filhos, IZABELA e LEOPOLDO. Re-
gina trabalhará dando cursos e fa-
zendo apenas festas infantis. NAJLA 
dará seguimento à fábrica BISTUT’S 
e atenderá apenas encomendas de 
tortas. Uma pena!
MMMPor outro lado, no segmen-
to de decoração de eventos, o mago 
CÁSSIO DOMINGUES também ti-
rará o pé do acelerador. Pretende 
focar nos pequenos eventos da sua 
MAISON ROSÉE e investir na área 
de locação de objetos e móveis. 
DECORAÇÃO, segundo ele, para ca-
samentos, fará a sua despedida no 
mesmo dia 07 de maio. 
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMM“Antes de julgar a minha 
vida, calce os meus sapatos, per-
corra o caminho que percorri, viva 
as minhas tristezas e as minhas 
dúvidas, viva as minhas alegrias, 
tropece onde eu tropecei. E levan-
te-se, como eu faço!”
MMMSANTO ANTÔNIO deu sorte 
às escolas de samba neste carna-
val atrasado. No Rio de Janeiro, a 
Grande Rio teve o enredo EXU, que, 
na umbanda, não sei bem porque, é 
também a figura do santo. Aqui na 
Ilha, a NOVO IMPÉRIO levantou a 
taça com o enredo “ISSO É LÁ COM 
SANTO ANTÔNIO!”
MMMA gasolina continua cau-
sando casos hilários nos postos. 
Dias atrás, uma senhora parou e 
ordenou: “COMPLETA!” O frentista 
correu para um sino e bateu igual 
igreja católica às 18 horas. Como 
diria o saudoso TAO MENDES: 
“Macacos me mordam!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMEm alguns casos, o risco é 
estourar o limite na hora de passar o 
cartão. Quá... Quá... Quá...
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by JORGINHO SANTOS

MMMQuando você pensa que 
já viu tudo, aparece outra loucu-
ra. Uma amiga bateu o seu carro 
e diante da possibilidade de ter 
PERDA TOTAL, foi com um amigo 
procurar um carro em agências da 
Grande Vitória. Depois de muitas 
visitas, viu um belo automóvel em-
placado e se interessou. O vende-
dor explicou que um senhor tinha 
reservado, mandou emplacar e se 
recusou a ficar com o automóvel 
quando foi buscar, cancelando a 
compra. Razão: a placa tem o nú-
mero 24. Que, no bicho, significa 
VEADO. Preciso falar mais alguma 
coisa? Melhor não, né? 
MMMDo Macaco Simão: “O mi-
nistro Alexandre de Moraes parece 
um vibrador!” Como diria o saudoso 
TAO MENDES: “Macacos me mor-
dam!” Ninguém respeita mais nin-
guém. Tá feia a coisa!
MMMTalvez, por isso, o ministro 
disse que “liberdade de expressão 
está sendo confundida com liber-
dade de agressão.” É verdade! O 
povo brasileiro também vem se 
sentindo agredido há muito tempo. 
MMMNuma roda, um senhor, 
que casou com uma jovem milio-
nária (pelo menos vendem essa 
imagem) fez questão de dizer que 
estava na tal lista tão comentada 
para comprar, ou melhor, trocar o 
seu jatinho. Uma pessoa que estava 
na roda retrucou: “Eu estou na fila 
de espera para me aposentar pelo 
INSS”. Quá... Quá... Quá...
MMMUma curiosidade sobre o 
lendário FOURS SEASON HOTEL 

GEORGES V, em Paris: ele foi o 
primeiro hotel do mundo a ter te-
lefones em todas as suas suítes. E 
também o primeiro a ter dois ba-
nheiros no mesmo quarto. A ideia 
era que o casal, quando hospeda-
do, pudesse se arrumar ao mesmo 
tempo. No mundo dos ricos, tudo 
é diferente. Of course!! Existe um 
mundo melhor, mas ele é caríssi-
mo!!!
MMMO famoso hotel inaugurou 
recentemente o restaurante batizado 
de LE GEORGE. Ali, existe um al-
moço executivo que é um dos mais 
concorridos de Paris. A cozinha é 
comandada pelo chef italiano SIMO-
NE ZANONI.
MMM“Ando devagar porque já 
tive pressa, e levo esse sorriso 
porque já chorei demais!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMCamila e Pedro Benevides 
foram levar a linda filha, PIETRA, 
para se divertir no BETO CARRERO 
WORLD. Ele aproveitou para partici-
par de um campeonato de triathlon. 
E já está agendado para outra parti-
cipação, desta vez na Alemanha, no 
segundo semestre.
MMMJá Bruna e André Vascon-
celos foram com os pequenos, JO-
ANA e ANDREZINHO, para a DIS-
NEY durante o feriadão. 
MMME o tal “influencer” que 
casou com nove mulheres e agora 
anunciou que quer uma “GORDI-
NHA”, hein? O detalhe é que o mes-
mo afirma que não tem problemas 
porque todas elas são bissexuais. 
Então, tá. Quá... Quá... Quá...

O deputado MARCELO SANTOS 
tem feito visitas em quase todos 

municípios do Estado. Impressionante 
a sua energia. Sem dúvida, é um 
dos mais atuantes na Assembleia 

Legislativa.



MOSTRA ARTEFACTO 2022
POR SERGIO PAULO RABELLOSERGIO PAULO RABELLO



Ele é sinônimo de chiqueria, bom gosto 
e glamour e leva isso também para sua 

profissão. O arquiteto SERGIO PAULO 
RABELLO é participante de MOSTRAS 

ARTEFACTO desde 2002 e, este ano, no 
Rio, ele apresenta um espaço de 120 m², 

sofisticado e contemporâneo. 
Com o tema da mostra - Natureza Moder-

nista – SERGIO PAULO usou o concreto 
aparente, que marca essa Era Modernista 

no Brasil, e utilizou as rochas naturais 
para complementar o mote da exposição. 

Dessa forma, optou também pela arqui-
tetura industrial como estilo para o seu 

ambiente em 2022.





Sobre sua trajetória vitoriosa, 
o arquiteto afirma: “Foi Deus 
quem me colocou nessa 
profissão, de uma forma muito 
maravilhosa e inesperada, 
quando saí da moda e fui para 
a decoração, em idos de 1997. 
Me formei em arquitetura e 
urbanismo em 2005, já execu-
tando projetos espalhados pelo 
mundo - Rio de Janeiro, Vitó-
ria, Belo Horizonte, São Paulo, 
Recife, Orlando, Miami, Nova 
York, Itália e Dubai.” Sucesso, 
lá segue ele!!!







HÔTEL NACIONAL 
DES INVALIDES

Eliza M. Santos noEliza M. Santos no
Museu das Armas, em ParisMuseu das Armas, em Paris



Para conhecer bem os MUSEUS DE 
PARIS, seria preciso alguns meses 
na capital da França. São mais de 
130 ao todo. Em nossa última via-
gem, fomos conferir o MUSEU DAS 
ARMAS, também conhecido como 
o HÔTEL NACIONAL DES INVALI-
DES. Um prédio belíssimo, que foi 
feito em 1670, por LUIS XVI, para 
abrigar os inválidos de seu exército.
E olha só que linda a razão dada 
para a construção: “Ceux qui ont 
exposé leur vie et prodigue leur 
sang pour la défense de la monar-
chia (...) o passant ler est de leur 
jour days la tranquillité.” Traduzi-
nho: “Para aqueles que expuseram 
as suas vidas, derramaram o seu 
sangue pela defesa de sua monar-
quia, passem o resto de seus dias 
em tranquilidade.” Ali viveram mais 
de 4000 soldados que estiveram 
em guerra. 





OS CANHÕES QUE DÃO SOBERANIA AO POVO
Quando você mergulha na história e se interessa, buscando respostas, a 
surpresa vem com o patriotismo. Logo na entrada, o pátio central abriga 
dezenas de canhões. Eles estão efetivamente direcionados ao PALÁCIO 
DO ELISEU para lembrar ao seu locatário que na França o povo é que tem 
o PODER, e que a qualquer hora ele pode retomar as armas.
Durante quase duas horas, vivemos um pouco da história e das conse- 
quências de uma GUERRA, onde na verdade todos saem perdendo, em-
bora sempre um se julgue vitorioso. O museu na verdade foi criado em 
1905, quando o Museu da Artilharia se fundiu ao Museu da História do 
Exército da França.
No gênero, deve ser o maior do mundo e tem um acervo de armas fan-
tásticas, armaduras, maquetes e documentos de guerra. E até o famoso 
cavalo branco de NAPOLEÃO BONAPARTE está no anexo. Que, por sinal, 
tem o seu túmulo em destaque: um sarcófago que está rodeado pelos 
túmulos de dois generais do Império - DUROC e BERTRAND.  Ali, também 
estão grandes nomes da história da França, como ROUGET DE LISLE 
(autor do hino nacional do País), HENRI GIRAUD e o Marechal VISCONDE 
DE TURENNE.
O LUXO DAS ARMAS
São impressionantes os detalhes riquíssimos em grande parte das ar-
mas. Um artesanato primoroso, como é difícil de imaginar, e só vendo 
de perto para entender. As armaduras, as vestimentas e até mesmo os 
uniformes de guerra devem ter custado uma fábula para a nação. 





e você é pai, mãe, professor, ou se simplesmente esta-
va em paz passeando no shopping e viu aquela criança 
chamando atenção, como se estivesse desobedecendo 

ou sendo agressiva com pai, mãe ou quem estivesse por perto, 
você já viu um exemplo de uma criança com provável Transtor-
no Opositor Desafiador (TOD), mas, não é tão simples assim 
de identificarmos. Precisamos de mais porque esses mesmos 
comportamentos podem ser birra da idade, como também po-
dem ser praticados por crianças com TDAH.
Segundo o Dr. Marcone Oliveira, médico neurologista infan-
til, especialista em Transtornos do Neurodesenvolvimento, em 
especial o TDAH, e orientador de pais, o Transtorno Opositor 
Desafiador (TOD) tem como caraterística um comportamento 
desobediente, que desafia as regras, as figuras e os símbolos 
de autoridade, como, por exemplo, pai, mãe e professores, e, 
na fase adulta, esse comportamento, se não tratado, pode se 
agravar. 
Embora a causa seja desconhecida, especialistas e estudos 
apontam que, mais provavelmente, há uma combinação entre 
fatores ambientais e genéticos. E os sintomas costumam apare-
cer antes da criança completar os oitos anos de idade. É preciso 
entender que o TOD não é uma birra, que é um comportamento 
comum nas crianças, mas que passa com a idade de forma na-
tural. Ao contrário, ele é um comportamento que deixa a criança 
sempre irritável e, muitas vezes, sem motivo, fazendo tudo para 
irritar os outros. E, apesar do tratamento ser de grande ajuda, o 
TOD é crônico, podendo durar por anos ou a vida toda.



do os outros por eles;
- Desafia e enfrenta pessoas mais velhas e figuras de auto-
ridade;
- Não obedece as regras;
- Apresenta atitudes e comportamentos apenas para aborre-
cer os outros.
Os sintomas do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade), como o próprio nome diz, incluem falta de 
atenção, hiperatividade e impulsividade. O seu diagnóstico é 
clínico, sendo responsável um médico especialista em TDAH.
“Embora não entre na lista dos critérios diagnósticos, a ha-

bilidade emocional é uma característica 
da criança com TDAH. Essa alteração 
emocional aparece em outros transtor-
nos e por isso ela não é considerada no 
diagnóstico. A criança com TDAH tem 
um limiar de frustação muito baixo, por 
isso ela se irrita muito fácil” - aler ta o Dr. 
Marcone Oliveira.

Dr. Marcone Oliveira, @doutormarco-
ne , é médico pediatra, com especiali-
zação em Neurologia Infantil pela Uni-
versidade Federal do Paraná - UFPR. 
Possui também graduação em Far-
mácia pela Universidade Vale do Rio 
Doce; é mestre em Ciências Fonoau-
diológicas pela UFMG e, atualmente, 
é diretor clínico da Clínica Proevoluir. 

TOD OU TDAH?

SaúdeSaúde

Assim como o TOD, o TDAH também é um transtorno crôni-
co e, geralmente, começa na infância, podendo continuar na 
vida adulta. Quando a criança não passa por um tratamento 
adequado, ela terá problemas no desenvolvimento escolar 
e, na vida adulta, terá relacionamentos problemáticos, mal 
desempenho nos estudos superiores, no trabalho e na vida 
social. Embora sejam transtornos diferentes, é comum a 
confusão entre TOD e TDAH.
“Com muita frequência, vejo pais perdidos, sem saber se 
os filhos realmente têm TDAH ou TOD. Essas características 
podem ajudar a diferenciar um do outro. A criança com TOD 
se irrita com mais facilidade, é vingativa, 
não sabe tolerar o sentimento de frus-
tração, além de ter um comportamento 
desafiador. Já a criança com TDAH é im-
pulsiva, tem dificuldade de prestar aten-
ção, mas também pode ter um hiperfo-
co, além da dificuldade para controlar 
movimento e ações. Claro que, para o 
diagnóstico correto, você precisará de 
uma consulta médica especializada, mas 
conhecer os sinais e sintomas já pode 
ser de grande ajuda” - explica o Dr. Mar-
cone Oliveira.
O TOD, para ser diagnosticado, se ob-
serva ao menos quatro dos seguintes 
sintomas:
- Explosões de raiva frequentes, às vezes 
sem motivo;
- Não assume os próprios erros, culpan-
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RISOTO DE CAMARÃO
BY SANDI HOTEL

CHOCOTORTA
BY DIVINO FOGÃO

Ingredientes: 600 g de biscoito maria de chocolate, 400 g de doce de leite, 
400 g de queijo mascarpone, 300 ml de leite, 80 g de creme de leite, 150 
g de chocolate amargo, 100 g de raspas de chocolate, 50 g de chocolate 
ao leite.

Modo de preparo: 
Preparo do recheio: despeje o doce de leite e o queijo mascarpone em 
uma tigela, bata na batedeira até ficar homogêneo. Reserve.
Ganache: em banho-maria, adicione o chocolate picado e mexa até der-
reter. Em seguida, adicione o creme de leite e misture bem. Reserve na 
geladeira.
Montagem: coloque o leite em uma tigela e vá molhando os biscoitos, mer-

gulhando um a um. Em seguida, coloque um pouco do ganache na travessa com fundo removível e coloque os biscoitos 
molhados. Quando você fizer uma camada inteira, adicione uma camada do creme que você preparou. Repita até que 
você tenha 3 camadas de biscoitos, e coloque a sobremesa na geladeira por 4 horas. Retire a sobremesa da geladeira, 
desenforme e cubra-a com a ganache. Finalize com raspas de chocolate.

Ingredientes: 2 xícaras de arroz arbóreo, 300 
gramas de camarões limpos, 200 ml de vinho 
branco seco, 1 cubo e meio de caldo de legu-
mes, 1 litro de água fervente, 1 tomate em cubi-
nhos, 2 dentes de alho espremidos, 2 colheres 
de sopa de azeite, meia cebola picada, 1 colher 
de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de 
queijo parmesão ralado, suco de meio limão, sal 
a gosto, manjericão a gosto.

Modo de preparo: tempere os camarões com 
sal, limão e um dente de alho. Em uma panela, 
aqueça uma colher de azeite e refogue os ca-
marões por cerca de 5 minutos. Reserve. Em 
outra panela, aqueça o azeite restante e refogue 
a cebola e o alho que restou. Depois, acrescen-
te o arroz, mexa e adicione o vinho, mexendo 
sempre. Dissolva os cubos de caldo em água 
e acrescente na pasta. Continue a mexer. Em 
seguida, junte os camarões, o tomate e o man-
jericão. Desligue a panela e, depois, misture a 
manteiga e o queijo parmesão ralado.
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WHATSAPP BUSINESS

e acordo com dados di-
vulgados pela Forbes, 
cerca de 2 bilhões de 

usuários estavam cadastrados 
no WhatsApp, no mundo todo, 
em 2020, dando ao mensagei-
ro o título de segundo maior 
app de mídia social a atingir 
esse feito. No Brasil, é um dos 
aplicativos para conversas vir-
tuais mais acessados.
Além de mensagens trocadas 
de maneira corriqueira e co-
tidiana por pessoas que que-
rem apenas se comunicar com 
amigos, colegas de trabalho e 
familiares, o WhatsApp também possibilita que empresas te-
nham uma conta comercial na plataforma, desenvolvendo ne-
gócios e firmando parcerias.
Ao migrar uma conta pessoal para o modelo empresarial, você 
poderá adicionar algumas informações muito úteis em seu 
perfil para facilitar a compreensão dos clientes que queiram 
interagir através da plataforma. Além de utilizar o nome de sua 
empresa ou negócio, ainda é possível adicionar outras infor-
mações importantes e usar funções extras, incluindo: ende-
reço de atendimento, horário de funcionamento, e-mail para 
contato ou site, mensagens automáticas, etiquetas de contatos 
e estatísticas.
Um catálogo pode ser criado a partir de imagens de diferentes 
produtos que compõem o seu estoque ou serviços, podendo 
adicionar seus respectivos preços em cada um deles, trazen-
do ainda informações adicionais e links para compras diretas. 
Dessa forma, os clientes que entrarem em contato por meio do 
aplicativo já poderão conferir tudo o que sua empresa tem a 
oferecer, tirar dúvidas e efetivar sua aquisição.
Uma outra vantagem do modo business do aplicativo é poder 
trabalhar com mensagens automáticas. Assim, os clientes que 
entrarem em contato, eventualmente, fora do horário comercial 
pré-estabelecido, não ficarão sem alguma resposta até que al-
guém, de fato, visualize a demanda.
Veja como configurar a função, que pode fazer grande diferen-
ça para os negócios:
1 - Acesse “Configurações” - três pontinhos localizados no 
canto superior direito da tela, no Android, e na engrenagem do 
canto inferior direito da tela, no iOS;

2 - Procure por “Ferramentas Comerciais” e localize a aba de 
“Conversas”; 
3 - Você poderá escrever uma mensagem de saudação, para 
quando alguém entrar em contato com sua empresa pela pri-
meira vez, e ainda uma de ausência, para quando alguém en-
viar uma mensagem fora do horário comercial. Toque sobre 
cada uma delas para editar a mensagem;
Lembre-se de ser muito objetivo nas informações que dese-
ja passar. Quando você já tiver feito a revisão do texto, toque 
em “Salvar”. Assim, suas mensagens já estarão prontas para 
serem visualizadas pelos clientes nesses dois contextos dife-
rentes.






