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CLASS 1 X VOGUE ITÁLIA 1
osso imaginar que muitos acharão que sou PRE-
TENCIOSO, mas são fatos reais, e que qualquer 
profissional teria motivos para mandar a modéstia 
passear e deixar o orgulho abraçar. Dias atrás, logo 
que o mundo começou a sofrer com a PANDEMIA, 

tive a ideia de colocar o nosso sentimento nas páginas da 
CLASS, usando folhas enlutadas (pretas), exaltando pala-
vras estimulantes, como vocês veram nesta edição. E a 
capa seria predominantemente preta, sendo explicada no 
editorial, como estamos fazendo aqui. 
Comentei com meus filhos e Eliza. Evidente que até eles, a 
princípio, ficaram meio reticentes, mas LEOPOLDO disse: 
“Acho chocante, pai! Talvez, não deveria colocar só essas 
páginas, mas incluir outras matérias.” 
Depois de uns 15 dias, recebo do amigo ELCIO PAULO 
TEIXEIRA um WhatsApp chocado com a ideia da VOGUE 
ITÁLIA deste mês, que colocou a capa totalmente bran-
ca e explicou no seu EDITORIAL o motivo. Fiquei perple-
xo! Não era a primeira vez que a CLASS e a 
VOGUE ITÁLIA se confrontavam com ideias 
semelhantes. Só que na primeira vez saímos 
na frente. Quando a CLASS comemorava a 
edição de número 200, tive a ideia de fazer 
uma revista com pessoas da high capixaba e 
cada uma teria a sua foto também estrelando 
a capa. Foram 127 capas na mesma edição, 
um fato inédito de uma revista em todo o mun-
do. Quase um ano depois, a VOGUE ITÁLIA 
fez uma edição que mereceu comentários no 
mundo inteiro porque tinha três capas dife-
rentes. Evidente que enchi o peito de orgulho 
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e nem precisei que nenhum colega da imprensa, daqui, 
fizesse menção, porque estava documentado e os 127 
personagens da high capixaba eram testemunhas. Mas, o 
espírito de competição é maior que a VERDADE aqui e isso 
nunca acontecerá. 
Entretanto, mesmo em momento difícil, onde grandes jor-
nais e revistas deixaram de circular, CLASS está de pé, 
mantendo periodicidade e fidelidade aos seus leitores, 
numa edição tímida, mas demonstrando a sua força e, so-
bretudo, se solidarizando aos parceiros, tentando manter o 
humor com as LINHAS MALDITAS e abraçando as MÃES 
em seu dia especial.
Não fazemos revista para brincar; fazemos para informar, 
para agregar conhecimentos, alavancar negócios e mos-
trar ao Brasil que, no pequeno estado do Espírito Santo 
existe uma revista com pessoas interessadas e compro-
metidas com a VERDADE, preocupadas em inovar e que-
brar padrões pré-estabelecidos. 

São quase 28 anos de periodicidade, sendo 
12 deles enfrentando um governo que preten-
dia nos eliminar porque não batíamos palmas 
para as suas firulas. CLASS circula em ga-
binetes de ministros, deputados, senadores, 
prefeitos é enviada a pessoas antenadas Brasil 
afora, levando a vida social capixaba. E, sem 
dúvida alguma, é a maior referência de toda a 
história da imprensa capixaba como revista. 
Um mérito que não é só meu, mas de uma 
pequena equipe, de nossos fiéis anunciantes e 
assinantes, aos quais repetiremos eternamen-
te: OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!





Confira o novo layout do site da CLASS
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Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMSe existiu alguém clamando 
por férias em algum tempo, acho que 
durante os próximos dez anos tem gente 
que não vai querer nem feriados mais. 
Não pode existir nada mais chato que 
cumprir férias enclausurado, sem ter o 
direito sequer de ir à padaria escolher o 
pão que deseja comer.
MMMPior do que isso, só mesmo 
a quantidade de vídeos compartilha-
dos dos sabichões, que até na hora da 
amargura buscam notoriedade. E lá vem 
conselhos para usar máscaras; uns, até 
exagerados, recomendam que dentro de 
casa. Há, também, os que baixem a MÃE 
DINAH apostando que ainda durará dois, 
três meses, e que a tragédia só começou. 
Outros ainda contam que a tia da prima 
da empregada foi vítima e passou para a 
avó da avó de outra conhecida que, aos 
93 anos, está em estado grave. 
MMMMas, tem também os que di-
zem conhecer uma pessoa que mora na 
Itália e lá faltou comida, papel higiênico 
e, em algumas casas, até água para la-
var o bumbum. São histórias repassa-
das com a ânsia de ser bem-informado, 
numa hora complicada, onde você não 
está nem um pouco interessado se al-
guém morrerá com a bunda suja.
MMMSe há extremos de preocupa-
ções de um lado, vemos também o ex-
cesso do “tô nem aí” para o que acon-
tece. São poucos, mas existem. Afinal, o 
grande problema é saber, se conseguida 
a sobrevivência, como pagar o preço do 
tempo considerado PERDIDO. Essa res-
posta é a mais difícil para os assalariados 
que não têm emprego garantido, os que 
são contratados. Sem falar que a previsão 
é a redução de salários em quase todos 
os setores. Não há empresário com caixa 
suficiente para manter todos e se alguém 
não aceitar, entrará no rol dos desempre-
gados, com chance de ficar alguns anos 
assim. Isso não é brincadeira, é a ordem 

natural das coisas.
MMMO mundo mudará totalmen-
te quando isso tiver FIM. Os chineses, 
que eu tanto admirava, são cruéis e, 
pelo visto, querem que outros povos, 
que debochavam da sua alimentação 
à base de besouros, aranhas, lacraias 
e outras iguarias horrorosas ao nosso 
ver, passem a utilizá-la normalmente 
em seus cardápios. É que na hora da 
fome, você come o que encontrar ou o 
que o dinheiro permitir comprar. E os 
próprios já disseram que os ocidentais 
fazem gozação da alimentação, mas co-
mem caranguejos. E, nesse ponto, não 
podemos ser hipócritas, os bichinhos 
são tão feios e assustadores quanto os 
de lá, mas são deliciosos.
MMMNa moda, você acha que alguém 
ainda sonhará em comprar as chamadas 
grifes? Não! Pode esquecer! Isso voltará 
a ser privilégio de MILIONÁRIOS, uma 
classe bastante seleta. A classe média 
alta, que juntava dólar por dólar para 
comprar uma bolsa, um lenço, acho que 
se conscientizará que isso é uma grande 
bobagem. Há mil maneiras de vestir-se 
bem sem sacrifícios e a preocupação de 
mostrar o seu LOOK DO DIA. Esse deve-
rá ser o de uma pessoa LIMPA, cheirosa, 
vestida com harmonia e dentro do seu 
poder aquisitivo.
MMMO que sobreviverá? O entrete-
nimento. O investimento na alegria, nas 
reuniões cada vez mais íntimas com 
amigos, uma coisa mais prazerosa do 
que CARA. 
MMMViveremos em ambientes me-
nores, cheios de conforto, com ar con-
dicionado, bons eletrodomésticos que 
facilitem a nossa vida, em prédios com 
segurança, que possam permitir despre-
ocupação com o nosso dia a dia.
MMMChegou a hora da REALIDADE, 
de esquecer a competição com o vizi-
nho ou quem tem a mesma profissão. 



Linhas Linhas MalditasMalditas

Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?

www.revistaclass.com.br

Cada um faça o seu melhor e, se pos-
sível, unindo forças. Se isso acontecer, 
estejam certos, terá valido a pena a 
QUARENTENA imposta ao mundo para 
tantos dias de clausura por tempos me-
lhores. Do contrário, se nada valer, os 
que não aprenderam a lição sofrerão 
muito mais com a chegada da LIBERDA-
DE do que com os dias em que sentiram 
na própria pele o que é uma PRISÃO.
MMMAs festas serão cada vez meno-
res, mais intimistas. Cerimonialista só em 
palácios e órgãos públicos, para eventos 
de grande porte político. No social, será 
um custo eliminado. 
MMMUma coisa é certa: o tal VÍRUS 
não escolhe classe. Basta dizer que 
uma das mais afortunadas famílias do 
mundo, a família real da ARÁBIA SAU-
DITA, teve os seus 150 membros infec-
tados. De imediato, bloquearam 500 
leitos do Hospital REI FAISAL para ela 
que, segundo a revista FORBES, tem 
uma fortuna estimada em US$ 1,4 tri-
lhão. Portanto, o dinheiro é desconhe-
cido pelo VÍRUS. Mata impiedosamente 
pobres ou multimilionários. Socorro!
MMMCURIOSIDADE: uma célula hu-
mana é algo realmente minúsculo. Você 
tem 37,2 trilhões delas, em geral tão pe-
quenas que no espaço de um milímetro 
cabem dez enfileiradas. Para entrar em 
uma célula, portanto, os vírus precisam 
ser cerca de 100 vezes menores. Se um 
CORONAVÍRUS, particularmente GORDO, 
com 160 nanômetros, fosse do tamanho 
de uma pessoa, essa pessoa seria do 
tamanho da distância entre o Brasil e o 
Japão - 17 mil quilômetros.
MMMO programa BOTCHED, que 
mostra as barbáries de cirurgiões plás-
ticos que transformam seres humanos 
em monstros, fica até humorístico em 
alguns episódios. Há casos de senhoras 
que colocaram tanto silicone nos peitos 
que viraram jacas. Outras, injetaram 

baldes de silicone na bunda que, se re-
tirados, dão para encher um tonel. Mas, 
dias atrás, apareceu uma realmente sui 
generis que confessou que nunca fica 
mais de uma semana sem passar pelo 
bisturi. E a última dela foi retirar 50 pe-
los pubianos para fazer cílios postiços. 
Cada olho tem 25 pentelhos piscando 
para o mundo. Como diria o saudoso 
Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração 
de Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMOs bancos deveriam aproveitar 
o momento para premiar os seus clien-
tes dentro do projeto CADASTRO POSI-
TIVO. É aquele das pessoas que fizeram 
empréstimos durante anos, pagaram re-
ligiosamente em dia fortunas em gastos 
com cartões de crédito, sempre no débito 
automático. Mas, eles NUNCA querem vi-
sar o lado do cliente. O único que saiu na 
frente e ofereceu alguma vantagem aos 
seus, dando 60 dias sem cobrança de ju-
ros, foi o SANTANDER. Aliás, isso deveria 
ter sido OBRIGATÓRIO por determinação 
do governo federal.
MMMAté hoje, muita gente não en-
tendeu a #fiqueemcasa. É tão simples: 
imagine que sua casa só tenha um ba-
nheiro e oito pessoas. Se todos tiverem 
caganeira, já pensou que tragédia? 
Assim seria com o tal VÍRUS: hospital 
lotado, sem ter onde colocar os infec-
tados.
MMMImpressionante como as pesso-
as contaminadas pelo tal VÍRUS, aqui na 
Grande Vitória, aparecem em sua grande 
maioria nos bairros mais nobres. Pelo 
menos é o que divulgam. Jardim Camburi 
foi o mais afetado, e na lista não há ne-
nhum nas Ilhas do Frade e do Boi. Nos 
bairros de periferia, como São Pedro, não 
pegou ninguém.
MMM“Sonhar um sonho impossível, 
negar quando é fácil ceder, é minha lei, 
minha questão, ganhar este mundo, 
cravar este chão!”



No segmento de eventos, as festas de formatura são contínuas 
e crescentes. Elas ganham grandes proporções, congregam o 
sonho de muitos e, por isso, demandam até mais cuidados 
com as escolhas a serem feitas. É um negócio de vulto que ne-
cessita de muito profissionalismo por trás. “Um agravante que 
verificamos antes da decisão de compra é o recebimento e o 
gasto antecipado, pelas organizadoras em geral, de importân-
cias pagas por formandos ao longo dos anos de estudante, 
como se tais aportes representassem lucro líquido. Portanto, 
não é incomum o caixa estar reduzido a zero num momento 
futuro e a festa não se configurar” – explica a empresária Lúcia 
Murad Neffa, do GRUPO NEFFA, que comanda o CENTRO DE 
CONVENÇÕES DE VITÓRIA com Flávia Murad Neffa (foto).
Vendo essa demanda, o GRUPO NEFFA, com mais de 100 anos 
de história, comprou toda a experiência de 25 anos angariada 
pela TICOMIA, líder do setor de formaturas e uma das mais 
respeitadas empresas do segmento no País.

A FORMATURA
DOS SEUS SONHOS

A TICOMIA, que atende cerca de 150 mil pessoas na área todos 
os anos, com muita competência e profissionalismo, também 
busca inovar e personalizar cada evento. A empresa organi-
za o passo a passo preliminar necessário às formaturas, além 
de controlar por meio de uma financeira o saldo disponível do 
cliente, com o acompanhamento, em tempo real, pela própria 
comissão de formatura, a responsável pelo capital. “Não é uma 
tarefa fácil, nem para os ditos experientes, notamos, visto haver 
pré-eventos, colação, baile, festas e tantas outras coisas que 
são recorrentes à formatura. Imagine o que é atender necessi-
dades e expectativas de milhões de alunos por todo o dia, ao 
longo de anos? Afirmo que se não houver uma grande estrutura 
operacional por trás, a ‘coisa não vai’" – diz a empresária.
Diante do mercado promissor, a união profissional de forças 
entre o GRUPO NEFFA e a TICOMIA só tende a engrandecer 
ainda mais o momento de glória tão sonhado pelo cliente, no 
mercado capixaba.





As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMO tal do RODRIGO MAIA, que 
parece um BAIACU, é um dos políticos 
mais odiados da atualidade. A última 
dele, que sugeriu que o governo conge-
lasse por dois anos os salários dos ser-
vidores, foi a gota d’água. Mas, RODRI-
GO esquece que com o meu, o seu, o 
nosso dinheiro, os senhores deputados 
gastam por mês, só com aluguel de 43 
automóveis, R$ 2,35 milhões. Este mo-
mento seria o ideal para acabar de vez 
com essa mamata.
MMMO chef de cuisine DUAINE CLE-
MENTS, um dos melhores que já apa-
receram por aqui em nossa terrinha, 
me disse que realiza um velho sonho, 
que era viver no campo, fazendo horta 
e plantando ervas especiais para cria-
ção de seus pratos. No momento, vi-
bra organizando o seu apiário. DUAINE 
atualmente vive na região de Domin-
gos Martins, comandando a cozinha do 
restaurante QUINTA DOS MANACÁS.
MMMDe EPICURO, para acalentar 
corações aflitos: “Não devemos temer 
a MORTE. Para o grego, a morte é o 
fim de tudo: do corpo e da consciên-
cia. Quando nós deixamos de existir, 
também deixamos de sofrer - o medo 
da morte só surge porque a associa-
mos com sofrimento em vida. Por isso, 
a busca da felicidade deve nos guiar 
enquanto estamos vivos. Esqueça o 
além!” É, pode ser.
MMME o pagode do Magno Mal-
ta, hein? É de afastar qualquer vírus. 
Como diria o saudoso TAO MENDES: 
“Macacos me mordam!” Quá... Quá... 
Quá...
MMMCom o fim do reinado de LÉO 
DE CASTRO na Federação das Indústrias 
do Espírito Santo, tem colunista por aí 
que sentirá muuuuuuuuuuuuuuuuiiito! 
Quá... Quá... Quá...
MMMA mãe do jogador NEYMAR, a 

D. NADINE, foi a figura mais comenta-
da nos últimos dias porque arranjou 
um namorado, o modelo e jogador de 
futebol THIAGO RAMOS, mais novo que 
o filho (23 anos). E não deu nem bola 
para os comentários de que ele é bis-
sexual e namorou com o assessor de 
imprensa IRINALDO OLIVER. A D. NA-
DINE se sente nas nuvens, segundo um 
colunista carioca.
MMMDe OLAVO BILAC: “Há, em to-
das as lendas e fábulas do povo, um 
fundo de verdade: porque em cada lenda 
vive um símbolo, e em cada fábula pal-
pita uma lição.”
MMMDepois do FAST FOOD e do 
iFOOD, vem por aí o AGORA FOOD. 
Como diria o saudoso Sérgio Casei-
ra: “Sacratíssimo coração de Jesus!!! 
Quá... Quá... Quá...
MMMRecebi um e-mail anunciando 
uma LIVE onde uma senhora pretendia 
dar instruções de como fazer SEXO na 
quarentena. Fiquei a imaginar: Será que 
é para manter dois metros e meio de dis-
tância? Depois lavar as mãos e passar 
ÁLCOOL GEL? Talvez, ela tenha desco-
berto algum brinquedo que leve ao pra-
zer sem o contato, não aquele velho e 
conhecido que nem preciso citar. Mas, 
o que pode ser diferente na quarentena? 
Hein? Ham? Hum?
MMMNo último dia 21 de abril, sur-
giu uma ideia: criar um novo PADRO-
EIRO para o Brasil do futuro. Ninguém 
melhor que o próprio TIRADENTES, já 
que todos acabarão com a corda no 
pescoço. Quá... Quá... Quá...
MMMEnquanto isso, uma senhora da 
high local, daquelas bem DESLUMBRA-
DINHAS, insiste em vender o seu peixe 
nas redes sociais de que DINHEIRO nun-
ca será problema. Deus permita porque 
se RICA é insuportável, imagina aquilo 
POBRE. Nem é bom pensar!



FEIJOADAÇA CLASS
EM BREVE, O EVENTO MAIS ESPERADO DA HIGH CAPIXABA



FIRST
CLASS

FERNANDO 
ABOUDIB 

CAMARGO

Certamente, correrei o risco de levar um 
grande PITO. Mesmo assim, consultei a 
minha consciência e achei, não me per-
guntem a razão, que era a hora exata de 
prestar uma homenagem ao meu amigo 
FERNANDO ABOUDIB CAMARGO. Eu o 
conheci ainda na época de estudante, no 
Colégio Salesiano. Ele estava duas tur-
mas à frente da minha e já era um des-
taque, por ser de uma família bem-con-
ceituada e pelo jeito espontâneo de ser. 
FERNANDO é uma pessoa mais que es-
pecial e carrega em sua personalidade 
traços fortes e únicos no mundo daque-
les que venceram na vida e acumulam 
sucesso financeiro. Totalmente LOW 
PROFILE, e isso é de VERDADE, é edu-
cado, mas sabe, como NINGUÉM, man-
ter a distância dos oportunistas. Vocês 
sabem, quanto mais você conquista, 
mais pessoas removem o mar, as mon-
tanhas e o impossível para estar ao seu 
lado. E isso, em relação a ele, é bastante 
complexo. 
O empresário é daqueles que não pre-
cisam de plateia, dos conhecidos 
puxa-sacos, para ficar batendo palmas; 
até quando o momento pede apenas o 
silêncio. Dele, tenho boas lembranças 
de convívio e nunca fiz disso um pon-
to para comprovar a nossa amizade. 
E, certamente, se o fizesse, não teria a 
atenção que sempre me foi dispensada. 
E vou citar aqui, porque é oportuno, nes-
ta homenagem de agradecimento:  FER-
NANDO CAMARGO vive para o trabalho 
e assim fez a sua fortuna em total dedi-
cação. Para ele, o tempo é mais valioso 
do que se possa pensar. Quando, anos 
atrás, decidiu, por razões que omitirei, 
e nem cabe aqui divulgar, deixar o Es-
pírito Santo para morar em outro estado, 
onde já tinha negócios, numa tarde em 



meu escritório, ainda na Reta da Penha, recebi um telefone-
ma dele perguntando se era possível (ora, veja só) recebê-lo 
por alguns minutos. Disse que sim e, na hora combinada, ele 
apareceu e disse a razão: “Meu amigo, estou indo embora do 
Estado por algum tempo e vim aqui me despedir. Não gostaria 
que divulgasse porque você é o único jornalista com o qual 
estou fazendo isso!” 
Claro que fiquei orgulhoso, afinal, era o empresário mais im-
portante e bem-sucedido do Espírito Santo me proporcionan- 
do um momento de alegria. Quando FERNANDO foi, fiquei a 
imaginar a razão para merecer essa atenção. Não cheguei à 
conclusão, mas arrisco e posso sim declarar: nunca, em situ-
ação nenhuma de dificuldade da minha vida, entendi que al-
guém, por ter dinheiro, deve me doar ou emprestar. Na minha 
cabeça, quem VENDE dinheiro é BANCO, e é a ele que vou 
quando preciso cumprir com minhas obrigações. Se tenho 
um produto para vender, o espaço da minha revista, ofereço. 
Isso é um negócio legal, e se acreditam no meu trabalho, fico 
grato.    
Assim que mudei para o nosso apartamento, reuni numa noi-
te, para um jantar comemorativo, de uma vez só, os grandes 
pesos da high capixaba e um deles, o próprio FERNANDO, 
chegou a cancelar compromissos para estar presente. Ali es-
tavam, além dele, AMÉRICO BUAIZ, BRAULIO BRAZ, AROL-
DO LIMONGE e Des. JOSÉ EDUARDO GRANDI RIBEIRO, na 
época o presidente do Tribunal de Justiça; evidente que com 
suas esposas.

Indo contra o seu modo de vida, ainda tivemos o privilégio 
de tê-lo conosco comemorando os 25 anos de colunista, na 
única festa privada até hoje na majestosa residência oficial 
do governador, na Praia da Costa, e também na cerimônia de 
casamento da nossa filha, TERRIELY, com CID PAULO LEAL 
JR., no cortejo de padrinhos, onde estava com a sua elegante 
esposa, FÁTIMA.
Entre nós, nunca existiu um arranhão, muito menos nenhum 
tipo de cobrança. E as demonstrações de admiração, res-
peito, são mútuas. Quando nos encontramos nos raros even-
tos socias em que ele aparece, sempre existe aquela frase: 
“Amigo, pode tirar a foto, mas, por favor, não publique.” E 
quando lançamos o novo site da CLASS e comecei a enviar 
por WhatsApp, ele me disse: “Não perca seu tempo, nem se 
preocupe em me enviar porque faz parte dos meus hábitos, 
todos os dias, ler a sua coluna.” 
Então, diante de tantas gentilezas, de tanta admiração por 
aquele que, sem dúvida, é o homem MAIS RICO DO ESPÍRI-
TO SANTO, eu, JG, um profissional que sempre primou por 
reconhecimentos e com hábito de valorizar e aplaudir gente 
de garra, gente que faz história em nosso estado, peço des-
culpas ao amigo FERNANDO ABOUDIB CAMARGO, mas não 
poderia morrer sem deixar aqui declarada a minha gratidão e 
admiração por você. Você é mais que um personagem mere-
cedor de brilhar na FIRST CLASS. Você é o cara!

JORGINHO SANTOS

No casamento de Terriely e Cid Paulo Leal Jr., Fátima e Fernando Camargo, Eliza M. Santos e Marília e Otacílio CoserNo casamento de Terriely e Cid Paulo Leal Jr., Fátima e Fernando Camargo, Eliza M. Santos e Marília e Otacílio Coser
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Há anos digo que um dos pontos que podem traduzir o valor de al-
guém é se ele é bom FILHO. Isso porque, na minha opinião, QUEM 
NÃO É BOM FILHO, NUNCA SERÁ BOM EM NADA. Elas, as MÃES, 
são seres perfeitos, são capazes de renunciar a qualquer coisa 
para ver um filho sorrir. Uma MÃE nunca coloca em primeiro plano 
os seus desejos, mas é capaz de enfrentar o mundo para que um 
filho se realize em alguma coisa. Isso é o que eu penso! 
Em algumas situações, já fui questionado: E AQUELAS QUE ABAN-
DONAM OS SEUS FILHOS? Sempre respondo que mereciam ter o 
direito de dizer a razão. Se ainda não for convincente, vale a pena 
lembrar dos nove meses que passou com você até lhe dar a VIDA. 
E posso imaginar o quanto deve ser terrível sobreviver sem acom-
panhar o crescimento, o primeiro sorriso, os primeiros passos, a 
primeira palavra. Que é qual? Quase sempre MAMA, MAMÃE!

D. DALCISA CARVALHO, ADEMAR, 
GRACINHA e TEREZINHA



O cordão umbilical é cortado para liberar a união 
dos corpos, mas o que fica na mente jamais dis-
tanciará o sentimento porque é um AMOR único. 
Conheço diversos casos de incompatibilidade en-
tre mães e filhos, mas, em todos eles, dos que 
conheci, vi em algum momento a explosão de algo 
retido por uma razão desconhecida. Alguns, na 
doença, outros quando a morte chega e separa 
definitivamente. 
O sentimento de uma MÃE é tão extraordinário que 
até mesmo aquelas que optam por uma adoção, 
acabam contaminadas e, mesmo tendo filhos bi-
ológicos, não conseguem diferenciar um do outro. 
E nisso posso dar o meu testemunho. A minha 
história de vida tem esse capítulo que já contei em 
um de meus livros publicados.  
Neste momento de grandes mudanças de com-
portamento, onde sabemos que muitas coisas dei-
xarão de fazer sentido em nossas vidas, aproveito 
para dizer, mais uma vez, aos amigos que ainda 
gozam do privilégio de ter suas MÃES que as va-
lorizem ao máximo, que sempre falem deste amor, 
desta gratidão, da importância que ela tem para 
você. Isso não te custará ABSOLUTAMENTE nada, 
mas com certeza proporcionará a ela, e provavel-
mente a você, momentos inesquecíveis. 

D. HELOISA MONJARDIM e CLAUDIA

ALZIRA 
TORRES, 

CLAUDIA e 
MARCELO
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TERESA BEDRAN, RENATA e FERNANDA

REGINA 
PAGANI, 
GRAZIELA, 
MARCELA 
e ARNALDO



Que isso também faça parte de um exercício em família, 
onde a união de irmãos seja um fato para lembrar o cul-
tivo desse AMOR. E que essa atitude seja transferida aos 
filhos, através de atos, de comportamento, para que os 
netos aprendam e transformem este bem-querer na mais 
rica HERANÇA familiar. 
Acredito sinceramente que o AMOR de uma mãe é o úni-
co combustível capaz de conquistar aquilo que na vida 
dizem ser IMPOSSÍVEL.
Para todas as mães que venham a ler essa mensagem, 
o nosso abraço cheio de admiração e carinho. E se por 
ventura você for apenas um filho, por favor, leve-a até a 
sua MÃE e aproveite para falar do seu AMOR, entregando 
essa mensagem. OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

JORGINHO SANTOS

ARIANE OLIVEIRA 
e RICARDINHO

D. ANALDINA 
PALMEIRA, 

SERGIO,
D. SONIA, 

MARIA 
LAURA e 
PATRÍCIA
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SANDRA 
JULIÃO e 
FERNANDA

EDILENE RAMBALDUCCI, LUCIANA, 
ANGELA, JULIANA e LORENA
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EULÁLIA ROZINDO 
e DANUSA

BEATRIZ CROCE, 
LORENA e FABIANA

MÃES MÃES 
20202020

Fotos de Arnaldo Peruzo



Novo Tracker já está à venda nas concessio-
nárias CVC, repleto de inovações tecnológicas 
relacionadas à segurança e conectividade. O 

modelo é equipado com motor turbo de série (1.0T e 
1.2T), que proporciona alta performance e economia 
de combustível. Tanto na cidade quanto na estrada, 
é o SUV Flex mais econômico, de acordo com o In-
metro.
Com novo design, que oferece carroceria esculpida 
com linhas esportivas e acabamentos que remetem 
à sofisticação, o Novo Tracker vem de fábrica com 
acabamento premium, faróis e lanternas em led e teto 
solar panorâmico. Entre os itens de série estão seis 
airbags, controle de estabilidade e tração, além de 
alerta de colisão frontal e frenagem de emergência.
O Novo Tracker também se diferencia pela extensa 
lista de itens complementares de conforto e como-
didade - muitos deles comuns apenas aos veículos 
de categoria superior. São itens que facilitam o dia a 
dia do usuário, como o assistente de estacionamen-
to semiautônomo para vagas paralelas e perpendi-
culares. 
Outro atrativo é a conectividade: WI-FI, a nova ge-
ração do sistema multimídia MyLink e o carregador 
wireless.

Novo Tracker chega à CVC
AUTOMÓVEIS





SAÚDE

HIDRATAÇÃO DAS MÃOS EM TEMPOS 
DE HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE

Muito sabão e muito álcool em gel. Nestes momentos de pre-
venção e contenção da transmissão do coronavírus, a rotina 
é mais que necessária e correta. Mas, a pele das mãos sente 
os efeitos dessas medidas, podendo apresentar ressecamen-
to severo. Para que a recuperação da hidratação não interfira 
nos cuidados, fica a dica dessa rotina que pode ser realizada 
em casa de forma segura e com efeito de spa.
Hidratação entre as lavagens - As peles mais sensíveis, 
como as de idosos e diabéticos, por exemplo, tendem a so-
frer mais com a desidratação. Por isso, na hidratação entre 
as lavagens, prefira cremes, loções ou géis com fórmulas 
mais leves e enriquecidas com componentes benéficos para 
a recuperação cutânea, como a vitamina E, óleos vegetais 
umectantes e ativos como ureia.
Spa das mãos em casa - Se você tem intensificado os afa-
zeres domésticos e outras atividades que detonam mais a 
pele das mãos nesse período de isolamento social, o cuidado 
intensivo é o ideal. Tem também as pessoas que preferem 
dedicar um cuidado extra, o que é benéfico também para dar 
um up grade na autoestima nestes dias em casa.
Esfoliar: pode parecer estranho, mas, mesmo com as lava-
gens constantes, o passo da esfoliação pode fazer parte do 
spa em casa nestes dias. Opte por produtos que provoquem 
abrasão adequada (leve ou media) e que colaborem para a 
hidratação e regeneração da pele. Componentes como aloe 
vera são benéficos nos produtos. Escolha a esfoliação ape-

nas quando cumprir todos os passos do spa das mãos e se a 
pele estiver em condições.
Super hidratação: o uso da parafina é popular entre as ma-
nicures e esteticistas que oferecem spa das mãos e pés. O 
produto tem ação potencializada quando a área aplicada é 
envolvida com plástico filme. Prefira as parafinas enriqueci-
das com componentes vegetais umectantes, como o óleo de 
coco, por exemplo.





by JOSUÉ DOS SANTOS NETOCULINÁRIA

Ingredientes: 4 filés de frango com corte grosso, sal e 
pimenta a gosto, 1 limão.
Creme de espinafre: ½ maço de espinafre, 1 colher de 
sopa de margarina, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 
½ xícara de leite integral, sal e pimenta a gosto, 1 copo 
de requeijão, 50g de parmesão ralado.

Modo de preparo: tempere os filés com sal, pimenta e 
limão. Deixe marinando por 1 hora. Grelhe o frango e 
reserve.
Molho: cozinhe o espinafre com água e sal até murchar. 
Escorra, esprema e reserve. Em uma panela, coloque a 
margarina, junte a farinha e refogue um pouco. Coloque 

FILÉ DE FRANGO COM CREME 
DE ESPINAFRE E REQUEIJÃO

o leite, o sal e a pimenta. Coloque o requeijão e o parme-
são, mexa e reserve. 
Montagem: corte o filé ao meio, recheie com o creme de 
espinafre e serva.

GALINHADA
Ingredientes: 500g de frango à passarinho, 2 
dentes de alho picados, 1 colher de sopa de suco 
de limão, 3 colheres de chá de sal, 2 colheres de 
sopa de óleo, 1 cebola picada, 1 colher de chá 

de páprica doce, ½ colher de chá de açafrão em 
pó, ½ unidade pequena de pimentão verde cor-
tado em cubos pequenos, 1 unidade média de 
tomate sem sementes em cubos pequenos, 1 ½ 
xícara de chá de arroz, 4 xícaras de chá de água 
fervente, pimenta biquinho a gosto. Cheiro-verde 
para polvilhar.

Modo de preparo: em uma tigela, coloque o fran-
go, o alho, o suco de limão e uma colher de chá 
do sal. Misture e reserve por 1 hora. Em uma pa-
nela, aqueça o óleo em fogo alto e frite o frango 
até dourar. Junte a cebola, a páprica, o açafrão, 
o pimentão e o tomate, e refogue. Acrescente o 
arroz, a água fervente e o restante do sal. Abaixe 
o fogo e cozinhe, mexendo algumas vezes, por 
mais 20 minutos, até ficar macio e cremoso



PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

TREINANDO EM CASA

QUEIMA DIÁRIA (R$29,90/mês)
Considerada o “Netflix” fitness, a Quei-
ma Diária é uma plataforma on-line com 
programas físicos para fazer em casa. 
Considerada a maior provedora de aulas 
fitness via streaming da América Latina, 
com mais de 450 videoaulas elaboradas 
por profissionais da educação física de 
forma didática e atrativa, a plataforma 
atende diferentes perfis de usuários, 
que têm liberdade para escolher quando 
acessar os conteúdos e o que assistir. O 
acesso é simples e as aulas podem ser 
assistidas pelo computador, aplicativo 
(disponível para iOS ou Android) ou até 
pela Smart TV. Mamãe Sarada, Adeus 
Dor nas Costas, Bumbum na Lua, Bar-
riga Negativa, Power Hiit e Desafio Yoga 
são exemplos de programas disponíveis.

NIKE TRAINING CLUB (gratuito)
O aplicativo permite escolher os níveis 
de dificuldade e personalizar o treino 
de acordo com seus objetivos (traba-
lhar só pernas, abdômen, braços, fazer 
alongamento). Para evitar surpresas, é 
possível observar quais movimentos 
serão feitos antes de começar. E tam-
bém vincular as músicas do celular ao 
aplicativo e planejar em qual momento 
ela deve tocar.

WORKOUT TRAINER
(gratuito com algumas aulas pagas)

Desenvolvido por personal trainers, o 
Workout Trainer é bem dinâmico e voltado 
para quem quer emagrecer. O aplicativo 
está disponível para iOS e Android e con-
ta com um conteúdo mais motivacional, 
com mensagens em voz para estimular os 
usuários a treinarem com mais vontade. 
Os planos de treinamento possuem exer-
cícios aeróbicos, localizados e levanta-
mento de peso sem precisar de equipa-

Muita gente, nestes tempos, tomou gosto por treinar em casa; mesmo que isso, num primeiro momento, 
seja por não ter outra opção. Se você quer um auxílio ou deseja experimentar essa rotina, trouxemos 
10 apps e plataformas para vocês conhecerem. Confiram:

mentos de academia.

7 MINUTOS TREINO
(gratuito)

Para quem tem uma agen-
da extremamente cheia, o 
7 Minutos Treino é um apli-
cativo que consiste em 12 
exercícios executados em 
30 segundos com pausas 
de 10 segundos. Uma ca-
deira e uma parede são os 
materiais necessários para 
auxiliar na realização das 
atividades.

NOOM COACH (gratuito)
Disponível apenas para Android, o Noom 
combina monitoramento de exercícios, 
registros de alimentação e motivação. O 
aplicativo registra as suas refeições e to-
das as suas atividades, desde uma cami-
nhada até uma aula de yoga, calculando 
a intensidade do exercício.

FREELETICS (R$39,90/mês)
O Freeletics é um aplicativo que contêm 
treinos promovidos por um coach com 
inteligência artificial. Eles são variados 
para cada objetivo, seja ganhar mús-
culo, resistência ou força. O aplicativo 
também conta com orientações nutri-
cionais.

PERDER PESO EM 30 DIAS (gratuito)
O app é voltado especificamente para 
quem quer perder peso, e os exercícios 
foram pensados para serem feitos em 
casa. A carga de treinamento vai aumen-
tando com o passar dos dias. Entre as 
atividades para melhorar a forma física 
estão abdominais, exercícios para os 
glúteos, para diminuir a cintura e muito 
mais.

100 PUSHUPS WORKOUT (gratuito)
O 100 Pushups Workout é um aplicativo 
para quem gosta de desafios. Ele pro-
mete fazer você atingir determinado ob-
jetivo de 6 a 10 semanas. Além dos 11 
programas de treino, o app conta com 
estatísticas rápidas de desempenho, 
recurso lembrete e armazenamento de 
dados em nuvem para facilitar o com-
partilhamento de seu progresso com os 
amigos.

TRACK YOGA (gratuito)
No aplicativo, é possível escolher entre 5 
modalidades e 17 variedades, incluindo 
hatha yoga, power yoga, baba ramdev e 
ashtanga yoga. É uma boa pedida para 
colocar a cabeça no lugar e continuar 
saudável.

JUST DANCE NOW (gratuito)
O game está disponível para Android 
e iOS e é uma maneira divertida de se 
movimentar e de queimar calorias. São 
mais de 500 músicas disponíveis para 
dançar, entre elas sucessos da música 
pop. Dá para jogar sozinha, com os ami-
gos ou com o mundo todo se o disposi-
tivo estiver conectado ao Wi-Fi ou 4G.






