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NOSSA CAPA

A GUERRA FRIA CONTINUA

um ano de
pandemia

ão sei, sinceramente, se existe, em algum lu- nante agradar a todos. Na época da greve da POLÍCIA
gar do mundo, alguém que possa se dizer FE- MILITAR, quando tínhamos um IMPERADOR no poLIZ neste último ano que passou. E falo isso der, ficamos enclausurados, centenas de comercianporque, mesmo sendo um privilegiado por tes tiveram prejuízos até hoje irrecuperáveis e, mesDEUS, e grato, não consigo deixar de ver a tristeza mo assim, tinha os que aplaudissem. Então, é assim
dos que me rodeiam. Eu ainda sou daqueles que so- que as coisas acontecem. Cada um toma a sua posição, outros preferem o silêncio para não levar tiros.
fre por amigos. Talvez, isso explique.
Me incomoda a maneira com que a imprensa conduz Aqui, temos LIBERDADE para expressar nosso pono noticiário. Acho que ela tem grande culpa em pro- to de vista e respeitamos o dos outros. Espero que
pagar, com tanta ênfase, a FESTA DA MORTE. Não tenham bons momentos ao folhear estas páginas,
vejo destaque para nada que possa dar esperança. onde mostramos um político diferenciado, o atual
Se alguém ousa dizer numa entrevista qualquer coisa prefeito de Cariacica, EUCLÉRIO SAMPAIO, e seu esque possa melhorar a expectativa, os repórteres ata- tilo de governar. Fomos buscar num século passado
cam com outras perguntas devolvendo a impossibi- a história da moda na ALTA SOCIEDADE parisiense.
Temos ainda as MESAS de DOMINGO, um
lidade e, certamente, este não será mais
hábito da nossa família que rende tantos
ouvido.
comentários, mas que, poucos sabem,
Em mais uma edição histórica, onde mantemos há mais de três décadas.
temos a nossa periodicidade, quisemos
De qualquer maneira, continuamos fazenlevar a vocês imagens lindas, histórias
do a nossa parte para você fugir das notíengraçadas nas LM, mas não como goscias trágicas e deprimentes. Aqui fazemos
taríamos. E, por isso, pedimos desculpas.
comentários, não TERRORISMO. A nossa
Muitos acharão que fiz defesa do governaproposta será sempre aliviar a solidão imdor CASAGRANDE. Não! Como sempre,
posta por esta dolorosa GUERRA FRIA.
quis ser justo ao seu desempenho. E todos
JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
DEUS NOS PROTEJA! AMÉM!!!
sabem que nunca é possível um gover-

ANO XXIX - EDIÇÃO Nº 373
ABRIL DE 2021

Designer: ALEXANDRE BORGES DE QUEIROZ
Impressão: GRÁFICA & EDITORA GSA

Diretor Responsável: JORGINHO SANTOS
Diretora Executiva: TERRIELY M. SANTOS LEAL
Jornalistas e Colaboradores: ELIZA M. SANTOS, TERRY SANTOS
E CID PAULO LEAL JR.
Departamento Comercial: JORGINHO SANTOS
Fotografias: ARNALDO PERUZO E NOROCK

A revista CLASS é uma publicação da Joleterry Produções Gráficas e Eventos.
Endereço de correspondência: Rua José Alexandre Buaiz, 160 - Salas 319 a 323
- Ed. London Office Tower - Enseada do Suá - Vitória/ES - Tel.: (27) 3315.0892;
98113.2632. E-mail: anuncio@revistaclass.com.br.
*Os artigos assinados são de inteira responsabilidade do autor e não
expressam, necessariamente, a opinião deste veículo.

by JORGINHO SANTOS

MMMEstamos há um ano enclausurados, ouvindo as mesmas
besteiras de PICO, de #fiqueemcasa, que “a vida vale mais”!
Isso gera uma grande discórdia,
mas só uma coisa ninguém sabe
responder: até quando? E o tempo perdido, a situação financeira
destruída da maioria terá ressarcimento como? Não há culpados,
nem a quem culpar, o que vivemos,
acho eu, é apenas uma guerra fria
para soçobrar parte da humanidade. Quem conseguir sobreviver,
não sei se pode ser considerado
como SORTUDO porque, na verdade, insisto, o nosso tempo aqui
é determinado apenas por DEUS.
Essa compreensão e equilíbrio
de seguir em frente só conseguiremos através Dele. Discutir ou
blasfemar nada resolve. Se puder,
tente ter seus momentos de alegria HOJE, sem pensar no futuro.
Ele nunca foi tão incerto.

Uma regrinha de
boa educação é
NUNCA deixar
de retornar
uma chamada
telefônica ou
um WhatsApp.
Ninguém é tão
importante
a ponto de
menosprezar o
contato de quem
você conhece. Fica
combinado assim!

revistaclass.com.br

MMMUma coisa é certa: muita
gente estará doente em casa. É tão
difícil enfrentar a loucura da vida que
perdemos a confiança em quase

tudo. Seguir os protocolos exigidos
nos desgasta e vai nos tornando frágeis.
MMMComer, dormir, levantar,
uma rotina cansativa e só menos
agressiva para os que conseguem
não ver os noticiários sangrentos
da televisão.
MMMOutro dia, quando recebi
um daqueles horríveis mapas de
contagem de mortos, que espalham
diariamente, pensei: se fazem com
tanta eficiência essa contagem, por
que não aproveitam e, até para dar
confiança ao povo, também fazem a
contagem dos que morrem por ataques cardíacos, atropelados, assassinados? Isso daria transparência ao
que espalham.
MMMPrincipalmente porque recebo todos os dias, até de amigos,
pessoas que têm caráter, que merecem credibilidade no que dizem,
denúncias onde há afirmações de
parentes que não tiveram a doença e são registradas como portadores do vírus. Até mesmo os que
se salvam de outras doenças, e
não foram contaminados, recebem diplomas e são fotografados
em hospitais com o papel que diz:
“EU VENCI A COVID”.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é
minha lei, minha questão, ganhar
este mundo, cravar este chão!”
MMMAlguns irresponsáveis passam o tempo ocioso espalhando
notícias mentirosas, vídeos assustadores e tiram a paz e tranquilidade dos outros, sem nenhuma
punição.
MMMNão existe mais RESPEITO.
Nas redes sociais, os ministros, governadores e o presidente são agredidos de forma inacreditável. Eu sei,
eles fizeram por merecer, mas um
país onde não existe RESPEITO por
nada, nem por ninguém, dificilmente
pode ter progresso.

EUCLÉRIO
SAMPAIO
FIRST

Foto de Arnaldo Peruzo

CLASS

Com a mãe, D. Augustinha

Euclério com a mãe e seis de seus irmãos:
Nazareth, Antônio, Mirinha, Joaquim, João e Verinha

Com os netos, Bya e Guilherme

Quem acompanha o meu trabalho em quase meio século, sabe
muito bem que NUNCA fui muito ligado a políticos, embora,
esclarecerei melhor, a POUCOS dei intimidade. Confesso que
evito contato com quem está no PODER, mesmo tendo algum
conhecimento. Eles já têm PUXA-SACOS demais e não tenho
prazer nenhum em fazer parte desse círculo. Mas, evidente
que acompanho o trabalho e admiro os que demonstram preocupação em assumir a responsabilidade do cargo.
Alguns anos atrás, fizemos uma matéria com o então deputado estadual EUCLÉRIO SAMPAIO para essa revista e a partir
daí comecei a seguir seus planos de atuação. Seu desempenho nos cinco mandatos de deputado foi, sem dúvida, uma
faculdade de política e a resposta veio agora quando ocupa o
cargo de PREFEITO DE CARIACICA.
Marquei uma visita e quando perguntei a quem poderia recorrer para agendar, ele me respondeu: “Você é comigo mesmo!
Que dia quer vir?” Dia e hora combinados, cheguei e vi um
gabinete organizado, sem tumultos e todos em atividades.
Assim que entrei, ele começou a detalhar um pouco da sua
trajetória de vida. Humilde e, como deve ser, ORGULHOSO, o
prefeito EUCLÉRIO me disse de sua infância e adolescência,
que trabalhava com o pai vendendo churrasquinho nas ruas
de Jardim América. Contou sobre o dia em que decidiu o rumo
de sua vida e escolheu estudar Direito, mesma profissão de
um irmão, e juntos mantêm um dos grandes escritórios de
advocacia tributária no Estado.
A política veio por acaso e ele se apaixonou! “Adoro vivenciar
o problema das pessoas e ajudar a melhorar a vida delas”,
enfatizou o prefeito. Com certeza, esse deve ser um dos itens
que o levou a impulsionar suas vitórias. A única vez que perdeu foi em 2004, para prefeito de Vila Velha. E, hoje, os canelas-verdes devem estar arrependidos. Digo isso baseado em
seu desempenho em CARIACICA desde que assumiu o trono.
Perguntei se não seria apenas o início da sua trajetória ali,
o que chamam de fogo de palha. Resposta: “Não, vou assim até o final do mandato!” Esse SIM diz de um PREFEITO
que não se acomoda em gabinete e manda assessores resolverem os problemas. E não existe sábado, domingo, nem feriados
para descanso. EUCLÉRIO percorre cada bairro do município,
acompanhado de assessores e secretários, toma conhecimento dos problemas e quer solução. Disse-me, com orgulho, dos incentivos fiscais para empresas que atrairão milhões
em investimentos e empregos para CARIACICA. “É o município de melhor logística da Grande Vitória! E isso nunca foi
reconhecido.”
O prefeito foi citando seus planos e demonstrando tanta confiança que convence qualquer um que o município de CARIACICA, que desde o saudoso ALOÍZIO SANTOS nunca mais
teve ninguém decidido a mudá-lo para MELHOR, agora terá
seu momento. Por tudo isso, EUCLÉRIO SAMPAIO entra com
louvor aqui na lista da FIRST CLASS!

Euclério e a esposa, Camila

Ao lado do deputado Marcelo Santos, seu grande apoiador

Com a sua vice-prefeita, Edna Luzia Furtado
Com o governador Renato Casagrande e o deputado Marcelo Santos

Um ano de pandemia
por TERRIELY M. SANTOS LEAL

Existem coisas que não merecem comemoração, mas não
podem escapar de uma reflexão. E para enxergá-las o mais
cristalinamente possível, é necessário despir-se de ideologias, convicções e olhar muito além do umbigo. Talvez,
esse seja o exercício mais difícil para a maioria das pessoas
neste UM ANO DE PANDEMIA. O que sempre existiu, mas
que intensificou-se neste período.
Além do INCONTESTÁVEL mal do inimigo invisível, que
nos trouxe um estado de guerra, MEDO, protocolos a
serem seguidos, privações que hora são reconhecidas
como um antídoto, noutras são colocadas
em dúvida, vivemos bombardeados pelas
notícias, que nem sempre são imparciais
ou verdadeiras; algumas, dadas
com a justificativa da necessidade de se fazer entender a
gravidade da questão, mas
que, para muitos, vêm
apenas para ser a gota
d’água na escuridão
da existência; e pela
guerra política que se
tornou a administração do momento.
Vivemos o duelo dos
juízes sem toga que querem sentenciar o que é
certo ou errado, a qualquer
custo, porque só o que eles
dizem merece consideração; tal
qual alguns, da mais alta hierarquia,
que colocam seus entendimentos muito
acima das leis. Nesse movimento, tornamos o outro INVISÍVEL, tanto quanto o VÍRUS, e podemos ser causadores de um mal que também pode ser
letal. Se a questão maior é “SALVAR VIDAS”, não se pode
abandonar nenhuma delas sem o esforço do SOCORRO.
E, depois de UM ANO, para muitos, ele não está em UTI’s
equipadas.
A COVID-19 tem matado além daqueles que têm seus quadros de infecção complicados, por mais que muitos teimem em não enxergar, que achem um absurdo falar de
qualquer coisa que não seja a PANDEMIA, como se fosse

uma ofensa àqueles que perderam seus entes queridos.
Como se a VIDA ficasse por um fio apenas no contato com
o coronavírus. É blasfemar dizer que pessoas perderam
seus empregos e estão desesperadas, que autônomos estão sem renda, que empresários se afundam em dívidas
ou fecharam as portas, que muitos adoeceram mentalmente. E o que é VIVER mesmo? E para ter VIDA, basta
ter saúde?
Não fechemos nossos olhos e nosso coração para as razões de cada um. Se o propósito do seu discurso
é AJUDAR, seja amor, compreensão, empatia,
colo, RESPEITO, na vida do outro.
Nem sempre sabemos de suas
lutas, de suas dores. JULGUEMOS MENOS, MUITO MENOS! Aja para fortalecer
a VIDA alheia, seja mantendo os protocolos
de higiene, ficando
em casa se puder,
comprando o produto que garante o
sustento digno ou
respeitando aqueles
que precisam sair e
abrir suas portas para
trabalhar.
Neste UM ANO DE PANDEMIA, deixamos aqui nossos sentimentos a todos que
perderam alguém; que DEUS os ampare e conforte. Aos profissionais de
saúde, nossa gratidão por todo empenho
e amor. Aos que perderam seus negócios ou seus
empregos, o desejo que as coisas um dia possam melhorar. Aos que adoeceram mentalmente, nossa torcida para
que voltem a equilibrar-se. Aos que vivem na corda bamba, por uma questão ou por outra, que seus passos sejam
iluminados por DEUS. Aos nossos anunciantes e assinantes, nossa GRATIDÃO pelo apoio e credibilidade. Para todos, que chegue a possibilidade da VACINAÇÃO e que ela
seja o prenúncio de dias melhores, de retorno às nossas
vidas, sonhos, abraços, sorrisos, festejos e reencontros.

Quem conhece de perto a empresária LUCIA (XUXU)
MURAD NEFFA sabe o quanto ela é surpreendente.
Comandando negócios do grupo familiar, junto com
a irmã FLÁVIA, ela faz das 24 horas do dia 36 para
poder ocupar todas as funções. A cabeça é mais
ágil que qualquer máquina de calcular e as decisões
certeiras impressionam porque o seu olhar comercial antecipa o que acontecerá.
Mesmo assim, ela ainda consegue escrever livros
(best-sellers) e quando veio a PANDEMIA, fechou
os hotéis e restaurantes do grupo e talvez aí tenha
escolhido a ARTE para ABRAÇAR. Adepta ao constante aprendizado, XUXU sempre utilizou as “horas
de sobra” para exercitá-lo. Matriculou-se no OCA
e começou a produzir quadros, com detalhes que
confirmam a sua personalidade forte. Os rostos são
inspiração. Além disso, quando chegava em casa,
preenchia o tempo fazendo bordados.
Mas, enquanto exercia a sua arte, não deixava de
lado o seu espírito empreendedor. E com esse atributo e a intensa vivência como artesã, XUXU idealizou o XN ARTESANATOS (www.xnartesanatos.
com.br) - um mercado de obras artesanais on-line onde os artesãos podem vender, compartilhar e
expor o seu trabalho para todo o Brasil. Lá, além
de suas obras em pintura mista, String Art e peças
restauradas, você encontra criações de outros artistas. XUXU realmente é uma cabeça que deveria ser
clonada! Brilhante em tudo que decide fazer.

XUXU NEFFA

ABRAÇA A ARTE

by JORGINHO SANTOS

MMMAs denúncias, que eram
obrigação dos jornalistas, desde
que munidos de suas provas, foram sufocadas pelas fake news.
Daí, sempre fica a dúvida se são
verdadeiras, ou não, as que viralizam todos os dias nas redes sociais.

O mundo se
dá conta que a
MACONHA é um
grande remédio.
Tem poderes
inacreditáveis
na recuperação
de várias
enfermidades.
Como diria o
saudoso CARLOS
VACCARI: “Sem
aquela, tá!”
Quá... Quá...
Quá...

revistaclass.com.br

MMMDigo tudo isso apenas para
tentar conscientizar os inflamados,
aqueles que criaram razões para
exaltar o ódio. Falo também que não
concordo com muita coisa, mas, se
não tenho profundo conhecimento
porque um governante decidiu por
aquilo, não tenho como condená-lo, nem tão pouco escrever coisas
que não posso provar. Tudo deve
ser, como disse, consciente, diante
de fatos comprovados.
MMMOs bastidores políticos
sempre esconderam algumas falcatruas. Isso não é novidade. Há
poucas exceções de ocupantes
de cargos que passaram ilesos e
podem carimbar a sua FICHA LIMPA. Até hoje, ninguém conseguiu
mostrar que o governador RENA-

TO CASAGRANDE agiu de má fé
em algum caso. O que falam é
suposição, não há um sequer que
tenha comprovação. Enquanto outros que saíram do poder tiveram
e continuam se passando por SANTOS. Não sou defensor, nem advogado de ninguém. Se alguém tiver
provas, que me entregue, mas, não
me mandem apenas denúncias
vazias, questionamentos incabíveis para publicações. Durante 12
anos fiz oposição a um governo
e nunca registrei coisas que não
poderia provar. O dia em que citei
um fato, da compra de um apartamento, autorizado pelo meu amigo
ROGÉRIO MEDEIROS, que já havia
colocado em seu site Século Diário, dobramos a tiragem da revista
e, neste dia, um carro com duas
pessoas circulou nas bancas da
Praia do Canto comprando todos
os exemplares que encontravam.
Mas, a reportagem mostrava tudo,
até a escritura. É assim que tem
de ser.
MMMTumultuar, espalhar terror,
apenas por imaginar que possa ter
sido, é colocar toda a população indignada com coisas que nem sempre são verdadeiras.
MMMDesculpa por usar este
espaço com tantas notas contrárias ao propósito que temos com
as LM, que é fazer sorrir e alegrar
nossos leitores. Mas, quem sabe
assim podemos alertar as pessoas que são induzidas de forma
errada. Se discordam, não tenho
direito de contestar, que fique
apenas como um alerta.
MMMTristeza: uma pesquisa
recente diz que o consumo de bebidas alcóolicas aumentou quase
40% nos últimos meses.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil
ceder, é minha lei, minha questão,
ganhar este mundo, cravar este
chão!”

LIFESTYLE

O ESTILO DA ALTA SOCIEDADE
Enquanto ainda paira no ar muitas interrogações de como será o
futuro da MODA no mundo pós-PANDEMIA, fomos pesquisar um
pouco do que já aconteceu de mudanças no segmento mais envolvente e que durante séculos enriqueceu pessoas e as tornou mitos
mundiais.
No livro 100 ANOS DE MODA, de
autoria de CALLY BLACKMAN, o
primeiro capítulo é dedicado ao
ESTILO DA ALTA SOCIEDADE e
traz um depoimento de CONSUELO VANDERBILT BALSAN bem
interessante: “Na Paris de minha
juventude, não havia automóveis.
A Rue de La Paix era o centro elegante de compras e os nomes dos
grandes criadores - WORTH, DOUCET, ROUFF - se fixavam sobre
portas pequenas, que se abriam
para lojas simples. Lá dentro, porém, a profusão de vestidos maravilhosos, peles caras e lingeries
transparentes era de tirar o fôlego
de qualquer um.”
No início do século XX, a revista
LES MODES era a grande sensação em PARIS e trazia reportagens
e modelos da ALTA SOCIEDADE
e os membros da nobreza. Eram
roupas riquíssimas e com detalhes
de muito trabalho de bordados artesanais.
Atualmente, assistimos a uma espécie de pausa na criatividade. As
coleções não arriscam palpites
nas mudanças. Parece que a PANDEMIA bloqueou a criatividade dos
estilistas. Por ora, vale recordar
que o mundo já foi mais glamouroso. Pelo menos entre a nobreza e a
ALTA SOCIEDADE.

WALLIS SIMPSON - A polêmica DUQUESA
DE WINDSOR, com o seu traje inteiramente
branco, usado no dia de sua apresentação
à corte. Detalhe: ela pediu esse vestido
emprestado para a ocasião. Anos mais
tarde, como amante do Príncipe de GALES,
tornou-se uma frequentadora assídua
das maisons parisienses e passou a ser
considerada uma das mulheres mais
elegantes do mundo. E, até hoje, é lembrada
como referência de elegância.

A modelo
da capa
da revista
é MAGGY
ROUFF. Esse
modelo de
vestido era
considerado
menos
formal. O
decote era o
detalhe mais
ousado.

As bilionárias irmãs MORE e LADY
LEE eram consideradas exemplo de
elegância. Assim vestiram-se no dia
de apresentação à corte londrina. Na
cabeça, as três penas brancas de
avestruz regulamentares das reais
insígnias do Príncipe de Gales. Elas
eram americanas.

A PRINCESA SHIMAZU, do JAPÃO. Em Paris,
os dignitários estrangeiros tinham de se adequar
ao protocolo para frequentar a corte: os vestidos
mudavam de acordo com as tendências da
época, mas cauda, penas, leques e luvas eram
“riguer” (obrigatórios). As sessões de fotos
eram feitas pela manhã, em estúdios fotográficos
famosos, como o LAFAYETTE, para registrar
a ocasião. Nessa época, o leque de penas de
avestruz passou a substituir o buquê de flores.

CHAPÉUS - Indispensáveis
na maioria dos eventos,
os chapéus tinham abas
enormes e eram decorados
com flores, penas e, muitas
vezes, com o próprio
pássaro, apesar dos
esforços empreendidos
durante o século XVIII
para limitar o seu uso.
Durante o Período Vitoriano
e Eduardiano, produtos
de origem animal eram
amplamente utilizados
como enfeite ou adereço.
Houve até uma mania de
usar animais vivos, como
vagalumes, besouros ou
pequeninas tartarugas
presas à trama do tecido.

SAPATOS - Entre
os anos de 1914
e 1919, o mais
famoso sapateiro e
queridinho da nobreza
era o italiano PIETRO
YANTORNY. A história
diz que só para RITA
DE ACOSTA LYDIG
criou trezentos pares
de sapatos. Só utilizava
materiais raros, como
veludos, adamascos,
brocados e rendas
antigas. E cada par era
entregue acompanhado
de uma forma feita
com a mesma madeira
usada para fabricar
violinos e viajava em
baús revestidos de
veludo, feitos sob
medida.

by JORGINHO SANTOS
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MMMA TORTA CAPIXABA, tradicional prato na mesa dos capixabas na Sexta-feira da Paixão, este
ano ficou tão cara que muitos optaram pelo OMELETE DE CEBOLA.
Teve restaurante em que a iguaria,
numa panela de barro que diziam
ser para 4 pessoas, custava R$
500. Esqueceram que atravessamos uma maré baixa. A culpa não
é deles, mas dos fornecedores que
colocaram os mariscos com preços em dólar. Só pode! Como diria
o saudoso TAO MENDES: “Macacos me mordam!” Quá... Quá...
Quá...
MMMAliás, um dos grandes problemas que atravessamos é a falta
de fiscalização nos valores de gêneros alimentícios. Nada tem preço
definido. Outro dia, minha esposa
foi pesquisar o valor de um remédio
e ficamos impressionados. O mesmo, que custava em Minas Gerais
R$ 8,50, aqui em Vitória era R$
27,90. Pode?
MMMA confusão num prédio de
luxo na Orla de Camburi continua.
Reformas realizadas há dois anos
terão que ser demolidas porque
condôminos levaram para a Justiça. Uma picuinha boba, que sempre acontece com pessoas que
moram em cobertura. Qual seria a
razão? Nem preciso dizer, né?
MMMNesta PANDEMIA, uma senhora descobriu que um bom calmante são os PIRULITOS DUROS.
E levou para uma amiga que estava
meio depressiva. Depois ligou: “Melhorou? Chupa os pirulitos que você
verá como melhora!” Como diria o
saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMEu quero viajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!!! Pelo amor
de Deus, chega de tortura!
MMMAcho que os senhores
considerados cientistas, médicos
e os profissionais de imprensa deveriam por fim ao terrorismo que

vivemos. Agora, já divulgam, uns
até com eloquência, que as coisas
só começarão a voltar à normalidade em meados de 2022. Não sei
se é uma posição negativa ou que
merece crédito, mas, uma coisa é
certa, joga muita gente na cama
com depressão. Já ultrapassamos
14 milhões de desempregados. O
que se percebe é que a vacinação
tão esperada não vem neutralizando e nem melhorando expectativas.
Que tal realçar o número de pessoas salvas? Que tal contar histórias
como a da NOVA ZELÂNDIA, que
tem uma população com mais de
5 milhões de pessoas e até agora
só registrou 26 mortes? Cada um
tem o direito de pensar o que quiser,
mas é CRUEL matar as pessoas aos
poucos como estamos vendo.
MMMA coisa está tão feia que,
este ano, a PÁSCOA obrigou que
algumas famílias fizessem sorteio
de um OVO. Tá todo mundo endividado, até o COELHINHO! Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macacos me mordam!”
MMMA NETFLIX foi das poucas
coisas boas que entraram na minha
vida durante a PANDEMIA. Estou terminando de ver DESIGNATED SURVIVOR. Um drama espetacular que deveria ser obrigatório todo e qualquer
político do mundo assistir. Um presidente dos EUA que emociona pelo
seu caráter, pela sua ética e bondade, fazendo do seu posto o escudo
de ferro em benefício do seu povo.
FAN-TÁS-TI-CO!!!
MMMMinha amiga mineira, a
linda ANNA PAOLA FRADE PIMENTA DA VEIGA, que faz o maior sucesso com a sua beleza e simpatia
no INSTAGRAM, ficou preocupada
com o vídeo que publiquei e me
consolou: “Guerreiro, você não tem
noção do que acontece aqui em Minas. A coisa realmente está muito
feia! Fica em casa o máximo que
puder estes dias.”

MOSTRA ARTEFACTO 2021

BY SÉRGIO PAULO RABELLO

Com o tema NATURAL, a MOSTRA ARTEFACTO 2021, em cartaz no Rio de Janeiro,
reúne os principais nomes do Brasil na arquitetura e no design de interiores, em 19 ambientes, que foram convidados a pensar os seus espaços interpretando uma reconexão
direta com a natureza, sinalizada nas escolhas de cores, materiais e iluminação.
O capixaba SÉRGIO PAULO RABELLO é um dos destaques da mostra e para desenvolver seu projeto se inspirou na natureza em si. “A partir desse tema, pensei na natureza,
bela e produzida por Deus, e quis trazê-la para dentro da varanda, em uma casa da
Costa Amalfitana, Capri, ou mesmo Búzios e Angra dos Reis”, explica o arquiteto.
Para criar essa sensação no seu ambiente, ele fez uso do mesmo papel de parede,
com estampa de flores, folhagens e beija-flores, da Arte Assinada, em todo teto e nas
paredes, como uma caixa, e optou por linho azul marinho nas cortinas, nas cadeiras da
mesa de almoço e no sofá, que também tinha pequenos detalhes em camurça marinho,
assim como os jogos americanos da mesa, com adornos de seu próprio acervo.
Para o piso e o tapete, da Trama, o arquiteto e designer de interiores escolheu o tom
cinza para que eles não interferissem e fossem apenas coadjuvantes na cena natural. A
vidraria verde nos adornos, tudo Artefacto, se complementa com o paisagismo interno
composto por palmeirinhas e verdes. A iluminação exclusiva, assinada pela designer
Luciana Martins Rosa, tem “truces” de cristal que descem do teto, e os focos pontuais
Hole são da Studio Design. SÉRGIO PAULO RABELLO, profissional de sucesso, que se
destaca no cenário nacional, diz que sempre prioriza colocar seus parceiros de Vitória
nos trabalhos que faz fora daqui e, dessa vez, não seria diferente.

Seguimos aqui, firmes no propósito de levar aos nossos
leitores algo diferente de tragédias, números e contagens
mórbidas. Não é para tapar o sol com a peneira. Temos
consciência do momento, mantemos os protocolos e os
disseminamos - lavar as mãos ou usar álcool gel, usar
máscaras, manter distanciamento -, mas, querem reduzir a nossa VIDA à “perspectiva” da MORTE. E isso não
é VIVER! É estar morto em vida.
Oremos, cumpramos o que nos é imposto, mesmo, às
vezes, discordantes, mas, louvemos à vida, algo tão em
perigo neste momento, com o melhor dela - VIVENDO.
Assim, queremos contribuir com a sua chance de desanuviar disso tudo por alguns instantes e embarcar no
mundo das coisas que enchem os olhos e a alma dos
admiradores do belo.
Há décadas, nosso diretor, JORGINHO SANTOS, e nossa editora de moda, ELIZA M. SANTOS, produzem mesas postas aos domingos, com deliciosos menus, para
almoçar com a família. As mesas dominicais já fazem
parte da história deles e fazem sucesso, com a maioria, nas redes sociais. O casal sempre investiu em casa,
com peças e detalhes que foram garimpados ao longo
da vida e fazem parte do cenário montado para os domingos. Para eles, é um prazer, um carinho dado aos
que amam. Então, fazem com naturalidade.

AS MESAS DOMINICAIS

Assim, trouxemos para vocês algumas das mesas montadas, que alegraram o domingo da família MOREIRA SANTOS, como forma de incentivá-los a fazer o mesmo, com algo que vocês
gostem, que possa gerar felicidade e distração
nos momentos não tão bons para você e sua
família. Ocupe-se de coisas que trazem energia
positiva! Confira e inspire-se.
E não pense que para criar belas mesas postas é
necessário um acervo gigante. Com dobraduras
de guardanapos, peças, flores, frutas e verduras
em arranjos, detalhes feitos por você, é possível
diversificar e fazer boas montagens. Use a criatividade, aventure-se e divirta-se.

LOUCEIRO
BY
FERNANDA
JULIÃO
Para abrigar parte dos
conjuntos de louças, guardanapos, talheres, porta-guardanapos, jogos americanos, sousplats, toalhas,
entre outros detalhes, de
Eliza e Jorginho, a arquiteta
e decoradora FERNANDA
JULIÃO criou um móvel,
louceiro, sofisticado, com
vários espaços para cada
coisa e que também serve
de vitrine para parte das
louças do casal.
Nos tons fendi e azul marinho, com espelhos no fundo e nas portas, o mobiliário é funcional e destaca a
beleza de cada peça.

Saúde

TERCEIRA IDADE: DICAS PARA TREINAR O CÉREBRO
A população brasileira está em trajetória de envelhecimento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que até 2060,
1 a cada 4 brasileiros será idoso - ou seja, 25,5% da população. De
acordo com a pesquisa, a parcela de pessoas com mais de 65 anos
alcançará 15% da população já em 2034, ultrapassando a barreira de
20% em 2046. Para um envelhecimento saudável, além dos exercícios físicos, é necessário estabelecer uma rotina de exercícios para
o cérebro.
“Assim como o corpo, o cérebro também tem seu envelhecimento
natural, sem necessariamente implicar patologia ou doença. Com a
idade, o sistema nervoso apresenta alterações como dificuldades de
aprendizagens e esquecimento, mas a capacidade intelectual pode
ser mantida sem dano cerebral até idades mais avançadas”, explica a
terapeuta ocupacional, coordenadora do Núcleo da Terceira Idade da
Clínica Holiste, Michelle Campos.
A especialista separou uma lista de atividades que funcionam como
exercícios cognitivos, ainda mais neste momento de isolamento social. Todas as atividades propostas devem levar em consideração as
condições físicas, psicológicas e sociais do indivíduo.
Jogos - Oferecer estímulos cognitivos através de jogos como quebra-cabeça, baralho, dominó, caça-palavras, sudoko, são boas opções
de passatempo e de estimulação cognitiva.
Leitura e escrita - Se possível, e se for do agrado do idoso, atividades de leitura e escrita estimulam o cérebro, a memória e funções
motoras importantes. Nesse sentido, é possível incluir o aprendizado
de um novo idioma, um novo curso ou mesmo a troca de mensagens
pelo celular com a família e amigos.
Artesanato - Quem diria que o hábito do tricô, crochê, marcenaria,
costura, entre outras atividades artesanais, seria um grande aliado
para uma vida saudável. A estimulação visual, de memória e tátil proposta pelo artesanato pode ajudar a manter a capacidade intelectual
ativa por muito mais tempo.
Atividades físicas - Com autorização médica, atividades físicas tam-

bém devem ser estimuladas. Desde uma caminhada, a esportes ou
mesmo a dança, são importantes aliados do corpo e da mente. Além
disso, após a pandemia, é recomendável estimular atividades externas e sociais, como ir ao supermercado, salão de beleza, shopping,
cinema, teatro.
A profissional complementa que as funções cognitivas são responsáveis por receber, armazenar e processar as informações. Essas capacidades - atenção, percepção, memória, funções executivas, orientação e juízo - conferem ao idoso a capacidade de gerir a própria vida
e, por isso mesmo, são essenciais para uma velhice saudável e ativa.
Quando o esquecimento é preocupante?
Com a idade, alguns idosos desenvolvem doenças neurodegenerativas ou transtornos psiquiátricos leves, moderados e graves. Nesses
casos, o cuidado familiar precisa contar com o auxílio profissional de
saúde mental para garantir a qualidade de vida. É importante estar
atento a alguns sinais que podem indicar diagnósticos mais complexos:
Perda de memória - Esquecimento de palavras, nomes, locais que
deixou determinados objetos como chave, carteira, esquecimento de
eventos e situações importantes da vida a curto prazo ou a longo
prazo.
Mudança de humor - Mudança ou oscilação de comportamento (agitado, agressivo, hostil, desinibido, lentificado, pouco comunicativo).
Desorientação - A desorientação no tempo e espaço é um sinal importante: não saber o dia, a hora ou local que se encontra, assim
como a cidade/estado atual.
Rotina - Problemas ao fazer tarefas diárias habituais, por exemplo,
esquecer como fazer uma receita que já é de costume, não conseguir
pagar uma conta, ou até mesmo esquecer como dirigir. Atividades
rotineiras que se tornam um desafio.
Quando diagnosticado que há comprometimento das funções neurológicas, ainda é possível alcançar uma melhor qualidade de vida
através de exercícios direcionados por profissionais de saúde mental.

Culinária

BOLINHO DE BACALHAU COM
PIMENTA-DEDO-DE-MOÇA RECHEADO COM QUEIJO
Ingredientes: 300g de postas finas de peixe salgado seco da
Noruega Saithe, Zarbo ou Ling, após dessalgar, 300g de batata asterix descascada, 1 gema, 2 colheres de sopa (10g) de
salsinha picada, 2 colheres de chá (6g) de pimenta-dedo-de
moça bem picada, 100g de queijo muçarela em cubinhos, óleo
vegetal para fritura.
Modo de fazer: coloque bastante água em uma panela de tamanho médio e leve ao fogo alto. Quando formar as primeiras
bolinhas no fundo, abaixe o fogo e coloque as postas finas de
peixe salgado seco Saithe, Zarbo ou Ling. Deixe cozinhar em
fogo brando por 3 minutos. Retire com uma escumadeira e deixe o Saithe escorrer bem. Nessa mesma panela (não descartar
a água), acrescente a batata e deixe cozinhar até ficar bem
macia. Depois de retirar da água, escorra e amasse a batata
ainda quente. Com o Saithe, Zarbo ou Ling já mais frio, retire
a pele, as espinhas e desfie com um pano limpo. Em uma tigela, acrescente a batata amassada, o peixe desfiado, a gema,
a salsinha e a pimenta-dedo-de-moça e misture muito bem.

Pegue cerca de 1 colher de sopa de massa, abra um buraco
com o dedo e recheie com o queijo muçarela em cubinhos.
Feche com mais massa de bolinho e modele com o auxílio de
2 colheres de sopa. Frite em óleo quente até dourar.

BACALHAU DA NORUEGA COM MANTEIGA,
ALHO E LIMÃO SICILIANO
Ingredientes: 4 lombos de Gadus Morhua da Noruega, após
dessalgado, 4 colheres de sopa (80g) de manteiga em temperatura ambiente, 2 unidades de limão siciliano, 1 cabeça
de alho, 1 colher de sopa (10g) de queijo parmesão ralado,
2 folhas de louro, 1 colher de sopa (5g) de salsinha picada,
pimenta-do-reino a gosto, 3 colheres de sopa, (18g) de farinha
de rosca, 1 pitada de sal.

Modo de fazer: reserve os 4 dentes de alho. O restante, amasse com a lateral de uma faca. Com o bacalhau já dessalgado,
coloque bastante água em uma panela funda e adicione os dentes de alho amassados e as folhas de louro. Leve a panela ao
fogo e não deixe a água ferver; quando começar as bolhinhas
no fundo, abaixe o fogo, coloque os lombos e deixe cozinhar
em fogo brando por 8 a 10 minutos, para não alterar o sabor ou
a textura. Retire o bacalhau e com delicadeza tire a
espinha central e transfira para um refratário. Tempere com um pouco de pimenta-do-reino e reserve. Em uma tigela, coloque a manteiga, o queijo
parmesão, a farinha de rosca, uma pitada de sal, o
alho amassado, raspas de 1 limão siciliano e, em
seguida, o suco deste limão siciliano, a salsinha
picada e misture bem. Coloque 1 colher de sopa
desta mistura em cada lombo de bacalhau. Leve
ao forno a 180ºC por 15 minutos. Retire do forno
e decore com rodelas de limão siciliano cortadas
ao meio e, se quiser, coloque mais salsinha picada
ou raspas de limão siciliano.

Panorama Digital

AR QUE
PURIFICA O
AMBIENTE E
ECONOMIZA
ENERGIA
A Xiaomi lançou o MIJIA Fresh Air Conditioner Pro, seu novo ar condicionado. O produto
tem a promessa de economizar 41% da energia se comparado com um modelo tradicional e também funciona como ventilador. Além disso, conta com tecnologia UV-C que usa
raios ultravioletas para eliminar impurezas. O dispositivo começou a ser vendido na China
dia 2 de abril por 3.599 Yuan (R$ 3,1 mil, em conversão direta). Ainda não existe previsão
de lançamento no Brasil.

CONTROLE POR VOZ E 4K:
AMAZON TRAZ NOVOS FIRE TV STICK

A Amazon anunciou, no último dia 23, três lançamentos no Brasil
voltados à experiência de assistir televisão. Trata-se de novos modelos do Fire TV Stick, um aparelho que torna TVs comuns em conectadas e com acesso a serviços de streaming. Agora, a empresa
conta com duas versões: a 4K, mais poderosa, e a “comum” (Full
HD). Ambas são equipadas com o novo controle remoto por voz,
com a assistente virtual Alexa, que também pode ser comprado
separadamente.
Os produtos já estão em pré-venda no site da Amazon por R$ 449
(Fire TV Stick 4K), R$ 379 (Fire TV Stick) e R$ 179 (controle remoto
avulso). Os envios serão feitos a partir do dia 5 de maio.

