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as crônicas e histórias, quando se referem aos HE-
RÓIS de qualquer luta, SEMPRE fica evidenciado 
que conseguiram êxito porque resistiram. Hoje, te-
nho minhas dúvidas se realmente é assim. Neste 
momento, por exemplo, acho que HERÓIS devem 

ser aqueles que entregam os pontos e deixam quem quiser 
se desgastar arrancando cabelos e ficam de longe assis-
tindo ao trágico espetáculo!
Nesta quarta edição enfrentando um tal VÍRUS, já derro-
tamos mais empecilhos que nas 361 edições anteriores 
publicadas. Conseguimos vencer e merecer a medalha de 
OURO no pódio da imprensa local. E será que alguém valo-
riza isso? Sei não, vejo é despertar ainda mais inveja, com 
insinuações de que temos sócios milionários. Quem dera! 
A CLASS é um veículo de informação construído com a 
sabedoria da independência e se tivéssemos sócios, ja-
mais teríamos a liberdade de contrariar tantos poderosos. 
Estamos cansados, mas não a ponto de de-
sistir. Enquanto houver saúde e respirarmos, 
prosseguiremos na GUERRA. É muito fácil, 
como tenho visto por aí, tirar de circulação e 
alegar como motivo a PANDEMIA. E isso em 
jornais que estão há mais de 80 anos no mer-
cado. E os assinantes não merecem respeito? 
Conosco, a visão é exatamente esta! Somos 
responsáveis e pretendemos devolver com o 
nosso trabalho a credibilidade depositada. E 
espero que isso valha algo mais, num futuro 
próximo. 

Nesta edição, as matérias já são mais amenas: como a 
do LAR DOCE LAR, que mostra um novo olhar para nossa 
casa, com as necessidades que surgiram de espaços como 
home office, área de estudo e de vivência, na quarentena, 
com projetos de alguns renomados profissionais. Temos o 
NIVUS, a nova sensação automobilística do mercado bra-
sileiro, que chegou dentro da crise e em sete minutos ven-
deu 1.200 automóveis porque inventaram um novo crédito. 
Ainda, a mineira ANNA PAOLA FRADE PIMENTA DA VEIGA, 
que empresta a sua beleza para a capa da edição, além de 
mostrar a nova coleção inspirada em sua elegância. ANNA 
tem muitos amigos aqui pois durante anos passou o verão 
na casa dos pais, no condomínio ALDEIA. 
Na seção FIRST CLASS, a mais poderosa assessora de 
comunicação do Estado, ILDA CASTRO, que dá show de 
competência e simplicidade. Uma matéria sobre a NOVA 
TV, que ganha mais adeptos nestes tempos de isolamen-

to. E, para arrematar, as tradicionais LINHAS 
MALDITAS, que garantem aquele momento de 
relax e humor. 
Diante de tudo isso, devemos lembrar que os 
HERÓIS também devem ter o direito de desis-
tir, mas, por ora, no caso, isso é um posicio-
namento difícil para quem gosta de desafios. 
Continuaremos até o dia que DEUS quiser e 
você, meu caro leitor, entenda as nossas di-
ficuldades colaborando com assinaturas, 
anúncios e outros mecanismos que permitam 
resistir. OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!
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MMMÉ um tal de LIVE para lá... 
LIVE para cá, que ficou até engra-
çado. Muitos dos que fazem, nem 
entendem o que significa LIVE. É 
apenas a definição de uma trans-
missão ao vivo. Isso ocorria antes 
com a televisão e na PANDEMIA 
virou febre na INTERNET. Só assis-
ti duas: ANDREA BOCELLI e uma 
da BETH SZAFIR. E acho que não 
pretendo ver mais nenhuma. Sou 
muito inquieto. Ah... comecei a ver 
uma com um cara que é ligado à 
organização de eventos nacionais, 
mas quando ele disse que depois 
disso os eventos voltarão mais for-
tes, desisti. Achei que ele estava 
de porre. Só pode. Se o saudoso 
Sérgio Caseira assistisse, certa-
mente soltaria o seu: “Sacratís-
simo coração de Jesus!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMPoucos que atuavam no 
segmento de eventos conseguirão 
retornar às atividades nos próximos 
dois anos. Isso é indiscutível!
MMMA QUARENTENA demora 
tanto a ter fim que um casal que 
já tinha concordado em se sepa-
rar, desistiu e quer viver até que a 
morte os separe. 
MMMA separação é um ato im-
pensado. Principalmente para os RI-
COS. Dividir bens é ficar 50% mais 
pobre. Pense bem!
MMMTalvez não seja possí-
vel realizar a nossa tradicional 
FEIJOADA CLASS este ano. Não 
está ainda totalmente descartada. 
Aguardaremos os próximos capí-
tulos.
MMMMas, fecharemos o ano, se 
não com a FEIJOADA, com uma fes-
ta de aniversário da CLASS. Afinal, 
28 anos com periodicidade é algo 
histórico e merece um brinde. 
MMMNunca pensei em me apo-
sentar. Aquela história de ficar de 
pijama, arrastando chinelo dentro 
de casa, era uma coisa inadmissí-

vel na minha vida. Pois não é que 
a língua é mesmo o bacalhau do 
corpo. Quando isso passar, a mi-
nha coleção de pijamas será reno-
vada na MAÍTA MOTA. Não aguen-
to mais nem olhar para eles. Quá... 
Quá... Quá...
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMMAté as padarias sentiram 
a queda nas vendas. Muita gente 
entrou na concorrência, fazendo 
pães e bolos, o que eliminou a ida 
a elas. Cada um tentando a sobre-
vivência como pode.
MMMDias atrás, recebi um 
e-mail prevenindo que uma nuvem 
de gafanhotos estaria se deslo-
cando da Bolívia para o Brasil. Eu 
hein..., até isso! Por que não foram 
para a Venezuela? Ou para a China, 
onde eles gostam de incluir nas re-
feições?
MMMO deputado estadual Hér-
cules Silveira tem usado uma co-
leção de máscaras by IVAN AGUI-
LAR em suas participações nas 
sessões on-line. Só que parecem 
maiores que as habituais. Quando 
fala, só ele deve entender. Eu, por 
exemplo, não entendo bulhufas. 
Tira a máscara, meu querido, den-
tro de casa não há nenhum risco. 
Você, como médico, sabe disso. 
Mas, entendo que deseja passar 
bom exemplo. 
MMMO presidente JAIR BOLSO-
NARO ganhou manchetes de jornais 
do mundo inteiro graças ao uso in-
correto, ou não uso, das máscaras. 
O rebelde presidente vê exagero na 
obrigação de usar e, quando usa, 
fica mais inquieto que minhoca na 
areia quente. Quá... Quá... Quá...
MMMAliás, quem sou eu para 
criticar! Eu uso, mas me deixa 
sufocado e louco para chegar em 
casa.
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No mundo do jornalismo, que circulo há 43 anos, conheci 
algumas pessoas que me impressionaram de verdade. Uma 
delas chama-se ILDA CASTRO. Ela foi uma das primeiras que 
atuaram no telejornalismo da TV GAZETA e traz consigo um 
diferencial: a SIMPLICIDADE. E, com isso, algo imprescindível 
- a competência, com naturalidade, dos grandes mestres. 
Quem a conhece, é pelo espelho da sua atuação discreta, 
precisa, dinâmica, ágil, sem atrair olhares pela sua pessoa, 
mas pelo desempenho. Conheço ILDA há mais de 20 anos e 
pela primeira vez resolvi escrever sobre ela porque, dias atrás, 
me disse que um dia ainda escreverá um livro para as pessoas 
saberem realmente quem é JORGINHO SANTOS. Ora, quem 
sou eu diante de um monstro sagrado do jornalismo capixaba 
como ela é?
Formada em jornalismo pela Universidade GAMA FILHO, no 
Rio de Janeiro, aqui no Estado já desempenhou quase tudo na 
imprensa, até abrir uma das mais respeitadas assessorias de 
comunicação - a MILE4 -, onde estão clientes considerados 
os mais disputados do Espírito Santo. ILDA não tem 
concorrência. O seu jeito de agir, de trabalhar, sabendo colocar 
na balança o lado do seu cliente e do veículo de comunicação, 
é só dela. Ela faz com que ambos tenham entendimento 
pacífico e a importância disso é fundamental. Ao contrário de 
muitas, que se reservam a fazer sugestões de pauta, fazer o 
clipping e enviar para o cliente, sem sequer agradecer as notas 
publicadas.
Não é um trabalho fácil! Costurar e convencer tanto o cliente 
quanto o jornalista que o melhor caminho sempre será o bom 
relacionamento é entrar num campo de guerra e estender a 
bandeira branca pedindo PAZ. Afinal, são poucos, por incrível 
que pareça, que entendem que os veículos vivem do espaço 
para divulgação. Essa lição ela sabe passar, sem forçar, tanto 
para um lado quanto para o outro. É a sua simpatia, o seu 
silêncio na hora certa e a sua intervenção quando necessário 
que a fazem ÚNICA. Tanto no profissional, quanto no pessoal.
No meu crivo cruel, aprovo e me levanto em qualquer lugar 
para aplaudir essa guerreira de Conceição da Barra. ILDA 
CASTRO, você merece, e muito, figurar aqui nesta galeria de 
personalidades como membro FIRST CLASS! 

FIRST 
CLASS

Ilda recebendo homenagem na ALES, ao lado dos deputadosIlda recebendo homenagem na ALES, ao lado dos deputados
Danilo Bahiense e Torino Marques, e de Viviani NogueiraDanilo Bahiense e Torino Marques, e de Viviani Nogueira

Com a colega de profissãoCom a colega de profissão
Carminha CorrêaCarminha Corrêa

Com o amigo Wilson FrancesCom o amigo Wilson Frances





ANNA PAOLA FRADE P. DA VEIGA
O DNA nunca falha! E, no caso, só fortalece a teoria de que 
“filho de peixe, peixinho é”! Tempos atrás, vi um depoimento da 
própria de que, quando criança, era gordinha e até bullying so-
freu. Imagina se alguém pode acreditar nisso? A personalidade 
em questão é filha da união do colunista mineiro mais poderoso 
de todos os tempos, WILSON FRADE, com uma ex-miss Minas 
Gerais, a senhora EDMA SARAIVA FRADE, uma das mulheres 
mais chiques e elegantes que tive o privilégio de conhecer e ter 
como amiga. 
EDMA era daquelas senhoras que só o pisar já a diferenciava 
das demais. Não era aquela de traços bonitinhos, era um furacão 
em forma de mulher. E daí trouxe ao mundo a beleza de ANNA 
PAOLA, uma moça com aquele tipo especial dos mineiros, onde 
a simpatia, a humildade e a simplicidade se somam à sua beleza 
exótica, da morena mulher brasileira, com muito charme. 
Da mãe, herdou muita coisa, principalmente o carisma. É um 
sucesso nas redes sociais e acumula uma legião de fãs de todo 
o Brasil. No INSTAGRAM - @annapaolafrade -, ela divide os 
seus conhecimentos montando mesas postas belíssimas e 
domina a arte de receber como poucas, tanto em sua fazen-

da em Brasília ou em sua residência nas Gerais. Bela, chique 
e simples, ainda tem os predicados de uma dona de casa que 
gosta de fazer os seus arranjos, cozinhar e montar detalhes, 
como porta-guardanapos, para uso próprio e para presentear 
os amigos. 
Do pai, ANNA PAOLA herdou uma ponta de paixão pelo jorna- 
lismo, criou a revista ANNA e já fez programa de televisão em 
Belo Horizonte. Casada com o ex-ministro e ex-prefeito de Belo 
Horizonte, JOÃO PIMENTA DA VEIGA, que é formado em Direito, 
encabeçam listas dos casais convidados para os grandes even-
tos, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. 
Mãe de dois rapazes, JOÃO e PEDRO, e avó, aos 54 anos ela 
continua sendo motivo de inspiração. Tanto que MARIANE BAL-
DEZ acaba de lançar uma colab de bolsas inspiradas em ANNA 
PAOLA e sua muito conhecida paixão por borboletas. Assim, 
nasceu a linha ANNA By B.Brand, que já virou objeto de desejo 
entre as amigas da chiquérrima ANNA.  
CLASS mostra com exclusividade parte do primeiro ensaio fo-
tográfico da coleção, assinado por Renata Ferraz Studio. Suces-
so, lá vai ela! 

BY JORGINHO SANTOS



Linhas Linhas MalditasMalditas
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MMMA maturidade fez bem ao 
deputado estadual THEODORICO 
FERRAÇO. Aquele valente e desa-
fiador político, que adorava “que-
brar o pau” quando alguma coisa 
não lhe agradava, parece que é 
coisa do passado. Na semana 
passada, assisti uma sessão que 
pensei ser o Padre Anchieta cate-
quisando os colegas, que briga-
vam devido a um pronunciamento 
do valentão CAPITÃO ASSUMÇÃO. 
Ferraço estava tranquilo, tranqui-
lo. No que faz muito bem. Se des-
gastar, pra quê? 
MMMSó pode ser consequên-
cia do isolamento social. Agora, 
os profissionais de estética querem 
convencer que é hora de colorir os 
cabelos de rosa, tal qual fizeram 

RICK MARTIN e LADY GAGA. Há 
quem goste. Mas, eu não acho bo-
nito não! Já pensou aquela dondo-
ca da Ilha do Boi com os cabelos 
rosa? Acho que se eu encontrasse, 
sairia correndo até o Convento da 
Penha. Quá... Quá... Quá...
MMMEu tô que tô...
MMMEstamos numa campanha 
de assinaturas da nossa revista. 
Infelizmente, neste momento, não 
será possível manter as “corte-
sias”; exceto com anunciantes. 
Espero a compreensão e colabora-
ção de todos. A hora é de recipro-
cidade.
MMMDe FRANCIS BACON, para 
quem interessar possa: “A PIOR 
SOLIDÃO É SER DESPROVIDO DE 
UMA AMIZADE SINCERA.”

ELBA DO CARMO, mesmo no isolamento social, comemorou o seu niver
na intimidade, em sua casa de verão, em Guarapari



LAR

Os tempos de isolamento em casa nos lembraram o quanto é importante inves- 

tirmos no aconchego e organização do nosso lar, ao nosso modo, com a nossa 

cara, dentro das nossas possibilidades. É preciso identificar-se, sentir-se perten-

cente àquele ambiente! 

Nossas residências são parte da nossa história e, geralmente, são povoadas por 

pequenos detalhes que contam algumas delas: as que vivemos além de suas 

paredes, em nossas viagens ou num passeio; a de nossas famílias, de nossos 

amigos e amores... histórias e mais histórias. E esses detalhes aumentam o nosso 

vínculo com aquele espaço.

O #fiqueemcasa também nos lembrou que tudo que temos é para ser usufruído. 

Aquela ideia antiga das “coisas para a visita” e as “coisas do dia a dia” não cabe 

mais, há muito tempo na verdade. E resgatamos velhos hábitos que a vida corrida, 

fora de casa, nos tinha “roubado” ou que excluímos para dar conta da rotina que 

nos impusemos - como os almoços em família.

Neste momento, pegue parte do tempo livre para pensar em renovações na sua 

casa, naquela ajeitada que ficou por fazer, na remodelação de espaços que antes 

não eram prioridade e o isolamento mostrou serem tão necessários. Investir na 

casa e nos momentos juntos é investir no seu bem-estar e da família.

DOCE
LAR





O carinho em arrumar a mesa para as re-
feições aguça o paladar e traz um aconchego. 
Pegue aquele enxoval guardado para “horas 
especiais”, porque, mais do que nunca, nos 
últimos tempos, aprendemos que elas são 
todo minuto que vivemos, e o coloque para 
uso diário. 
Você não tem uma enorme quantidade de 
coisas? Não é necessário, use a criatividade 
e varie com detalhes: guardanapos, jogos 
americanos, pecinhas do seu acervo. 
E mesmo que nem isso possa fazer, crie uma 
mesa linda com as únicas peças que tem e a 
repita com todo amor a cada refeição. O seu 
carinho estará estampado ali e será transmi- 
tido a todos que se sentarem à mesa. Mesas 
by ELIZA M. SANTOS.

MESA 
POSTA



HOME OFFICE E 

O que para alguns já era uma realidade e para ou-
tros algo que nem se cogitaria, trabalhar em casa 
trouxe a experiência do home office e a neces-
sidade de um espaço adequado para isso – or-
ganizado, funcional, confortável, bem iluminado 
e reservado. Mobiliários devem ser muito bem 
escolhidos, de acordo com o tamanho do local, 
que muitas vezes é uma adaptação a algo já exis-
tente, levando em conta tudo que precisa e com 
aquele toque e detalhes que trazem o necessário 
para a sua boa produtividade. E quem não gosta 
de trabalhar num ambiente acolhedor, confortável 
e lindo? 
Para muitos, o home office veio para ficar, muitas 
vezes como única opção, e descartou gastos que 
fazem a diferença no orçamento no final do mês. 
Então, vale muito a pena contratar um bom profis-
sional e investir nesse ambiente.
A necessidade das áreas de estudo para as cri-
anças e adolescentes, com as mesmas carac-
terísticas do espaço do home office, também 
surgiu latente com as aulas on-line. Invista num 
projeto que possa atender seu filho ao longo de 
toda a sua trajetória estudantil. Um ambiente ade- 
quado de estudo também torna a rotina mais 
prazerosa e produtiva.

ÁREA DE ESTUDO

Projeto de Home Office by Projeto de Home Office by RENATA TRISTÃORENATA TRISTÃO

QUARTO COM ÁREA DE ESTUDO by QUARTO COM ÁREA DE ESTUDO by CHRIS SILVEIRACHRIS SILVEIRA

PROJETOS by PROJETOS by SÉRGIO PAULO RABELLOSÉRGIO PAULO RABELLO



ÁREAS DE VIVÊNCIA

PROJETOS by PROJETOS by SÉRGIO PAULO RABELLOSÉRGIO PAULO RABELLO



Quem não gostaria, neste mo-
mento, de um lugar aconche-
gante, exclusivo, para usufruir 
em tempos de isolamento 
com a família? Uma varanda 
ou área gourmet, ambientes 
integrados, com sala, cozinha 
e etc, trariam a distração que 
não se pode ter na rua.
Investir em espaços residen-
ciais para convivência e lazer 
da família fortalece os laços 
e cria memórias, ou seja, 
riquezas, para toda vida. Con-
trate um bom profissional, 
como muitos que temos aqui, 
e realize seu sonho.

PROJETOS by PROJETOS by AUGUSTO PACHECO AUGUSTO PACHECO EE FABIANO ZACCHÉ FABIANO ZACCHÉ



PROJETO by PROJETO by SÉRGIO PALMEIRASÉRGIO PALMEIRA



Linhas Linhas MalditasMalditas
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MMMO isolamento social tem 
deixado muita gente fora do esta-
do normal. Dias atrás, uma amiga 
nossa disse que colocou na pane-
la uma caneta BIC para cozinhar. 
Como diria o saudoso Sérgio Ca-
seira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!” Quá... Quá... Quá... Ainda 
bem que era uma BIC, não uma 
MONTBLANC.
MMMEste ano não teve fogueira 
de São João, só quadrilha na base 
do ALAVANCU, APARIÊ... Quá... 
Quá... Quá... Só temos duas esco-
lhas, rir ou chorar. Eu prefiro rir. E 
de noite rezar para amanhecer vivo. 
MMMO Brasil é especialista 
em QUADRILHAS. Aqui temos os 
maiores profissionais do mundo. 
Nem a máfia italiana se compara. 
MMME a Penitenciária de BAN-
GU, que já tinha Eduardo Cunha e 
Sérgio Cabral, tem agora o famoso 
QUEIROZ. Aliás, o local ficou conhe-
cido como a NOVA DUBAI: muito 
quente e cheia de milionários. Quá... 
Quá... Quá... A fogueira tá queiman-
do...
MMMQuando vejo certas coi-
sas aqui na high capixaba, lembro 
de ZEZÉ COELHO, na época ZEZÉ 
BUAIZ, que incendiava a Ilha com 
suas pitadas de humor e maledi-
cência, usando a sua inteligência 
em entrevistas que eram constan-
tes nos jornais, no final da década 
de 70. É dela a célebre frase: “Em 
Vitória, as pessoas comem ANGU 
e arrotam CAVIAR!” Imagino se ela 
conhecesse determinadas figuras 
que são notícia hoje por aqui. 
MMMPor onde anda aquele mi-
nistro que foi quase um DEUS no 
País, o senhor JOAQUIM BARBO-
SA? Aqui, são poucos que con-
seguem se manter vivos na mídia. 
Ela os faz e também enterra. Cruz 
credo!
MMMElcio Paulo Teixeira e Car-
los Magno Bernabé foram curtir 

temporada em Santa Catarina, 
onde tudo já funciona normalmen-
te, com os devidos cuidados e con-
trole. Consta que FLORIANÓPOLIS 
só teve 10  mortes por CORONA-
VÍRUS. Estão impressionados com 
o custo de vida, de modo geral. 
Imagina que aproveitaram o tem-
po para fazer limpeza de dentes 
e ficaram surpresos com o preço 
cobrado: R$ 60. Realmente, é para 
impressionar-se. Quando estive-
mos lá, há dois anos, em Cambo-
riú, que é uma cidade turística, o 
preço nos restaurantes também 
nos impressionou. No mínimo, 
40% mais barato que aqui.
MMMNesta fase de isolamento, 
muita gente se deu conta do quan-
to as festas são importantes para o 
comércio. Elas alavancam o movi-
mento de muitos segmentos. E ain-
da existem aqueles que consideram 
futilidade. Então, tá.
MMMMarília Antunes e Coser, 
que passa temporada em sua casa 
de SOUTH HAMPTON, nos EUA, 
me disse que tão logo seja libera-
do, volta ao Brasil para cuidar de 
seus negócios.
MMMSerá que em 2021 teremos 
também CARNAVAL virtual? O Blo-
co da Preta, o Cordão do Bola Preta, 
com todo mundo em casa toman-
do um porre? Duvido! Carnaval, no 
Brasil, nem o capeta impede de ter, 
que dirá um VÍRUS!
MMMPorque corre um boato 
que os orquestradores políticos 
realizarão as eleições, liberando 
para o povo as saídas, o que seria 
inevitável, mas estariam dispostos 
a fazer como na China: alegar que 
o vírus voltou e todo mundo preci-
sa ficar em casa. Aí vocês verão o 
que é uma guerra! Anotem.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”





NOVO NORMAL, NOVA TV
e existe um “novo normal”, que já começou a 
valer e se estenderá pelos anos que vierem pós-
-pandemia, devemos apostar que também uma 
“nova TV” veio para ficar para os que ainda não 
haviam optado por ela como parte do cotidia-

no. Esta onda, que foi ganhando força desde a campanha 
presidencial em boicote a alguns canais, tem cada vez mais 
adeptos. 
Com os noticiários transbordando das mesmas informações, 
tornando os dias de isolamento ainda mais pesados e chatos; 
as programações sendo reprisadas ou passadas em forma-
tos nada interessantes nas TV’s abertas e fechadas; lives que 
já cansaram, com pouquíssimas exceções ainda valendo a 
pena; os serviços de streaming de filmes e séries viram seus 
números de assinantes aumentarem consideravelmente. 

A americana NETFLIX, mais popular do mundo no segmento, 
ganhou mais de 16 milhões de novos usuários desde março 
deste ano; superando as expectativas dos próprios executi-
vos da empresa, que apostavam em mais 7 milhões de as-
sinantes. E o tempo jogou a favor dela porque as estreias de 
novas temporadas de algumas das séries e produções mais 
famosas e bem-sucedidas da plataforma coincidiram com o 
período da quarentena. 
Para aqueles que antes tinham que varar as madrugadas ou 
esperar o final de semana para maratonar filmes e séries, o 
isolamento social trouxe ainda a oportunidade de tornar isso 
parte prazerosa da rotina diária; em que outros momentos de 
lazer estão “proibidos”. O valor do plano padrão (duas telas 
simultâneas e conteúdo HD) da NETFLIX custa R$ 32,90 por 
mês. A seguir, algumas séries e filme para você conferir.

Montgomery, “Anne of Green Gables”, e conta a história de 
uma órfã de 13 anos, com uma história de vida marcada, 
até aquele momento, por situações muito tristes vividas no 
orfanato ou na casa de famílias que posteriormente a de-
volveram, que acaba adotada por engano por dois irmãos 
solteirões, no Canadá, no século XIX. 
Inteligente, impetuosa e cheia de imaginação, a menina, que 
se considera feia, e vive momentos que reafirmam nela esse 
sentimento, revoluciona a pequena cidade de Avonlea lutan-
do por suas crenças e sonhos, derrubando barreiras impos-
tas pelos preconceitos. 
A série é uma lição do quanto o diferente nos tira do lugar 
comum, de como os preconceitos ferem, excluem, aprisio-
nam e regridem, de como o amor é transformador e quanto 
a imaginação é essencial na vida de todos.

Com sua terceira temporada lançada no mês passado na Net- 
flix, a série foi inspirada no romance clássico de Lucy Maud 

Anne with an E

O filme, baseado em fatos reais, conta a história da sucessão 
do Papa Bento XVI pelo Papa Francisco. Ele narra vários mo-
mentos e conversas entre os dois, estartadas com a ida do 
cardeal argentino Jorge Bergoglio à Roma, decidido a pedir a 
sua aposentadoria, num momento conturbado da Igreja Ca-
tólica e do papado de Bento XVI, passando por sua renúncia 
e pela posse no cargo pelo cardeal após nova eleição. 
Dois Papas nos mostra que, mesmo na diferença humana, 
também existem semelhanças que nos unem como seres 
humanos - dores, dúvidas, lembranças, batalhas, vitórias. 
Que julgamos com facilidade muitas coisas que desconhe-

Dois Papas
cemos de fato, por preconceitos, valores absolutos e falta de 
empatia. Que se colocar no lugar do outro é a melhor forma 
de compreensão.



Com três temporadas, e recheada da violência e jogo de in-
teresses que acomete o mundo do tráfico de drogas, a série 
conta, pela ótica de agentes da lei, a ascensão e queda dos 
cartéis da Colômbia, seu grande poder e influência no mun-
do, e a trajetória do seu mais conhecido comandante – Pablo 
Escobar. 
Narcos mostra a vida das pessoas que escolhem esse ca-
minho, a grande quantidade de dinheiro que a atividade ilíci-
ta movimenta, seus laços com governos de vários países e 
como é difícil combatê-la.

A série, com apenas uma temporada e quatro episódios, conta a história 
da considerada primeira milionária negra dos Estados Unidos - Sarah Bre-
edlove -, que conquista sua fortuna com uma fábrica de cosméticos. Ela 
tem uma grande queda de cabelo após sofrer com a violência do marido 
e, nesse período, conhece uma mulher que vende um produto que pro-
mete resolver o problema. 
Ao ver que ele funciona, pede a ela para vendê-los e é humilhada. Sarah 
então resolve desenvolver seu próprio produto e a partir daí viverá várias 
batalhas, principalmente pelo preconceito contra as mulheres empreen-
dedoras e negras, para realizar todos os seus sonhos como empresária 
de sucesso. 
A série mostra que acreditar e persistir diante das dificuldades são gran-
des propulsores para a realização do que almejamos.

Narcos

A Vida e a História de
Madam C.J. Walker

Com apenas uma temporada disponível, de quatro capítulos, 
a série, baseada no livro “Unorthodox: The Scandalous Re-
jection of My Hasidic Roots”, conta a história de Esty – uma 
judia, de uma comunidade ultraortodoxa em Williamsburg, 
Nova York, que tem um casamento arranjado e vive grandes 
dificuldades nele diante do que é imposto pela religião.
Esty resolve fugir para Berlim, atrás de autoconhecimento, da 
descoberta da própria personalidade, muitas vezes repreendida 
na comunidade em que vivia, e de uma vida diferente da que vive. 
Lá, se junta a músicos e navega pelos percalços dessa des-
coberta. Nada Ortodoxa nos faz conhecer tradições culturais 
herdadas pelos judeus, desconhecidas pela maioria e um 
choque de realidade para quem não faz parte deste mundo. 
Nos faz refletir sobre a diversidade, a necessidade de auto-
conhecimento, sobre o respeito ao que somos de verdade e 
como fugir disso nos leva a um caminho de infelicidade.

Nada Ortodoxa



CURTASCLASSCURTASCLASS CLASSCURTASCLASS

Diante da PANDEMIA e de tantas incertezas, o tradicional evento de 
decoração, a CASA COR SP, que já está há 34 anos no calendário dos 
profissionais do ramo aqui no Brasil, teve sua edição 2020 cancelada. 
A notícia veio em forma de comunicado assinado pela assessora res-
ponsável do evento, Camila Barbieri.
Há, entretanto, o projeto de uma Edição Especial, que terá como tema 
“CASA COR Pós-Pandemia”, em data ainda não marcada. Por outro 
lado, as franquias foram liberadas para que tomem as suas decisões 
e, por hora, a CASA COR ES 2020 ainda permanece com a intenção 
de acontecer. Está em análise se vale a pena. A conferir.

O percentual de famílias endividadas no Brasil 
chegou a 67,1% no mês de junho, batendo re-
cord. E não é para menos - cada dia temos mais 
desempregados, atingindo 11,2 milhões em ju-
nho, segundo o IBGE. Assim, como manter as 
contas em dia? O deputado federal do Ceará, 
Denis Bezerra, criou o Projeto de Lei 675/2020, 
que impede novas inscrições nos cadastros de 
empresas de análises e informações para deci-
sões de crédito enquanto durar a pandemia, e 
pede urgência na sua votação. É válido, e para 
muitos já vem tarde; mas, o povo precisa mesmo 
é poder trabalhar pelo pão de cada dia.

CASA COR SP SÓ EM 2021

trégua para os
inadimplentes

VITÓRIAVITÓRIA
É METRÓPOLEÉ METRÓPOLE

O  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - anunciou que o O  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - anunciou que o 
País tem novas três metrópoles. São elas: CAMPINAS, FLORIANÓPOLIS País tem novas três metrópoles. São elas: CAMPINAS, FLORIANÓPOLIS 
e a nossa capital, VITÓRIA. A nossa amada Ilha, agora batizada de VITO-e a nossa capital, VITÓRIA. A nossa amada Ilha, agora batizada de VITO-
RÍSSIMA. O prefeito LUCIANO REZENDE comemora e vê na classificação RÍSSIMA. O prefeito LUCIANO REZENDE comemora e vê na classificação 
muitas oportunidades.muitas oportunidades.

A pesquisa do Instituto se refere a Regiões de Influência A pesquisa do Instituto se refere a Regiões de Influência 
das Cidades, na década encerrada em 2018. Isso é moti-das Cidades, na década encerrada em 2018. Isso é moti-
vo de orgulho para todos nós, capixabas. Aliás, acho que vo de orgulho para todos nós, capixabas. Aliás, acho que 
deveríamos criar algo que motivasse este orgulho, até deveríamos criar algo que motivasse este orgulho, até 
mesmo baseado na #VITORÍSSIMA.mesmo baseado na #VITORÍSSIMA.
O nome já nos coloca em posição privilegiada, o que falta O nome já nos coloca em posição privilegiada, o que falta 
é trabalhar uma campanha que todos se envolvam. Preci-é trabalhar uma campanha que todos se envolvam. Preci-
samos nos espelhar nos BAIANOS, que fazem do seu chão samos nos espelhar nos BAIANOS, que fazem do seu chão 
um pedaço do paraíso e demonstram publicamente quan-um pedaço do paraíso e demonstram publicamente quan-
do os turistas chegam por lá. Foto de Joel Miranda.do os turistas chegam por lá. Foto de Joel Miranda.



Sem dúvida, será a grande 
obra da gestão do prefei-
to Luciano Rezende – a 
AVENIDA VITÓRIA. Em 
ritmo acelerado, e fican-
do belíssimo, o projeto já 
está 83% concluído. Nes-
te mês de julho, as pistas 
estarão terminadas, fi-
cando apenas a ciclovia e 
jardinagem para concluir. 
Como o prazo é até o final 
do ano, há grandes possi-
bilidades de inauguração 
bem antes. Fotos PMV/ 
Leonardo Silveira.

O nosso amigo SÉRGIO PAULO RABELLO, 
mais uma vez, brilha nacionalmente parti-
cipando da MOSTRA ARTEFACTO, no Rio 
de Janeiro. Um dos eventos de decoração 
mais esperados do País por profissionais 
do mais alto nível, este ano ele estava 
marcado para o dia 30 de março e, em 
função da PANDEMIA, foi cancelado.
Agora, a empresa resolveu abrir sem co-
quetel e com a visitação dentro das nor-

mas exigidas pelas autoridades. SÉRGIO 
PAULO assina o ESPAÇO URBANO, que 
tem 90 metros quadrados. Evidente que 
é um dos destaques do evento, uma vez 
que a sua marca de bom gosto o tornou 
conhecido nacionalmente, com publica-
ções constantes na CASA VOGUE. Su-
cesso, lá vai ele! E nós daqui aplaudimos 
e torcemos que seja assim SEMPRE. Ele 
merece!

A NOVA AVENIDA VITÓRIA

SÉRGIO PAULO BRILHA
NA MOSTRA ARTEFACTO 2020



Lindo, versátil, moderno e conectado.
Prazer, eu sou o Volkswagen Nivus!

CONECTIVIDADE E STREAMING
COM O NOVO VW PLAY

A U T O M Ó VE I S



Design inovador, atraente, com linhas 
marcantes e muita personalidade, o 
NIVUS possui design extremamente 
funcional a partir de uma carroceria 
cupê. Isso sem falar em todo o espaço 
e conforto que ele oferece. Destaque 
para a capacidade de até 415 litros do 
porta-malas.
Uma nova era em conectividade, strea-
ming e serviços dentro do veículo com 
o VW Play. Com uma inédita plataforma 
de tecnologia capaz de ler praticamen-
te todos os formatos de mídia, reunin-
do informações do veículo, do sistema 
de som e de conectividade. Produzido 
a partir da moderna plataforma MQB, 
que possui o melhor da tecnologia para 
trazer segurança aliada ao conforto, 
será o primeiro VW com projeto nacio-
nal a trazer o piloto automático adap-
tativo, que agrega alerta sonoro e de 
colisão frontal e frenagem autônoma 
emergencial.
O Nivus conta com transmissão au-
tomática de 6 velocidades, motor 
200TSI, park pilot, câmera de ré e mui-
to mais para oferecer todo conforto 
e praticidade para tornar sua viagem 
mais agradável. Você se surpreenderá 
com o Volkswagen Nivus.

CONFORTO e amplo espaço interno

O VOLANTE DE BASE 

ACHATADA É SIMILAR 

AO DO GOLF E ESTREIA 

O NOVO LOGOTIPO DA 

VOLKSWAGEN
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REFLEXÕES REFLEXÕES REFLEXÕES

“A imaginação é “A imaginação é 
mais importante quemais importante que
a ciência, porque a a ciência, porque a 
ciência é limitada, ciência é limitada, 
ao passo que a ao passo que a 
imaginação abrangeimaginação abrange
o mundo inteiro.”o mundo inteiro.”
- Albert Einstein- Albert Einstein

“A nossa felicidade depende 
mais do que temos nas 

nossas cabeças, do que nos 
nossos bolsos.” - Arthur 

Schopenhauer

“Paciência e perseverança têm o 
efeito mágico de fazer as dificuldades 

desaparecerem e os obstáculos 
sumirem.” - John Quincy Adams

“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

“Cuidado com “Cuidado com 
gente que não tem gente que não tem 
dúvida. Gente que dúvida. Gente que 
não tem dúvida não não tem dúvida não 
é capaz de inovar, é capaz de inovar, 
de reinventar, não de reinventar, não 
é capaz de fazer é capaz de fazer 
de outro modo. de outro modo. 
Gente que não tem Gente que não tem 
dúvida só é capaz dúvida só é capaz 
de repetir.” - Mario de repetir.” - Mario 
Sergio CortellaSergio Cortella

“Facilidade é 
o nome que os 
vagabundos 
dão ao esforço 
alheio.”
- Leandro 
Karnal



Com a chegada do inverno, as temperaturas tendem a ficar 
mais baixas e os cuidados com a disseminação de doenças 
respiratórias, incluindo a Covid-19, devem ser redobrados. 
Os ambientes ficam mais fechados, com menos circulação 
de ar, e facilitam a dispersão dos vírus, que se propagam 
pelas gotículas.
Cristiano Caveião, doutor em enfermagem e coordenador 
da área da saúde do Centro Universitário Internacional Unin-
ter, explica que manter os ambientes ventilados, intensificar 
as medidas de higienização das mãos e vestir-se adequa-
damente podem auxiliar neste momento. “É importante 
também manter uma boa hidratação corporal, com a in-
gestão de líquidos, e uma alimentação balanceada, rica em 
vitaminas. E, claro, além de tudo isso, seguir as medidas 
preventivas já estabelecidas para o coronavírus”, completa.

SISTEMA IMUNOLÓGICO
Caveião explica que o frio também interfere no sistema 
imunológico. “Quando estamos no período de inverno, o 
frio faz com que nosso metabolismo diminua em algumas 
áreas, e uma delas são as vias aéreas. Assim, o metabolis-
mo de defesa dificulta ou atua lentamente nesse processo, 
o que pode pré-dispor as pessoas a infecções”, comenta.
Nesse período, é comum o aumento das doenças respira-
tórias, mas o professor ressalta que vivemos um momento 
único. “Devido à pandemia, os serviços de saúde já estão 
no seu limite e sobrecarregados, o que poderá ocasionar a 
falta de vagas em terapia intensiva para as outras doenças 
respiratórias”, alerta.

COMO DIFERENCIAR?
O Ministério da Saúde desenvolveu um material que pode 
auxiliar a população a identificar os sintomas de cada qua-
dro clínico. Confira:

SAÚDE

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO INVERNO





Ingredientes: 200ml de leite de coco, 250g de canjica de milho 
branca, 500ml de leite integral, 2 latas de leite condensado, 1 
fava de baunilha (com uma faca, raspe as sementes que ficam 
no interior da fava), 1 laranja (raspas), 1 limão (raspas), 1 pedaço 
de canela em pau,
Modo de Preparo: Deixe a canjica de molho na água (500ml) de 
um dia para o outro. No dia seguinte, cozinhe a canjica na panela 
de pressão por 25 minutos (3 partes de água para 1 parte de 
canjica). Espere sair a pressão, abra a panela e experimente a 
textura. Se o grão estiver duro, tampe a panela, volte ao fogo e 
cozinhe por mais alguns minutos. Quando pronta, escorra todo o 
excesso da água do cozimento. Leve a canjica cozida para uma 
caçarola e adicione o leite, o leite de coco, o leite condensado, 
as sementes da fava de baunilha, a casca da fava e a canela em 
pau. Cozinhe em fogo médio-baixo até obter uma calda cremosa. 

Ingredientes: 2 ½ latas escorridas de milho verde, 2 xícaras de 
leite integral, 200ml de leite de coco, 1 lata de leite condensado, 
1 colher de sopa de margarina, canela em pau a gosto, canela 
em pó a gosto.
Modo de preparo: Bata o milho e o leite no liquidificador por 3 
minutos. Depois, passe a mistura por uma peneira e coe. O baga-
ço pode ser usado em bolos. Misture o creme batido e o leite de 
coco. Leve ao fogo, adicione o leite condensado e a margarina. 
Após ferver, mexer por uns 20 minutos sem parar em fogo baixo 
para não queimar. Deixe amornar. Coloque em uma travessa, de-
core com a canela e sirva. Receita e foto do Divino Fogão.

Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 1 
colher de sopa de manteiga ou margarina, 4 unidades de paçocas (1 
para decorar).
Modo de preparo: Na panela, coloque a lata de leite condensado, man-
teiga e três paçocas trituradas. Mexa bem até misturar e desgrudar da 
panela. Adicione o creme de leite e mexa bem. Após esfriar um pouco, 
coloque os brigadeiros nos copinhos e decore com paçoca esfarelada.

CURAU

CANJICA

BRIGADEIRO
DE PAÇOCA

Para servir, retire a canela em pau e a casca da fava de 
baunilha. Sirva em potinhos individuais e salpique raspas 
de laranja e de limão sobre cada um deles. Receita e foto 
Rochedo.



sível, por exemplo, ver como o 
Nivus fica na vaga de garagem 
da casa do cliente. Na verdade, 
o consumidor pode visualizar 
o carro em qualquer superfície 
plana, seja em uma mesa de 
jantar ou na varanda. O Volkswa-
gen Experience vem para com-
plementar as várias ferramentas 
digitais que a Volkswagen ofere-
ce, como o DDX, o Meu VW, tor-
nando a digitalização na marca 

ainda mais robusta”, afirma Fábio Rabelo, gerente executivo 
de Digitalização e Novos Modelos de Negócio da Volkswagen 
América Latina.
O Volkswagen Experience está disponível gratuitamente para 
as plataformas iOS e Android. E, o melhor: após ser instalado, 
ele não precisa de internet para funcionar. Baixe o aplicativo 
através do QR Code.

Já imaginou olhar agora, neste 
momento, para a tela do seu 
celular ou tablet e ver todos os 
detalhes do Nivus? Sim, bem ali 
na sua sala de estar, na garagem 
da sua casa ou no seu quarto 
mesmo. E se mais que olhar o 
carro, você pudesse configurá-
-lo, escolhendo versões, cor da 
carroceria e as rodas? Lançada 
recentemente, essa é a nova re-
alidade que os clientes Volkswa-
gen podem usufruir através do aplicativo Volkswagen Expe-
rience, que utiliza a realidade aumentada para projetar o Nivus, 
seja em miniatura ou em tamanho real, permitindo inclusive 
que o usuário interaja com o veículo, abrindo e fechando as 
portas e até simulando que dirige o modelo.
“É mais um dispositivo de conveniência para o cliente, que 
passa a ter uma forma diferenciada de ver um carro. É pos-

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

APLICATIVO VOLKSWAGEN EXPERIENCE MOSTRA 
REALIDADE AUMENTADA PARA O NIVUS






