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NOSSA CAPA

o calor na guerra fria

GUARAPARI.
O ES É A
NOSSA PRAIA

calor tem poderes inimagináveis e nos conduz geraldo ângulos diferenciados, e o resultado surpreenderá vocês.
mente à alegria. Sendo assim, das quatro estações,
Recorremos também ao registro de outros grandes profisa mais vibrante, a que traz cores à vida e sorriso
sionais, sob seus olhares, das maravilhas do nosso litoral
nos lábios, sem dúvida alguma, é o VERÃO. E para
capixaba, como a belíssima foto da capa, de Vanda Lopes.
qualquer faixa etária. Mesmo diante de uma GUERRA FRIA
E, sendo verão, pedimos à brilhante arquiteta e designer
como a que atravessamos há mais de 10 meses, os raios
de interiores LILIAM ARAUJO que mostrasse um de seus
do sol provocam sintomas diferenciados e a cada dia se
trabalhos em CASA DE PRAIA. E veio uma típica residência
tornam um aliado contra a TRISTEZA que vem dominando
de verão, com personalidade e colocações alegres na sua
muitas famílias, vítimas do desemprego e da falta de persdecoração. Além disso, daremos dicas de drinks e receitas
pectiva para garantir a sobrevivência nos próximos dias.
para espantar o calor e acalorar seus momentos de relax,
Como temos a nosso favor o privilégio de residir num esonde diversão fora de casa é quase proibida.
tado onde a orla marítima tem 410 km, distribuída em 14
Na FIRST CLASS, a nossa homenagem ao amigo FRANmunicípios, podemos e temos obrigação de valorizar e
CISCO DE ASSIS SOARES, o ASSIS, que se aposentou
bradar que O ESPÍRITO SANTO É A NOSSA PRAIA!
após mais de quatro décadas trabalhando no Grupo LiE foi esse o assunto eleito como matéria principal nesta
der. Um executivo que toda grande empresa sonha. E não
edição de JANEIRO, mês de poucos eventos diante da PANparamos por aí porque CLASS sem as nossas divertidas
DEMIA, mas que fez a maioria sair de casa em
e bem-humoradas LINHAS MALDITAS não
busca de luz, de alegria, de renovar energias
existe. E, claro, estão aqui para levar até você
para continuar a luta; que, mesmo com o iníaquele momento de relax.
cio da vacinação, insistem em dizer que ainda
Temos ainda as tradicionais páginas de gasdurará algum tempo. NINGUÉM deve criticar
tronomia, de informática, que complementam
os que estão nas praias, muito menos os que
mais uma edição, da qual muito nos orgulhapreferem ficar recolhidos em casa. Na visão
mos porque são mais de 28 anos de periode cada um, existe o CERTO e o ERRADO. Viva
dicidade, fato que nenhuma outra revista do
você como achar melhor, sem querer interferir
Espírito Santo conseguiu até hoje. Desejamos
na vida dos outros.
que 2021 seja aquele em que você realizará
CLASS, então, solicitou ao nosso fotógrafo ARtodos os sonhos. Até fevereiro, se Deus quiJORGINHO SANTOS
NALDO PERUZO um rolê pelas praias, buscanser. E Ele quer.
@jorgeclass
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Linhas Malditas
MMMNão dá para entender
pessoas que postam as suas intimidades nas redes sociais, e
muitas vezes em poses até indecorosas, e depois reclamam dos
comentários. Há casos até que
recorrem à justiça, querendo indenização. Quem não quer ser ridicularizado deve adaptar o DESCONFIÔMETRO.
MMMComenta-se na high capixaba o quanto uma separação fez
bem à senhora desprezada. Ela resolveu dar um UP e está com um
visual mais moderno e aparentando
tranquilidade. Pelo menos grana suficiente para não se preocupar ela
tem. Como diziam os antigos: “Há
males que vêm para o bem.”

Tatiana e
Dorion Soares
foram curtir
dias de férias
na beleza do
litoral cearense,
em especial
Jericoacoara.

revistaclass.com.br

MMMA emblemática loja da
TIFFANY & CO em Nova York foi
fechada para uma completa reforma em suas instalações. E, pelo
visto, será bastante detalhada, já
que a previsão de reinauguração
é só para 2022. Enquanto isso,
trabalham uma grande atração:
a joalheria adquiriu em Botsuana,
África, um diamante de 80 quilates cor D, ou seja, de ausência total da cor. Com ele, será feito um
magnífico colar inspirado numa
peça da casa, datada de 1939.
Esse colar será a segunda peça
mais valiosa de todos os tempos
da joalheria, só perdendo para
aquele incrível colar de 128.54
quilates, usado apenas por AU-

DREY HEPBURN e LADY GAGA,
uma peça que nunca foi colocada
à venda. Chiqueria pura.
MMMOs brasileiros são é muito
engraçados: se recusam a tomar
vacina, mas comem SALSICHA à
vontade. Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração
de Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMDa China, também não
querem tomar porque descobriram que o cientista autor se chama PAUKAY. Quá... Quá... Quá...
MMMA maioria quer a de OXFORD. Por que? A rainha tomou
e está zerada para viver mais 200
anos.
MMMEu só sei que esse tomar
é o assunto do momento. Tomar
ou não tomar, eis a questão! No
braço ou na bunda, é a outra indecisão. Tem gente querendo optar
até por beber. Pode crer?
MMMEm São Paulo, o governador DORIA resolveu cortar o direito de idosos, na faixa de 60 a 64
anos, andarem nos coletivos gratuitamente. Velho agora é só após 65
anos. Que maldade!
MMMEstá tão quente que em
Colatina nem freezer consegue fazer gelo. Para fazer um café, não
se gasta gás, basta tirar da torneira e coar. Tem gente dizendo por
lá que o capeta está de férias ali.
Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de
Jesus!!!”
MMMPai João de Arruando que
é bom ninguém fala mais, agora
perdem tempo falando no PAI...
ZUELLO. Eu hein...
MMMEu tô que tô! Enquanto a
morte não vem, levaremos alegria para as pessoas. Chega de
reclamar, de querer sem fazer por
onde. Vamos trabalhar!
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é
minha lei, minha questão, ganhar
este mundo, cravar este chão!”

Foram quase três décadas de convivência. Conheci FRANCISCO DE ASSIS SOARES quando
começamos a publicar a revista CLASS. Ele já
era o diretor geral da CONCESSIONÁRIA CVC
Veículos, pertencente ao GRUPO LIDER, que
chegava a Vitória, e eu estava em busca de
anunciantes para o nosso veículo de comunicação. Ele, com seu jeito do tradicional mineiro,
comportado, firme em seus posicionamentos,
no primeiro minuto, já me passou aquela figura
rara do funcionário que todo patrão sonha ter,
o que veste a camisa em prol do progresso da
empresa.
ASSIS começou no GRUPO como contador
da concessionária BRASÃO, em Itaperuna, RJ.
Depois, ocupou o cargo de GERENTE GERAL
DA VECAL, em Cachoeiro de Itapemirim, onde
ficou até 1987. Quando o Grupo abriu a CVC
Veículos, lhe foi concedido o cargo de DIRETOR
GERAL.
Em quase 30 anos, solidificamos uma grande
amizade e todos os meses fazia questão de ir
pessoalmente lá para bater um papo com ele.
Um homem sério, de honestidade transparente,
me impressionava SEMPRE pela dedicação e
determinação à sua função.
Neste final de ano, veio a grande surpresa: ASSIS, como todos o chamam, resolveu se aposentar. E foi em mais uma das premiações da
CVC como CONCESSIONÁRIA A, prêmio concedido pela Chevrolet e com o qual a empresa
foi agraciada 26 vezes, evidentemente, sempre
com parte do seu esforço, que foi anunciado,
com a presença do comandante do grupo,
BRAULIO BRAZ, e do diretor JOSÉ BRAZ, que
fizeram questão de homenageá-lo. E, como
sempre em solenidades na concessionária,
quando bastava falar seu nome, os aplausos
foram ensurdecedores vindos dos colegas que
comandava. Isso, fui testemunha muitas vezes.
Para que tenham ideia, no último dia em que
nos encontramos, quando descia de seu escritório, uma das funcionárias me interceptou e
disse: “POIS É... JORGINHO, NÃO SEI O QUE
SERÁ DE NÓS SEM O ASSIS!!!” Isso, todos nós
sabemos, é uma conquista de poucos. Eu também sentirei muita falta dele, da sua atenção e
incentivo ao nosso trabalho. Sendo assim, nada
mais justo que homenageá-lo e ratificar a nossa
GRATIDÃO, colocando seu nome nesta galeria
da FIRST CLASS. Meu caro amigo FRANCISCO
DE ASSIS SOARES, o nosso tradicional: OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!!!

FIRS T
CLASS

FRANCISCO DE ASSIS SOARES

Recebendo a homenagem das mãos de Braulio e José Braz, na sua despedida

Com a esposa, Gabriela
Assis com os filhos, Sandro, Karina, Marcelo e Lucas

Linhas Malditas
MMMNesta temporada de verão,
GUARAPARIS trouxe para a Praia
da Areia Preta o mais tradicional
doce parisiense, os MACARONS.
Não fez o sucesso esperado, mas
saiu na frente de outros badalados
balneários.
MMMO povo quer é bacon frito,
torresmo, farofa e cerveja na praia.
MMMFalando nisso, os condôminos do ALDEIA DA PRAIA, lá em
Guarapari, andam desolados com
a invasão de pessoas estranhas
em suas praias. E não têm onde
recorrer porque a lei diz que não
existe praia particular, todos gozam do mesmo direito de usufruir.
Outro dia, até um piquenique com
farofa apareceu por lá. Imagina o
constrangimento entre os finos?
MMMAdorei a maneira como o
presidente BOLSONARO se refere
ao governador de São Paulo, JOÃO
DORIA: “Aquele rapaz da calcinha
apertada!” Só esqueceu de informar
se é também fio dental. Como diria
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!” Quá...
Quá... Quá...

revistaclass.com.br

Flávia e Xuxu
Neffa comemoram
a parceria com
a TICOMIA,
empresa
especializada em
organização de
formaturas. Para
este ano, já têm
agendados mais
de duas dezenas
desses eventos.
Profissionalismo
e competência no
sangue.

As belas Ana Paula Castro e a filha, Maria,
na exposição Degas, inaugurada no MASP
no final do ano passado, conferindo as 76
obras do artista francês - 73 esculturas de
bronze, dois desenhos e uma pintura -, que
ficarão expostas até 1º de agosto de 2021.

MMMImagina a amabilidade
que reinará se houver o confronto
na disputa para a Presidência da
República, em 2022!
MMMColhida nas redes sociais:
“Quando eu morrer, não quero mensagens bonitas nas redes sociais
pois não poderei ler mais, nem
publicações de fotos comigo para
mostrar que você me amou... O que
quiser me dizer que diga agora que
estou vivo e respirando.” Exatamente assim!
MMM“Alguns dizem que a vida
começa aos 40, outros aos 50...
Tudo uma grande bobagem! A vida
começa mesmo quando decidimos
parar de agradar a plateia!”
MMMElcio Paulo Teixeira tem
dividido o seu tempo entre Vitória e
Florianópolis, onde monta escritório
da sua HEACH Recursos Humanos.
Faz muito bem! Quem trabalha não
conhece fracasso.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é
minha lei, minha questão, ganhar
este mundo, cravar este chão!”
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VISÃO DAS PRAIAS DO
IATE CLUBE E GUARDERIA

O ESPÍRITO SANTO
É A NOSSA PRAIA
Há justificativas convincentes para os capixabas e turistas que, mesmo diante da PANDEMIA, não resistiram ao convite de um banho de mar em nossas praias. É muito difícil,
em pleno verão, obedecer à #fiqueemcasa. Como? Férias, um calor de quase 40 graus,
olhando aquele “marzão besta”, como dizem os mineiros, e você suando em bicas!
Impossível!
Sem discutir o CERTO ou ERRADO, a verdade é que DEUS foi muito generoso quando
deixou para os capixabas 410 km de litoral, distribuídos em 14 cidades e cada uma com
um jeito diferente. Aqui temos dunas, praias desertas, semidesertas, águas mornas e
cristalinas, águas geladas, sem falar nas famosas areias monazíticas que são consideradas medicinais. Para os amantes de esportes náuticos, temos todas as opções
disponíveis.
Só na capital, a Ilha de Vitória, existem 105 km2 de praias, entre a Ilha do Frade, Ilha do
Boi, Curva da Jurema e a maior, que é Camburi, com um calçadão de 6 Km.

Foto de WILBERT SILVA

VISÃO DA ORLA DE CAMBURI

CURVA DA JUREMA
Foto de DIEGO ALVES

Fotos de ARNALDO PERUZO

PRAIA SECRETA

PRAIA PARTICULAR DA RESIDÊNCIA
OFICIAL DO GOVERNO

Atravessando a ponte, no município vizinho de Vila Velha, excelentes opções como a Praia da Costa, Itapoã,
Itaparica e a Barra do Jucu, que abriga muitos artistas,
tem também como atração o congo e é ponto de encontro da galera do surf. Vale registrar que ali há um
mar de águas calmas, com exceção da Barra.
Para os que curtem um local mais tranquilo, a PRAIA
SECRETA é um verdadeiro paraíso. Para chegar lá, é
preciso seguir como se fosse para o FAROL. Em frente
à Igreja Missão, há uma entrada no muro. Nos finais
de semana, é impossível entrar de carro, tendo que
estacionar nas proximidades do CREFES. Na Praia da
Costa, o local mais procurado ainda é em frente ao
Clube Libanês.
E, em se tratando de exclusividade, coisa rara quando
falamos de praias no Brasil, existe a particular da residência oficial do Governo, que ficou famosa quando
a ex-primeira-dama MARIA TERESA GOULART passou
uma temporada e provocou reportagens em todos os
veículos de comunicação do País.
Aliás, uma boa sugestão ao governador RENATO CASAGRANDE. Convide autoridades do alto escalão para
temporadas. Pode render uma boa propaganda para o
Estado.

PRAIA DO CLUBE LIBANÊS

PRAIA DA AREIA PRETA

GUARAPARI,
A RAINHA
DAS PRAIAS
CAPIXABAS

Foto de
YURI BARICHIVICH

Foto de VANDA LOPES

É inegável reconhecer que de todo o
nosso belo litoral, a maior atração e
as mais famosas praias internacionalmente são em GUARAPARI. Já vimos
pessoas dizerem que não conhecem
VITÓRIA, mas já estiveram no balneário. Pode parecer absurdo, e é, mas
é um fato. São 46 praias de extrema
beleza na cidade com batismo que
desperta curiosidade: é conhecida
como “CIDADE SAÚDE”. Isso, graças
às famosas areias monazíticas.
A rede hoteleira não pode ser considerada um primor, mas GUARAPARI
cresceu e o número de habitantes
também. Quando chega o verão, os
que ali residem, em sua maioria, preferem fugir da badalação, alugando
por temporada, o que faz crescer em
três vezes o número de pessoas no
local.
Além da diversão garantida em boas
casas de show e locais para grandes
espetáculos (este ano proibidos, devido à PANDEMIA), há uma estrutura
de grandes redes de supermercados,
oferta de diversão em quase todos os
esportes náuticos, bons restaurantes,
casas de lanches, sorveterias etc.
É difícil dizer qual é a melhor praia,
ou a mais bonita. Cada uma tem algo
especial, mas alguns arriscam que as
TRÊS PRAIAS é a mais bonita. O local
é motivo de briga por construções há
anos. Hoje, fala-se num condomínio
da rede ALPHAVILLE, que já teria
inclusive quase toda área vendida,
mas ainda há liberações pendentes.

PRAIA DOS PADRES

Foto de YURI BARICHIVICH
Foto de HILQUIAS DARCLEY/Capixaba da Gema

VISTA DA PRAIA DA AREIA PRETA
E PRAIA DAS CASTANHEIRAS

PRAIA DAS VIRTUDES

Foto de YURI BARICHIVICH

PRAIA DE MANGUINHOS

UMA DAS DELÍCIAS DO
MANGUINHOS GOURMET

Foto de DIVULGAÇÃO

O BUCOLISMO
DE MANGUINHOS
No município da Serra, ainda temos
praias como MANGUINHOS, que até
agora mantém o bucolismo, resistindo
às fortes pressões da construção civil.
Um mar calmo e com aspecto de tranquilidade sempre. Ali, acontece no verão um FESTIVAL GASTRONÔMICO,
o MANGUINHOS GOURMET, que já
se tornou uma tradição no calendário
anual do Estado.

OUTRAS
ATRAÇÕES

PRAIA DE GRAMUTE, EM ARACRUZ

Foto de YURI BARICHIVICH

Foto de DIVULGAÇÃO/SETUR

Mas, ainda dentro da nossa área,
o Espírito Santo tem: Piúma,
Marataízes, Iriri, Nova Almeida,
Jacaraípe, Aracruz, Guriri, Conceição da Barra, Itaúnas (terra
do forró), Santa Cruz, Barra do
Sahy, Praia dos Padres (Aracruz), Carapebus, Pontal do
Ipiranga e Povoação (Linhares),
Urussuquara (praia de nudismo),
entre outras.
Enfim, o ESPÍRITO SANTO É
A NOSSA PRAIA. Vale a pena
agendar uma visita e conhecer
cada uma delas.

PRAIA DE ITAÚNAS

Linhas Maldi
Malditas
tas Linhas Malditas
MMMBOTCHED na Ilha: uma aplicação exagerada de botox na boca
fez um estrago total no rosto de uma
pessoa que está a caminho da fama.
Ficou parecendo uma barriga de BAIACU quando você pesca. Quá... Quá...
Quá...
MMMAntigamente, os restaurantes
escolhiam aquela receita exclusiva, que
tinha maior solicitação da freguesia, e
colocava no cardápio como carro-chefe.
No tradicional Restaurante Mar e Terra,
que pertenceu aos meus pais, era a GALINHA AO MOLHO PARDO, e até hoje,
vez por outra, vejo alguém lembrando
com saudades nas redes sociais. No
MARIO’S, hoje CANTINA FIORENTINA, onde tudo é delicioso, a sua maior
atração sempre foi a LASANHA VERDE.
Atualmente, vejo restaurantes fazendo
constantemente lançamentos de cardápios, mas não conseguem UM prato
para ser referência.
MMMEstão ficando espetaculares
as novas instalações da MAISON ROSÉE, de Monica e Cássio Domingues,
que partirão para mais um novo ramo
de trabalho. Provavelmente, seremos
nós que faremos a festa de inauguração. Aliás, quando o local foi aberto,
também foi com uma festa black tie

O prefeito de
Cariacica,
EUCLÉRIO
SAMPAIO, chegou
por lá com a corda
toda. O homem
não para! Tem
percorrido os
bairros e solicitado
apoio ao governador
RENATO
CASAGRANDE para
resolver os inúmeros
problemas.

Se você se acha milionário, daqueles que podem fazer tudo, aqui vai uma dica: a
grande sensação dos endinheirados do mundo é uma ilha nas Maldivas, batizada
de ITHAAFUSHI. Um paraíso onde o preço da diária chega a R$ 420 mil. Uma pechincha para qualquer um que for milionário mesmo e que sabe usar o dinheiro.
Rico que não investe no seu prazer e da família para mim é pobre.

da CLASS. Agora, fomos convidados a
bisar. Com prazer, os Domingues são
excelentes parceiros de trabalho.
MMMÉ de matar de rir a piada que
TONHO DOS COUROS conta no seu Instagram sobre a simpatia para uma pessoa deixar de fumar. A dica inclui enfiar
um cigarro no fiofó e depois guardar na
carteira do cigarro. Como diria o saudoso TAO MENDES: “Macacos me mordam!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMRealmente, a NETFLIX foi a
salvação de muitos nestes tempos insuportáveis, quando os canais de televisão não sabem falar de outra coisa
a não ser do vírus. A seleção de seriados é simplesmente extraordinária.
Sem falar nos bons filmes. Ficamos
viciados.
MMMFico pensando: quando acabar
esta arruaça em torno do vírus, o que
finalmente viralizará? A virilha de JOJÔ
TODDYNHO? E isso não terá vacina.
Como diria o saudoso TAO MENDES:
“Macacos me mordam!!!”
MMMAcho que quem emite os boletos de energia elétrica em Linhares é
a MÃE DINAH. Um mês antes, os consumidores já são avisados do valor do
mês seguinte; já com a conta encerrada.

FERNANDO DE
NORONHA teve
uma queda brutal
na visitação de
turistas em 2020.
Como fechou
por cinco meses,
recebeu apenas
106.103 visitantes.
Quem acaba de
regressar de lá é
o jovem PEDRO
RENATO SIMÃO,
um apaixonado por
viagens.
MMM“Prefiro ser essa metamorfose
ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo!”
MMMNo horóscopo chinês, este ano
é do BÚFALO, ou boi de metal. A grife
GUCCI criou uma coleção se inspirando nisso. O Ano Novo Chinês terá início
no próximo dia 12 de fevereiro.

CASA DE
LILIAM ARAUJO
PRAIA
Arquitetura e Design de Interiores

Casa de praia pede aconchego, funcionalidade e praticidade. Neste projeto, com
arquitetura e décor assinados por LILIAM
ARAUJO, o objetivo era esse – uma casa
de praia, no sentido literal, com todos esses
predicados, sem frescura, para usar sem
stress.
A concepção é toda funcional, misturando
peças e mobiliário de design com artesanato mineiro e indígena, e soluções que remetem a um modo de vida quase vintage.
Cozinha sem armário com cortininha sob a
pia, os banheiros não têm box de vidro temperado e também têm cortinas de plástico,
mas com bossa e charme. “Isso, além de
dar esse ar despojado, evita a deterioração
pela maresia. E por a casa ficar fechada por
vários dias consecutivos, apesar do casal
utilizar o local com bastante frequência;
mas a maresia é cruel”, explica Liliam.

A casa tem soluções para conforto térmico muito bem pensadas, explorando
a dinâmica dos ventos dominantes na
região.
Toda a movimentação da construção
acontece na varanda. Os proprietários
são festeiros, gostam e recebem com
savoir faire, sendo muito calorosos
na acolhida a todos que se achegam.
Então, a casa é o reflexo disso tudo alegre e cheia de cor. Destaque para
as portas coloridas, sem alisar, reboco
com areia grossa, sem emassamento e
sem rodapés.
Há privacidade da parte íntima e eles só
sobem praticamente para dormir. A residência é composta de uma suíte para
o casal, num pavimento intermediário,
um quarto para hóspede no térreo e
três quartos no pavimento superior.
A cozinha é integrada, tanto com a
sala quanto com a área gourmet, por
uma ligação direta, onde o proprietário
gosta de cozinhar. Há um lavabo externo para apoio da varanda e piscina. A
casa foi palco do casamento do casal.

Linhas Malditas
MMMO mundo realmente enlouqueceu. Imagina que um
pescador, na Tailândia, achou um pedaço de vômito de uma
baleia e ficou rico. Sim, lhe rendeu R$ 1,2 milhão (um milhão
e duzentos mil reais). Como diria o saudoso Sérgio Caseira:
“Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMME a NETFLIX também deixará alucinados todos que
amam saber como vivem e o que fazem os trilionários em suas
vidas, no seriado BLING EMPIRE. Um festival de cenas inacreditáveis, que rolam desde a exUma regrinha plosão de um PÊNIS BOMBA
ao consumo de caviar como
básica de
se fosse ketchup. Há o lado
etiqueta que
excêntrico que só eles ponunca saiu
dem ter, como fechar a RODEO DRIVE, em Los Angeles,
de moda: ao
só para fazer um jantar chiser convidado
quetérrimo para poucos conpara um
vidados. A disputa acontece
entre amigas para mostrar o
almoço ou
jantar em casa maior brilhante e as exclusividades que só mesmo quem
de amigos,
tem muito dinheiro pode usumesmo que
fruir. Com certeza, dará o que
falar. A conferir.
você seja
MMMMas, a melhor desmuito íntimo,
te início de ano foi mesmo
nunca atrevaa vela com cheiro da vagina da atriz GWYNETH PAL-se a servir-se
sorteada num conprimeiro. Esse TROW,
curso em Londres, e que a
é um papel do
ganhadora quase incendiou
a casa ao acendê-la quananfitrião. Se
do recebeu. Se o cheiro
ele não fizer,
faz isso, imagina a própria
espere que seja os danos que pode causar
a um BILAU! Quá... Quá...
autorizado a
Quá...
servir-se.
MMMCom a suspensão
do carnaval este ano em Salvador, os amantes da festa já trabalham para a folia de 2022, a se realizar do dia 24 de fevereiro a
01 de março. Eu hein...
MMMPara que tenham ideia, o site do CAMAROTE SALVADOR já vende os abadás que dão direito à folia, com precinhos chocantes: R$ 10.380 por pessoa.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar
este chão!”

AI,
CALOOOOOR!
Não está fácil para ninguém! Além
de enfrentarmos as altas temperaturas que o verão nos traz, com termômetros explodindo, vivemos ainda aquele momento em que alguns
recursos para ajudar a enfrentar a
estação estão “proibidos” ou não indicados - praias, piscinas coletivas
etc. E se você ceder à tentação, se
prepare porque cada mergulho será
um flash.
Sol sem mar, sem água para se banhar, é difícil de enfrentar! Mas, na

falta de alternativas, CLASS resolveu
procurar receitas bem refrescantes
que além de diminuírem a sensação
térmica, podem trazer momentos de
prazer e alegria; dos quais estamos
privados em vários modos.
Então, como não adianta chorar
(porque a desidratação será ainda
maior), mãos à obra, imaginação fértil, resiliência e bom humor, sempre,
pedindo a DEUS por dias melhores e
a volta da ALEGRIA, vamos brindar,
comer e rezar.

COMIDINHAS
Com as altas temperaturas, às vezes ficamos até sem vontade de comer. Algo pesado, nem
pensar; nem é indicado. Biritando então, a maioria não curte. Vamos curtir a vida mais leve,
em todos os sentidos, porque precisamos mais do que nunca, e isso vale para alimentação
também. Mas, não leia leve sempre como light ou fit.

CROSTINI COM QUEIJO DE CABRA E CEREJAS
INGREDIENTES: 1 pão italiano (baguete), 100g de queijo de cabra, 2
xícaras de chá de cerejas, ½ laranja
espremida, manjericão fresco a gosto.
MODO DE FAZER: corte as cerejas
ao meio e retire os caroços. Coloque
em uma panela com suco de laranja
e mexa delicadamente até levantar
fervura e desligue. Toste as fatias de
pão italiano com azeite e manjericão
e espalhe o queijo de cabra na parte
de cima. Acrescente as cerejas confitadas e finalize com folhas de manjericão fresco e sirva.

salada de macarrão com atum
e molho de iogurte

INGREDIENTES:
Molho: 1 dente de alho picado, meia colher (chá) de sal, 1 pote de iogurte natural
integral (170 g), 1 colher (sopa) de azeite, 1 colher (sopa) de suco de limão, 1 colher
(sopa) de cheiro-verde picado, 3 folhas de manjericão.
Salada: meio pacote de macarrão tipo penne tricolore cozido (250 g), 1 xícara (chá)
de ervilhas frescas, 2 latas de atum em água, escorridas, 1 cenoura pequena ralada,
meia xícara (chá) de tomates cereja cortados ao meio, meia xícara (chá) de mozarela
de búfala picada, 12 folhas de alface-romana.
MODO DE FAZER:
Molho: em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Reserve.
Salada: em um recipiente, misture bem todos os ingredientes, com exceção da alface. Em um prato de servir, coloque as folhas de alface e recheie com um pouco da
salada de macarrão. Cubra com o molho e sirva.

ROLINHO DE TAPIOCA
COM FRANGO E ABACATE
INGREDIENTES:
Recheio: 1 colher (sopa) de azeite, meia
cebola roxa picada, 1 xícara (chá) de frango
cozido e desfiado, 1 colher (sopa) de suco
de limão, 1 tomate sem sementes, picado,
1 sachê de MAGGI Natusabor Tomates Suculentos com Ervas, 1 abacate pequeno
maduro em fatias
Tapioca: 3 colheres (sopa) de beterraba picada, 2 xícaras (chá) de polvilho doce.
MODO DE FAZER:
Recheio: em um recipiente, misture todos
os ingredientes, com exceção do abacate.
Reserve.
Tapioca: em um liquidificador, bata a beterraba com 100 ml de água. Passe por uma
peneira, formando um suco fino – cerca de
meia xícara (chá). Em um recipiente coloque o polvilho e regue-o aos poucos com
o suco formado, misturando bem e esfregando-o com as mãos até obter uma farinha granulada, solta e umedecida. Aqueça
uma frigideira antiaderente, peneire o polvilho umedecido sobre a frigideira, cobrindo
todos os espaços, formando uma camada
uniforme semelhante a uma panqueca. Espere a massa ficar unida e vire-a, deixando
secar rapidamente do outro lado. Repita o
processo até terminar toda a massa. Reserve.
Montagem: recheie os discos de tapioca
com o frango e acrescente as fatias de abacate. Enrole feito um rocambole, corte em 4
rolinhos e sirva.

DRINKS
Os DRINKS fazem sucesso com a maioria, principalmente entre a juventude, e dão um up e uma
variada nas bebidas. E tomar algo geladinho, nestes tempos de calor, é bem mais agradável.

CLERICOT

PINK LEMONADE

INGREDIENTES: Frutas picadas (sugestão: 1 laranja, 2 pêssegos, 1 nectarina, 5 cerejas e 1 maçã), açúcar a
gosto (sugestão: 4 colheres de sopa),
1 garrafa (750 ml) de vinho branco ou
espumante, 1 dose de destilado ou licor
(sugestão: vermute, cognac, licor de laranja ou cereja), água com gás (ou soda limonada) a gosto, gelo.
MODO DE FAZER: pique as frutas e coloque-as em uma jarra,
junto com o gelo. Em seguida, coloque o licor de laranja, a soda,
o vinho e complete com o açúcar. Mexa levemente e sirva bem
gelado.

INGREDIENTES: 1 xícara de suco de limão siciliano, 1 xícara de suco de cranberry, 2 xícaras de água, 1/4 de xícara
de açúcar, gelo.
MODO DE FAZER: junte os ingredientes em uma coqueteleira
e bata bem. Despeje o drink em
copos baixos, decore com rodelas
de limão siciliano e sirva com bastante gelo.

RED CARPET
INGREDIENTES: 100 ml de vinho tinto, 20 ml de xarope de açúcar, 10 ml de suco de grapefruit, 8 morangos.
MODO DE FAZER: macere em uma coqueteleira o morango com o xarope e o suco. Adicione o vinho e bata
com muito gelo. Faça coagem simples em um copo long drink com muito gelo. Adicione gelo britado por
cima e decore com um morango cortado ao meio, com o cabinho. Serva com canudo.

CASABLANCA

MADAME ZAM
INGREDIENTES: 100 ml de vinho espumante, 30 ml de vodka, 20 ml de
xarope de gengibre, 10 ml de suco de
limão siciliano.
MODO DE FAZER: em uma taça de
vinho tinto, coloque a vodka, o xarope
de gengibre e o suco do limão. Coloque gelo até a borda e complete com o vinho espumante,
mexendo bem. Decore com um gomo de limão siciliano e
uma fatia de gengibre. Serva sem canudo.

INGREDIENTES: 70 ml de vinho sauvignon blanc, 30 ml de vodka, 10 ml de licor
de laranja, 10 ml xarope de capim santo,
1 kiwi.
MODO DE FAZER: junte todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata com
muito gelo. Faça coagem simples para
o long drink com muito gelo, além de adicionar gelo britado por
cima. Finalize com uma fatia de gengibre e um ramo de Capim
Santo. Serva com canudo.

SORVETE DE MORANGO
INGREDIENTES: 1 lata ou caixinha (395g) de leite Moça, 2 e meia xícaras (chá) de morangos picados,
2 caixinhas de creme de leite, 1 colher (sopa) de suco de limão.
MODO DE FAZER: em um liquidificador, bata o leite Moça, 2 xícaras (chá) de morangos, o creme de leite
e o suco de limão até ficar homogêneo. Despeje em um recipiente refratário, cubra com plástico-filme e
leve ao freezer por cerca de 4 horas. Retire, bata mais uma vez a mistura no liquidificador e acrescente
meia xícara (chá) de morangos picados. Leve de volta ao freezer, por cerca de 2 horas ou até firmar.

“Se o dinheiro for a sua
esperança de independência,
você jamais a terá. A única
segurança verdadeira
consiste numa reserva de
sabedoria, de experiência e de
competência.” - Henry Ford

“Se as críticas dirigidas a você são
verdadeiras, não reclame; se não são,
não ligue para elas.” - Chico Xavier
“A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no
amor que não damos, nas forças que
não usamos, na prudência egoísta que
nada arrisca e que, esquivando-nos do
sofrimento, perdemos também a felicidade.” - Mary Cholmondeley

“A maioria das pessoas
não quer realmente
a liberdade, pois
liberdade envolve
responsabilidade,
e a maioria das
pessoas tem medo de
responsabilidade.”Sigmund Freud
“Para conhecermos os
amigos é necessário
passar pelo sucesso
e pela desgraça. No
sucesso, verificamos
a quantidade e, na
desgraça, a qualidade.”
- Confúcio

“Persistir na raiva é
como apanhar um
pedaço de carvão
quente com a intenção
de atirá-lo em alguém.
É sempre quem
levanta a pedra que se
queima.” – Buda

“Os infinitamente pequenos
têm um orgulho
infinitamente
grande.”
– Voltaire

“Só existem dois dias
no ano que nada pode
ser feito. Um se chama
ontem e o outro se
chama amanhã, portanto,
hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e,
principalmente, viver.”
- Dalai Lama

“Temos o destino que merecemos. O nosso destino está
de acordo com os nossos méritos.” - Albert Einstein

“O dinheiro
não traz
felicidade para quem não
sabe o que
fazer com ele.”
- Machado de
Assis

SAÚDE

COMO OS SAPATOS PODEM PIORAR AS VARIZES NO VERÃO
Sol, calor, aumento da vasodilatação do sistema circulatório,
edema e uma sensação de peso e cansaço nas pernas. Típicos
do verão, esses fatores pioram o quadro de quem sofre com
varizes, alerta Fernanda Frederico, cirurgiã vascular da Clínica
Leger. Segundo ela, alguns precisam ser levados em conta
para amenizar os sintomas: “Manter o peso ideal, fortalecer a
musculatura da panturrilha e fazer uso de meias elásticas podem
minimizar o problema”.
Mas, além disso, o uso de sandálias de salto e rasteiras, frequentes
nesta estação, podem influenciar nos casos? E a exposição ao
sol, também deve ser evitada? Fernanda Frederico responde a
seguir. Confira:
Varizes podem piorar no verão? O que fazer para melhorar?
No verão, as altas temperaturas provocam uma vasodilatação
do sistema circulatório. Desta forma, devido ao aumento do
calibre dos vasos, o retorno do sangue ao coração é dificultado
e, consequentemente, os sintomas da insuficiência venosa se
agravam, como o edema, sensação de peso e cansaço nas
pernas. Manter o peso ideal de acordo com a idade e altura,
fortalecimento da musculatura da panturrilha e uso de meias
elásticas auxiliam a melhorar esses sintomas.
Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia
Vascular, as varizes são mais comuns de aparecer em mulheres.
Os sapatos podem influenciar no aparecimento delas? Quais os
sapatos mais indicados?
O uso de salto alto não causa varizes, porém, o uso prolongado
deles dificulta o retorno do sangue ao coração pelas veias e pode
agravar os sintomas de quem já possui varizes, como a sensação
de peso e queimação nos pés e pernas. Alternar saltos altos com
médios, evitar também sapatilhas e rasteirinhas sem salto algum,
fazer intervalos ao longo do dia após períodos prolongados

sentados ou em pé, com pequenas caminhadas ou descanso com
elevação das pernas, ajudam a amenizar o quadro. Alguns estudos
mostram que a incidência de varizes em mulheres é quatro vezes
maior do que em homens devido a fatores hormonais femininos.
Embora seja mais comum acima dos 40 anos, a doença
também pode atingir jovens na faixa dos 20 e 30? Por que isso
acontece?
As varizes são veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem
mais frequentemente nos membros inferiores. O seu surgimento
tem um fator hereditário importante e a doença pode ser agravada
por certos hábitos de vida como, por exemplo, sedentarismo,
sobrepeso, uso de anticoncepcionais hormonais ou reposição
hormonal e alimentação rica em sódio.
É recomendado que pacientes que tenham varizes evitem a
exposição ao sol no verão?
Em relação à exposição solar, ela não agrava o aspecto estético
das varizes. O sol agrava os sintomas devido à vasodilatação
descrita acima.
É importante usar filtro solar para evitar manchas de varizes
nas pernas?
O filtro solar é necessário para os pacientes que estão em
tratamento das varizes. A exposição solar aumenta as chances de
formar cicatrizes hipercrômicas.
É possível tratar varizes no verão? Quais tratamentos
indicados?
É possível tratar as varizes em qualquer época do ano, desde
que o paciente faça um preparo adequado e mantenha um
acompanhamento médico regular após o tratamento. Há diversos
tipos de tratamento disponíveis e a indicação é individualizada,
será de acordo com o tamanho, profundidade e número de varizes
apresentadas pelo paciente.

FRANGO CROCANTE COM CREME DE MILHO
INGREDIENTES:
Frango: 6 filés de frango, meia colher (sopa) de Fondor, meio
pacote de biscoito Multipack Nesfit Integral triturado.
Creme de Milho: 2 xícaras (chá) de leite integral, 1 lata de milho verde em conserva escorrida, 1 colher (sopa) de margarina,
meia cebola ralada, 2 colheres (sopa) de farinha de trigo, 1 caixinha de creme de leite e 1 colher (chá) de sal.
MODO DE PREPARO:
Frango: em um recipiente, tempere os filés de frango com o
Fondor, cubra-os com plástico filme e leve à geladeira por cerca
de 15 minutos, para tomar gosto. Passe os filés pelo biscoito e
coloque-os em uma assadeira retangular untada com margarina. Cubra com papel alumínio e asse em forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de 20 minutos. Retire o papel alumínio
e retorne ao forno por cerca de 15 minutos. Reserve aquecido.
Creme de Milho: em um liquidificador, bata o leite com metade
do milho verde. Reserve. Em uma panela, aqueça a margarina
e refogue a cebola. Adicione a farinha de trigo e mexa rapida-

VEGETAIS
GRATINADOS

mente até dourar. Misture o milho batido com o leite reservado,
o sal e o milho verde restante. Cozinhe, mexendo sempre, por
cerca de 10 minutos em fogo baixo ou até a mistura engrossar.
Acrescente o creme de leite, mexa bem e desligue o fogo. Sirva
acompanhado do frango.

INGREDIENTES: 1 berinjela picada em cubos, 1 abobrinha picada em cubos, 2 tomates sem sementes, picados em cubos, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 colher de
sopa de azeite, 250 ml de A Tal da Castanha Original, 1 xícara de tofu em cubos,
1 colher de café de cúrcuma, 1 pitada de noz moscada, sal e pimenta-do-reino a
gosto.
MODO DE PREPARO: refogue o alho e a cebola no azeite até dourar. Acrescente o
tofu e refogue por mais dois minutos. No liquidificador, bata o tofu refogado com
a bebida A Tal da Castanha Original.
Acrescente a cúrcuma, a noz moscada e acerte o tempero com sal e a pimenta-do-reino. Em uma travessa, coloque os vegetais picados e tempere com sal,
pimenta e um fio de azeite. Acrescente o molho por cima e leve ao forno alto até
que os vegetais fiquem macios.

PUDIM DE LEITE CONDENSADO
INGREDIENTES: 1 kg de leite condensado (aproximadamente 3 latas), 500 ml de
leite, 12 gemas peneiradas.
Calda de caramelo: 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água quente.
MODO DE PREPARO:
Calda: em uma panela, derreta o açúcar até ficar dourado. Em seguida, adicione a
água quente. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar.
Forre com a calda uma forma com furo central e reserve.
Pudim: passe as gemas pela peneira, misture o leite e o leite condensado, acrescente as gemas e mexa até formar um creme uniforme. Coloque na forma com a
calda de caramelo no fundo. Asse em banho maria a 180° por aproximadamente 90
minutos. Deixe esfriar e gelar. Desenforme por depois de gelado.

by CID PAULO LEAL JR.

HUAWEI NO
PÁREO PARA A
5G DO BRASIL
Designed by FREEPIK

O governo brasileiro não tentará barrar a fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações Huawei nos
leilões de rede 5G programados para junho, publicou o
jornal Estado de S. Paulo, citando fontes do governo e da
indústria.
Custos financeiros de bilhões de dólares e a saída do
presidente aliado Donald Trump da Casa Branca forçam
o presidente do Brasil a recuar na oposição à participação
da empresa no fornecimento da rede de celular de próxima

geração para operadoras no País, disse o jornal.
Mas, com a China sendo o maior parceiro comercial do
Brasil e a capacidade da Huawei de competir em preço,
ele tem enfrentado resistência da indústria e de seu próprio
governo, inclusive do vice-presidente Hamilton Mourão.
O jornal citou Mourão afirmando que todas as empresas
que fornecerem as garantias necessárias sobre o respeito
à soberania nacional e proteção de dados do Brasil serão
autorizadas a oferecer equipamentos 5G no País.

NOVO VISUAL, MODO YOUTUBER E CANETA:
PRINCIPAIS RECURSOS DO GALAXY S21
Sempre em meados de fevereiro, a
Samsung lançava novos smartphones
top de linha da série Galaxy S, mas,
neste ano, as coisas estão diferentes.
No último dia 14, a companhia sul-coreana apresentou o novo celular, que
conta com três versões: Galaxy S21,
Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Os
smartphones já estão no varejo. Os
preços sugeridos são: Galaxy S21
(US$ 799), Galaxy S21+ (US$ 999) e
Galaxy S21 Ultra (US$ 1.199).

