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capixabas escolhem os lugares mais bonitos

#Vitoríssima
468 anos











xistem mil maneiras de AMOR, e dissertar sobre 
o assunto já nos traz uma certa alegria porque 
está cada vez mais raro ler sobre um assunto 
que faz tão bem. Nesta edição, as páginas estão 
cheias de opiniões, de declarações amorosas à 

nossa Ilha, que comemora os seus 468 anos. Vitória é uma 
cidade romântica, exala amor em cenários deslumbrantes, ca-
pazes de apaixonar quem aqui reside e outros que vieram e 
não quiseram mais sair daqui. CLASS quis saber de algumas 
personalidades quais os lugares preferidos e, lógico, o que se 
faz necessário melhorar, afinal, nada é totalmente perfeito. E 
entendemos que as soluções podem vir através de críticas. 
Principalmente de quem ama. 
E foi também através de amor, determinação e muita dedi-
cação que o empresário GETULIO GOMES DE AZEVEDO cons-
truiu a sua independência financeira, chegando a ter a maior 
rede de óticas do Espírito Santo. Por isso, ele é o personagem 
FIRST CLASS nessa edição.
Sendo uma publicação festiva, com proposta de 
homenagear a nossa cidade, é natural que te-
nha a participação do nosso prefeito, LUCIANO 
REZENDE, que se tornou campeão de reconheci-
mento de suas atividades em nível nacional, em 
vários assuntos; mas, em destaque maior, pelo 
projeto CIDADE INTELIGENTE. Luciano pegou a 
Prefeitura em sua pior fase, após um desgover-
no de JOÃO COSER, enfrentou uma brutal queda 
de receita com a perda do FUNDAP, mas não se 
intimidou. E, o melhor: assumiu o seu papel sem 
fazer como os demais, que se preocupavam em 

mostrar erros de seus antecessores para se isentar de qual-
quer coisa. Assumiu e demonstra um AMOR que nenhum 
outro prefeito deixou evidente. Criou a hashtag #Vitoríssima 
e, em suas postagens, usa com carinho o termo “vitoriasua-
linda”. E não custa lembrar que é FICHA LIMPA e tem uma 
equipe de alto nível. Em sua administração, até hoje, nunca 
se soube de nenhum ato de corrupção.
Temos também a CASA INTELIGENTE - um projeto que não 
é para o futuro, já é atual -, que foi toda elaborada por uma 
arquiteta capixaba, LILIAM ARAUJO, que é das mais solicita-
das em todo o País para palestras, onde ensina e mostra com 
categoria a necessidade de construir com responsabilidade e 
sustentabilidade.
Para ELAS, a nossa editora ELIZA M. SANTOS faz um raio-X 
da moda e conclui que, no momento, mais do que nunca, o 
mundo fashion pede mesmo é ESTILO. 
A CLASS está recheada de novidades nas imbatíveis “LINHAS 
MALDITAS”, sempre o maior ibope. Mas, o melhor ainda está 

por vir: a EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO, que será a 
próxima. Nela, uma retrospectiva que também 
provará que só o AMOR SEM LIMITES poderia 
fortalecer uma história onde tivemos de ven-
cer inúmeros obstáculos para chegarmos aos 
27 anos, nos tornando referência no segmento 
de revistas, uma vez que é a ÚNICA no ES que 
consegue comprovar periodicidade desde o seu 
lançamento, em 1992. E isso devemos a vocês. 
Obrigado! Obrigado! Obrigado!

Jorginho Santos
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edição especial

Você está convidado a
colocar a sua empresa nesta
PUBLICAÇÃO HISTÓRICA

FECHAMENTO COMERCIAL:

27 DE SETEMBRO

CIRCULAÇÃO:

OUTUBRO



A BOMBA DO DIA só pode ser conferida em

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMO mundo gay parece que re-
solveu fazer uma nova lista para co-
memorações de BODAS. Outro dia, vi 
um famoso casal que batizou os seis 
meses de união de “BODAS DE PLU-
MAS”. Imaginação e criatividade é o 
que não falta.
MMMUm amigo me dizia que está im-
pressionado com a quantidade de casais 
que estão se separando. Alguns até op-
tando por continuar vivendo embaixo do 
mesmo teto. Novos tempos.
MMMPodem arranjar defeitos, fazer 
críticas, porque a tribuna é livre, mas, 
sejamos sinceros, nenhum prefeito de 
Vitória conquistou tanto reconheci-
mento em diversas atividades como 
LUCIANO REZENDE. 
MMM“Eu sou a mosca da sopa, o den-
te do tubarão, eu sou os olhos do cego e 
a cegueira da visão.” Ah, como faz falta 
esse Raul Seixas!
MMMPOLIAMOR? Para quem pensa 
que já viu tudo, eis que aparece na 
Câmara dos Deputados um projeto de 
lei do deputado Orlando Silva, tendo 
como relator Túlio Gadelha (namorado 
de Fátima Bernardes), para que seja 
permitido o casamento entre pais e 
filhos, irmãos e irmãs e outras aber-
rações. Meu Deus!!! Quem são esses 
monstros que querem destruir e extin-
guir uma das coisas mais preciosas de 
nossas vidas, a família? Hein... Ham... 
Hum...?
MMMA situação é mesmo precária e 
inimaginável para muitos dos restauran-
tes da Ilha, endividados até a alma. Tem 
gente que vende o almoço e não conse-
gue comprar o feijão do jantar. Triste re-
alidade.
MMMEmbarcaram no último dia 04, 
para uma temporada de férias entre 
a Itália e as Ilhas Gregas, os queridos 
amigos Luiz Maciel e Eliana Caser.

MMMO ex-prefeito de Vitória LUIZ PAU-
LO soube definir muito bem o seu colega, 
o ex-governador PAULO HARTUNG. O pró-
prio “DENOREX”, aquele que parece, mas 
não é. Quá... Quá... Quá...
MMMNão dá para entender as ra-
zões pelas quais as pessoas são con-
tra privatizações. Por que insistir em 
empresas deficitárias, que acumulam 
prejuízos e servem apenas de cabide 
de emprego? Eu hein...
MMMAcho um porre essa história de 
presidentes de outros lugares darem pal-
pite no governo de outro país se não dão 
conta nem de onde comandam. Recen-
temente, constatamos isso na queimada 
da Amazônia. Só faltou a Venezuela dar 
palpite. Pior do que isso é o senhor MA-
CRON fazer firulas e ameaças, como a de 
colocar a AMAZÔNIA sobre uma gerência 
internacional. Realmente, o PODER trans-
forma os homens e faz com que pensem 
ser DEUS.
MMMBem disse o deputado Capitão 
Assumção: “MACRON é um iletrado e 
fugiu das aulas de Geografia.” Como 
diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sa-
cratíssimo coração de Jesus!” Quá... 
Quá... Quá... 
MMMO ES sedia a experiência piloto do 
novo mutirão carcerário que, como nome 
diz, atuará em processos informatizados. 
Depois de onze anos, o Conselho Nacio-
nal de  Justiça (CNJ) lança esse modelo, 
com metodologia que aposta em tecno-
logia e parceria entre os órgãos públicos.
MMMA TIFFANY’S, uma das mais 
conhecidas marcas de joias do mun-
do, com mais de 300 lojas no planeta 
e 13 mil empregados, resolveu investir 
forte na linha TIFFANY’S MEN, que será 
lançada no próximo mês. A vaidade 
masculina vem despertando cada vez 
mais interesse nas empresas fabrican-
tes dos produtos de luxo.





Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?
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Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMNa semana passada, um casal 
da Ilha passou muita raiva com uma 
chef de cousine local. É que encomen-
dou um jantar para 60 pessoas, pagou 
antecipadamente e, na véspera, rece-
beu o comunicado que a encomenda 
seria entregue, mas a chef não pode-
ria comparecer para coordenar como 
combinado. Mas, isso não foi nada. No 
meio da festa, veio o pior: a comida 
acabou e não deu para servir todos. 
O drama sobrou para quem indicou a 
chef. Aí está o grande perigo em suge-
rir nomes que possam trazer até inimi-
zade. Um horror!
MMMMaria Ignês Quitiba, depois de 
uma temporada em Hong Kong com a 
filha, Noêmia, volta ao Estado este mês. 
Por obra de Deus, ela chegou num mo-
mento onde pode acompanhar o trata-
mento da filha, que pegou uma bactéria 
terrível e teve de ser hospitalizada. Feliz-
mente, agora está bem melhor.
MMMFalando em Hong Kong, a Dis-
neylândia de lá começa a construção 
de uma nova área que promete abalar 
a dos Estados Unidos, inspirada no fil-
me “FROZEN”.
MMMA deputada estadual Iriny Lo-
pes tem lembrado muito IRIS APFEL em 
seus looks. Principalmente nos óculos de 
lentes gigantes; que mesmo antes de ser 
moda, ambas adotaram.
MMMA atriz e cantora LUCINHA 
LINS, que esteve aqui acompanhando 
o marido, CLÁUDIO TOVAR, que é capi-
xaba, na festa Amigos da Praia do Can-
to, deu show de simpatia. Eles vieram 
através de RACHEL BENEZATH, que é 
amiga de longos anos. LUCINHA disse 
que já pensou várias vezes em deixar 
o Rio de Janeiro e morar em Vitória.
MMMO ano de 2019 continua aterro-
rizando pelo número de mortes de pesso-

as conhecidas. Tanto no âmbito estadu-
al, quanto no nacional. Eu hein... isola! 
Quá... Quá... Quá...
MMM“Sonhar um sonho impossível, 
negar quando é fácil ceder, é minha 
lei, minha questão, ganhar este mun-
do, cravar esse chão!”
MMMDe MARCUS BUAIZ, em recente 
entrevista aqui na Ilha: “Antes, o entrete-
nimento não era negócio e você ainda era 
muito desvalorizado. Na verdade, ainda 
é, com as pessoas pedindo ingresso de 
GRAÇA. Eu não peço gasolina de graça. 
Entretenimento é o meu ganha pão.” Ex-
celente declaração.
MMMEm Vitória, as pessoas acham 
que um promoteur de eventos não 
pode lucrar; não consideram trabalho 
e chegam ao ponto de não prestigiar 
porque a pessoa ganhará dinheiro, o 
que nem sempre acontece. Isso é uma 
realidade incontestável!
MMMCuriosidade: num funeral VI-
KING, o guerreiro é posto num barco com 
seus pertences. A embarcação é lançada 
ao mar e incendiada à distância com um 
disparo de flecha. Esse método é proi-
bido aqui pelo Código Penal, no artigo 
211, considerando crime destruir, subtrair 
ou ocultar cadáver. O artigo 10 da Lei 
6.437/77 define como infração sanitária 
queimar cadáveres em locais que não 
atendam à legislação ambiental. Outro 
detalhe: um defunto só pode ser condu-
zido por veículo de empresas funerárias.
MMMSe você sonhou em ser crema-
do como os vikings, desista. Mas, res-
ta ser cremado(a) na Serra, no Jardim 
da Paz, onde todo o ritual acontece em 
sala construída nos moldes mais exi-
gentes. Isso é, desde que tenha deixa-
do registrado em cartório o seu dese-
jo. Cruz credo, que papo hein! Quá... 
Quá... Quá...



ESTILOESTILO
A VEZ DOA VEZ DO

estes tempos de 
respeito a todos 
os gêneros, res-

peito a todas as ideias e ideais, 
se contrapondo com a turma 
que adora ver pegar fogo e 
faz de uma fagulha uma fo-
gueira da inquisição, seguir 
MODA é tão DOWN quanto 
reportar ideias pré-fabricadas.  
Chique mesmo, na MODA, é 
seguir tendências com verda-
deiro conhecimento de causa. 
É imprimir o seu estilo e seus 
ideais. Faça releitura daquilo 
que você amou e tomou pra 
si, ressaltando uma evolução 
significativa do seu eu, ou 
aprimore a cultura da estética, 
do belo e do certo.

Look total branco

Plataformas conquistam pés e corações. Eu amo!

WRAP DRESS - o estilo, com WRAP DRESS - o estilo, com 
inspiração nas francesas, inspiração nas francesas, 

que une amarrações, fendas, que une amarrações, fendas, 
decotes e tecidos delicados. decotes e tecidos delicados. 

No No Strong ColorStrong Color, o verde e o , o verde e o 
laranja incendeiamlaranja incendeiam



Bastou as grifes CHANEL e VALENTINO fazerem um revival do vinil e do plástico transparente, em 2017,
que a moda plastificada evolui e cresce desde então nos corpinhos e pés antenados

Para as superfemininas, é o rosa que aparece e provoca

Mangas bufantes dão ares de realeza

Mesmo que à primeira vista a 
peça cobiçada se mostre sim-
ples ou exagerada, ao codificar o 
seu estilo, quer seja na forma de 
vestir, ela se revelará primorosa, 
delineando autonomia criativa e 
espelhando a sua alma. Lembran-
do que o objetivo inteligente está 
sempre no subjetivo. Assim, para 
celebrar a missão de informar e 
antecipar tendências, seguem su-
gestões do que anda hipnotizan-
do olhares no verão europeu e já 
dando as caras nas araras antena-
das do lado de cá.

Os laços também chegam 
aos seus pés



Mangas bufantes dão ares de realeza

Bolsas de palha e 
transparentes. Andreia 
Coser Rudge abalando com 
bolsa de palha e pingentes 
cabuchon da Lis Fiaschi. 
Ao lado, bolsa  de palha e 
couro by Pretinho Ferreira

LISTRAS bicolores ou tri, poli, muitas e muitas listras. 
E brilhar é o código de elegância

Laços e lenços. Silvia Braz arrasando 
com laço Balmain





m dos grandes se-
gredos na arte de 
receber é a ESPON-
TANEIDADE. Mes-

mo num ambiente que tem aquele 
toque sofisticado, não fosse o local 
a residência de um dos mais respei-
tados e admiradores designers de 
interiores e arquitetos do Espírito 
Santo: SÉRGIO PAULO RABELLO.
O convite dizia que era só para um 
bate-papo e rever amigos, mesmo 
porque a casa sofre reformas. Mas, 
que nada! O anfitrião nos ofereceu 
uma noite agradabilíssima, com 
uma seleção alto-astral de convi-
dados, bandejas de queijos e frios 
espalhadas pelo sofisticado loft, e 
caviar em outras, de maneira des-
pretensiosa e chique! Ou seja, chi-
quérrimo!!!

OPEN HOUSEOPEN HOUSE

João Miguel, Sérgio Paulo Rabello, Leila de Barros,João Miguel, Sérgio Paulo Rabello, Leila de Barros,
Francisco Quitiba e Ana Paula CastroFrancisco Quitiba e Ana Paula Castro

Andreia e Laurentino BicasAndreia e Laurentino Bicas

Daniel Rocha, Sandra DemonerDaniel Rocha, Sandra Demoner
e Edinho dos Santose Edinho dos Santos



querida MAÍTA MOTA, uma 
pessoa da melhor estirpe, 
comemorou seu aniversá-

rio no salão de festas do seu prédio, cercada 
de amigos e familiares, além do novo love – 
TINO RIBEIRO.
Claudia Moulin assinou a mesa de antepas-
tos e o almoço foi feito pelas próprias fun-
cionárias da anfitriã. As fotos são de Mônica 
Zorzanelli.

O NIVER
DE

MAÍTA
Entre os filhos,
HELIO e RODRIGO

Entre Tino Ribeiro e Ada MotaEntre Tino Ribeiro e Ada Mota

Marcos Murad Junior e Suely MatiasMarcos Murad Junior e Suely Matias

Rachel Coser, Maíta Mota, Rita Rocio Tristão, Nelma Freire e Elisabeth SteinRachel Coser, Maíta Mota, Rita Rocio Tristão, Nelma Freire e Elisabeth Stein



www.maisonrosee.com.br
  Maison Rosée

  maisonrosee.decor
(27) 3225-5522



Linhas Linhas MaldiMalditastas Linhas  Linhas MalditasMalditas
MMMIrresponsabilidade: as fotos postadas por algumas 
celebridades mundiais sobre a queimada na Amazônia não 
eram do Brasil; como no caso do jogador Cristiano Ronaldo. 
A foto de Macron e Leonardo DiCaprio tinha mais de 20 anos 
e a de Macron e Smith, mais de 30 anos. Esse é o problema 
gerado pela liberdade nas redes sociais, onde muitos falam 
de coisas que nunca ouviram falar.
MMMAugusto Pacheco repagina todo o apartamento de Pei-
nha e Fernando Corteletti na Orla de Camburi. O projeto promete.
MMMA querida Neuza Guimarães agora reside em Portu-
gal. Uma pessoa querida, que merece o melhor. Que por lá 
tenha muita saúde e paz de espírito.
MMMA CASA COR ES, que terá a sua abertura no dia 18 de 
setembro, este ano conta com 31 ambientes, residenciais, comer-

ciais e de entretenimento. São 42 profissionais das áreas de arqui-
tetura, designer de interiores e paisagismo. O evento, que aconte-
cerá no Clube Ítalo Brasileiro, ficará até o dia 17 de novembro e o 
tema escolhido para esta edição é “PLANETA CASA”.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil 
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar 
esse chão!”

Arnaldo Peruzo, o nosso parceiro que atua na cobertura
dos eventos sociais como fotógrafo, foi curtir férias na Itália.

Na foto, ele e a esposa, Luciana, em Firenze.

Vera e Márcio Breder com a neta, Paolla, que teve
superfesta para comemorar seu primeiro aniversário
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INFORMAÇÃO  CREDIBILIDADE
HUMOR  POLÍTICA

TURISMO  NEGÓCIOS

UM PONTO DE PARADA OBRIGATÓRIO
EM SUAS VIAGENS PELA INTERNET

INCLUA NA SUA LISTA DE PREFERIDOS



GETULIO DE
AZEVEDO

Conheço GETULIO há exatamente quarenta 
anos. No início de sua trajetória bem-sucedida, 
dividíamos paredes de um imóvel - ele traba-
lhando com a sua primeira loja e eu apoiando 
a minha mulher num espaço de moda. Os anos 
se passaram e vi com alegria o seu sucesso, 
que resultou na liderança do segmento escolhi-
do por ele, tornando as ÓTICAS PARIS referência 
principal aqui no Estado. 
Um pouco low profile no sentido social, o ca-
pricorniano Getulio, natural de Campos, Rio de 
Janeiro, curte mesmo é viajar com a família e, 
agora, dedicar o tempo disponível para o neto. 
Hoje, comanda uma rede com 12 lojas; que es-
tão sempre atualizadíssimas com os lançamen-
tos de grifes internacionais. Nesta lista dos no-
mes FIRST CLASS aqui do Espírito Santo, seria 
injustiça não incluí-lo.

Jorginho Santos

FIRST
CLASS

Com a famíliaCom a família



Quando iniciou como empresário das 
Óticas Paris? Em que ano?
Outubro de 1979, em Vitória/ES.

Como foi o início? 
Tivemos um início muito positivo, com 
grande aceitação do mercado capixaba.

Quais eram as maiores dificuldades? 
O ramo óptico já era muito conhecido por 
mim, já que trabalho nesse mercado des-
de 1966. Por isso, não tivemos grandes 
dificuldades; além das naturais de quem 
está no início de um empreendimento.

Em algum momento teve vontade de 
desistir?
Nunca pensei em desistir.

Você é uma pessoa otimista? 
Sim, sempre fui.

Qual o segredo para crescer num país 
onde a instabilidade é real?
Aproveitar todas as oportunidades que surgirem. Além disso, 
é essencial a seriedade e comprometimento com o cliente.

Quantas lojas existem hoje da marca Óticas Paris?
São 12 lojas e um centro técnico administrativo, localizadas 
nas cidades de Vitória e Vila Velha.

Se você tivesse de começar um negócio hoje, qual seria? 
Ótica, começaria tudo outra vez se fosse preciso.

O que é positivo e negativo para o empresário brasileiro? 
Positivo: o empresário brasileiro é um desbravador que fre-
quentemente se depara com grandes desafios. Negativo: a 
carga tributária, falta de incentivo do governo para com os 
pequenos e médios empresários.

Como você vê o momento do País na gestão BOLSONARO?
Prefiro aguardar mais um pouco. A esperança é a última que 
morre. Torço sempre para um país melhor e com oportunida-
des para todos.

Você já teve vontade de entrar na política? 
Nunca fui filiado a nenhum partido político. 

O que falta em Vitória, na sua opinião?
Ao meu ver, Vitória é uma cidade fantástica (inclusive às vezes 
esqueço que não nasci aqui). Algo a melhorar, seria a mobili-
dade urbana. 

A Óticas Paris é das poucas empresas que investem na 
mídia aqui em Vitória, e por isso virou grife. Você sempre 
acreditou em publicidade, ou foi recomendação de algu-

ma consultoria?
Sempre acreditei em uma comunicação transparente e em veí-
culos certos, que falem diretamente com o nosso público alvo.

Vitória tem fama de ter um comércio com péssimo aten-
dimento. Você investe em treinamentos dos seus funcio-
nários? 
Sim. Desde a fundação da empresa, investimos muito em trei-
namentos e capacitação da equipe. Um dos pontos fortes da 
Paris é o bom atendimento. Não acho que Vitória tenha um 
péssimo atendimento, mas se quiserem um atendimento nota 
10, procurem as Óticas Paris.

O que faz Getulio abrir um largo sorriso? 
Estar com a minha família e brincar com o meu neto.

E chateado? 
Quando eu penso na possibilidade de ter feito alguma injusti-
ça a algum semelhante meu.

Acredita que alguém possa ter um milhão de amigos? 
Você tem muitos? Um milhão de amigos, só Roberto Carlos; 
mas tenho ótimos amigos.

Se você tivesse de definir quem é GETULIO GOMES DE 
AZEVEDO, como seria? 
Um homem simples, que veio de uma vida de muita luta, ami-
go dos amigos.

Qual um grande sonho a realizar?
Sou um homem movido a realizar os sonhos, e sempre com os 
pés no chão. Não saberia definir um único sonho.

Getulio com aGetulio com a
esposa, Deniseesposa, Denise



As grandes festas e personagens do ES, só aqui:
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MMMO deputado TORINO MARQUES 
tem aproveitado muito bem as oportu-
nidades quando assume interinamente 
a cadeira de presidente na Assembleia 
Legislativa. TORINO faz comentários 
sempre cheios de humor, cita horas e 
faz elogios aos colegas. Uma figura!
MMMComo no mundo de hoje o bom 
humor é uma arma potente para angariar 
simpatia, MARQUES vem ganhando espa-
ço até com funcionários da casa.
MMMO envelhecimento é, para a 
maioria das pessoas, um castigo. Al-
guns bilionários americanos investem 
com força no Vale do Silício, através da 
BIOMEDICINA, na esperança de frear a 
velhice. Entretanto, os resultados, até 
o momento, são bem abaixo da expec-
tativa.
MMMRir é o melhor remédio: o que há 
em comum entre um bolo queimado, a 
cerveja estourada no congelador e a mu-
lher grávida? Nada, mas se você tivesse 
tirado antes, nada disso teria acontecido. 
Quá... Quá... Quá...

MMMOs ambulantes que participa-
rão do VIRADÃO Cultural, nos dias 28 
e 29 de setembro, receberam ensina-
mentos do PROCON, através de pales-
tras, de como atender bem os clientes. 
Muito bom, isso deveria ser constante 
em todos os eventos. Até mesmo as ca-
sas de festas deveriam adotar. Há anos, 
quando fazia muitos eventos, sempre 
passava para os garçons a necessidade 
de se apresentar em cada mesa e se co-
locar à disposição dos convidados. Isso 
faz grande diferença.
MMMMuita gente parece ainda estar 
em época de eleições, soltando farpas nas 
redes sociais pela preferência de seus can-
didatos. Uma grande bobagem. Eles nem 
sabem que vocês existem. E, depois, não 
se iludam, amanhã podem ter a surpresa 
de vê-los se “amando” loucamente.
MMMAinda tem gente que acredita 
em Papai Noel, Saci Pererê e Pílulas 
de Beleza. Como diria o saudoso Sér-
gio Caseira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!!”

O governador 
de São Paulo, 
João Doria, com 
a querida Hilda 
Cabas, em 
recente evento 
no Palácio 
Anchieta
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O PREFEITO QUE INVENTOU AO PREFEITO QUE INVENTOU A
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*UMA CIDADE CADA DIA MELHOR*
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), chega à segunda 
metade do seu segundo mandato à frente da Prefeitura da capital, 
numa gestão que foi iniciada em janeiro de 2013. No entanto, ele 
sempre dá um “chá” de ânimo e motivação à sua equipe dizendo que 
está em seu primeiro ano de mandato. Isso porque são inúmeras as 
entregas de obras e assinaturas de ordens de serviço, tornando Vitória 
uma cidade cada dia melhor para investir, trabalhar, visitar e morar. 
Para executar parte desses projetos, a Prefeitura firmou recentemente 
financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
para a primeira etapa do Plano de Ação Vitória Sustentável (Programa 
de Requalificação Urbana e Segurança Cidadã de Vitória), no valor de 
R$ 400 milhões. Os investimentos serão em diversas áreas na capital.
 

*UMA CIDADE INTELIGENTE* 
Um dos projetos mais significativos da gestão do prefeito Luciano Re-
zende, em sua opinião, é o Cerco Inteligente de Segurança, que vem 
dando resultados positivos desde a sua implantação. Um sistema de 
câmeras instaladas nas principais entradas e saídas de Vitória que 
fazem a leitura de placas e reconhecem números e letras também de 
adesivos colados nos veículos. O sistema tem inteligência artificial, lê, 
interpreta e responde a perguntas, como dia e horário que determi-
nado veículo esteve em algum lugar onde ocorreu um crime. Isso já 
fez cair todos os índices de crimes na cidade, inclusive com a prisão 
de diversos delinquentes. Além disso, o sistema já ajudou a recuperar 
cerca de 180 veículos com restrição de furto e roubo.
 

*AÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS*
São várias as propostas e ações para tornar Vitória uma cidade cada 
vez melhor. Entre elas, a ampliação das ciclovias em diversas regiões; 
a construção do Centro de Inovação, em Goiabeiras; o turismo de ob-
servação de baleias bem pertinho da costa; o agendamento online 
que agilizou e humanizou áreas da saúde, dos cursos oferecidos, dos 
diversos atendimentos ao cidadão, da abertura de empresas, tudo de 
forma online e sem burocracia ou uso de papel; as matrículas e rema-
trículas nas escolas também são feitas pela internet desde 2013; a 
ampliação do sistema de internet gratuita pela cidade, que já atinge a 
marca de 220 pontos espalhados... e muitas outras ações. 
Só para se ter uma ideia dos resultados alcançados, graças ao Confir-
ma Vitória, 6.738 vagas de consultas agendadas em julho, que seriam 
perdidas pela falta dos pacientes, puderam ser reaproveitadas. A ade-
são das pessoas ao sistema tem aumentado: em 2017, o percentual 

VITÓRIA
468 ANOS

CIDADE INTELIGENTE



de faltosos era de 28% ao mês, enquanto em julho deste ano, a média 
foi de 19,31%. A média de faltas está próxima ao que foi estipulado 
para este ano pelo Plano de Metas 2018-2020: 18% de faltas. Em 
2018, a média era de aproximadamente 20%. 
 

*UMA GESTÃO BEM AVALIADA*
A última pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná revelou que 63,7% 
dos moradores aprovam a gestão de Luciano, num governo que está 
no sétimo ano, depois de ter passado por uma baixa de arrecadação 
enorme. 
“Estou muito feliz. Vamos continuar trabalhando. Já realizamos 90% 
do que estava proposto – tanto é que a campanha foi feita com o 
slogan “Luciano prometeu, Luciano cumpriu” - e vamos terminar o go-
verno cumprindo o maior número de promessas e saindo muito bem 
avaliados, que é o que eu desejo. Meu sonho é terminar os oito anos 
de governo muito bem avaliado para que as pessoas possam dizer: 
‘Poxa, o prefeito Luciano deu conta do recado!’”, disse ele.
 

*LUCIANO: “FAMÍLIA, O PORTO SEGURO*
O prefeito Luciano Rezende nos contou que, além de administrar bem 
a nossa linda capital em busca de bons resultados, ele ainda consegue 
tempo para se dedicar à família (à esposa, Marina, e aos filhos, Davi 
e Artur), seu porto seguro. Quem segue o prefeito nas redes sociais, 
sabe o que estou dizendo, pois o vê com a família em momentos de 
descontração e atividades domésticas, por exemplo, jogando futebol 
ou estudando com os filhos.

Com a esposa, Marina,Com a esposa, Marina,
e os filhos, Artur e Davie os filhos, Artur e Davi



VITÓRIA
VIVER É VERVIVER É VER 



Lembrando do saudoso jornalista MARIEN CALIXTE, autor do slogan “VIVER É VER VITÓRIA”, 
resolvemos buscar entre pessoas que podem ser consideradas “INFLUENCERS”, como se diz por 
aí, opiniões sobre o que é mais bonito e o que faz falta nesta belíssima Ilha - que neste dia 8 de se-
tembro comemora os seus 468 anos. Quem sabe, sirva até de orientação e inspiração para o staff 
municipal! Todos são unânimes na beleza indiscutível da nossa cidade, mas cada um externou o 
seu canto preferido e, também, sugeriu as maiores necessidades. Fotos do craque JOEL MIRANDA.



“A parte que acho mais linda é quando estamos descendo na Terceira 
Ponte, no sentido Vila Velha /Vitória, com a beleza das ilhas e a orla com 
aquele cenário único. Tanto de dia quanto à noite, o visual é belíssimo. 
Digo um dos pontos porque temos locais maravilhosos; como a região dos 
manguezais, que é lindíssima e pitoresca. Quanto ao que falta investimento, 
acho que é mesmo na linha viária. Enfrentamos um problema crônico.”  
- FERNANDA JULIÃO REGGIANI, arquiteta e designer de interiores



“O que acho mais bonito na cidade é a Baía de Vitória com o Iate Clube; 
Ilhas do Frade e do Boi, com suas pontes; as praias do Aterro, o Morro 
do Moreno de um lado e a Terceira Ponte do outro; a vista do morro do 
Convento da Penha e o Penedo, seguido do Porto de Vitória. Acho esta 

geografia muito linda!!! 
O que gostaria para a cidade é que tivesse uma vida cultural com museus 
mais estruturados, que despertassem real interesse nas pessoas; galerias 

de arte charmosas, com cafés, teatro e funcionamento regular nos finais de 
semana. Acho que, talvez, o Centro da Cidade, com melhoria na segurança, 

seria o local ideal para termos as opções de restaurantes temáticos e 
espaços culturais. Seria uma nova referência (novidade) para o lazer. O Rio 
já teve restaurante até na porta do cemitério (Clube Gourmet, do José Hugo 

Celidônio), lembra??? Em São Paulo, quantos restaurantes bons já foram 
sucesso em áreas não nobres? Acho que o Centro, com a devida segurança, 

seria economicamente mais estimulante e viável.” 
- EDUARDO COSTA GUIGNONE, pediatra



“Existe, neste 
estado, município 
mais lindo do que a 
capital, dentro do seu 
todo? Uma ilha de 
incomparável beleza; 
e vista aérea, então, 
beleza pura. A parte 
mar, Porto da Enseada 
do Suá e aquela 
região no canal do 
Porto de Vitória, no 
centro da capital, é 
deslumbrante!!!
O que falta é um 

sistema aquaviário funcionando para transporte da população 
na junção a outro barco turístico, que tenha interligação 
a ônibus turístico. A bela Praça do Papa pode ter uma 
logística com tais abrangências e com foco gastronômico de 
qualidade, sem desprezo ao popular.” - IVONE VILANOVA, 
procuradora federal



“Gostaria de falar 
de vistas de Vitória. 

Lugares de onde 
temos as paisagens 

mais bonitas:  
PONTA FORMOSA, 

onde fica localizado 
o Colégio Sagrado 
Coração de Maria. 

Outro cenário 
belíssimo pode ser 
admirado no Hotel 

Senac, na Ilha
do Boi. 

O que faz falta, 
na minha opinião, é a formação de profissionais para 
atendimento ao público na área de turismo, hotelaria 
e restaurantes. O atendimento acho PÉSSIMO. Fico 
constrangida quando recebo visitas de fora e levo a 

restaurantes. Raramente temos um atendimento a 
contento.” - MARIA AUGUSTA CAMPINHOS



“Vitória é uma cidade que não possui o lugar mais bonito; todos os 
lugares são lindos e contemplados sob vários ângulos. O que faz falta é 
policiamento militar ostensivo em pontos ou lugares estratégicos, durante 
24 horas, indiscutivelmente fator essencial para reduzir a criminalidade em 
suas várias formas.” - AILTON ARAÚJO CERQUEIRA, cirurgião plástico



“Não há como não encantar-se com a beleza de Vitória, descendo a 
Terceira Ponte ou chegando de avião; a cidade é realmente linda! O que 

faz falta é uma Secretaria de Turismo atuante. Um secretário que faça 
(crie) um evento nacional. Temos uma culinária fantástica! Imagine 

uma Semana Capixaba envolvendo nossa torta e moqueca, bebidas 
locais, com muita divulgação nacional, tendo filmes da nossa cidade; 

parceria de hotéis, traslados, agências, vendendo pacotes, assim 
como é a Oktoberfest, o Festival de Parintins, as Festas Juninas do 

Nordeste, o Natal de Gramado, Carnaval no Rio? Uma festa grandiosa 
e que seja bem-vendida; tornando-se um marco na cidade. Para isso, 

é necessário alguém que saiba fazer evento. Vide Feijoada CLASS, é só 
saber fazer e gostar de trabalhar. Sem qualquer bajulação, já deixo aqui 
minha indicação para secretário Municipal de Turismo com este perfil: 

Jorginho Santos.” - WILDSON PINA, empresário e coiffeur



“Vitória é uma 
cidade maravilhosa! 
Com suas praias e 
montanhas, mon-
tes e morros, rios 
e mares, e muita 
gente boa! Uma ilha 
de idas e vindas, 
aconchegante, que 
quem chega não 
quer mais partir! É 
uma cidade fasci-
nante! Melhor lugar 
para se viver!
E se eu tivesse o 

poder nas mãos, faria ela ser conhecida no mundo pelos 
seus encantos, pelos bares e restaurantes, teatros e cine-
mas, shoppings, praias limpas e um povo receptivo! O que 
falta é alguém que invista a alma e o coração no turismo, 
e não a sede pelo poder e riqueza! Falar de Vitória é amor! 
Puro amor!” - CÉLIA BUTILHEIRO, cerimonialista



“A região mais bonita de Vitória é a da Baía, que vai da Curva da Jurema ao 
Iate Clube; sobretudo em dias ensolarados. Quanto ao que precisa melhorar 
aqui, embora isso já venha acontecendo, são as opções de lazer. Os restau-

rantes são bons e para serem melhores, como em São Paulo, existe um custo 
que acredito que as pessoas de Vitória não pagariam, infelizmente. Mas, 

as cozinhas desses estabelecimentos poderiam fechar mais tarde, além de 
melhorarem o atendimento; de um modo geral. Na parte cultural, já foi pior; 
mas ainda nos faltam atrações culturais, como exposições, apresentações; 
com a consciência que, apesar de linda e de ser uma capital, Vitória é uma 
cidade pequena! E as que acontecem, precisam de melhor divulgação. No 

turismo, Vitória tem muito potencial para ser referência em turismo saudável, 
com praias, corridas, maratonas, etc. Para isso, é preciso “equipar” melhor 
as praias, com opções de quiosque, não apenas em Camburi, e lazer, como 

stand up e caiaque, atraindo assim mais frequentadores. O Centro da Cidade 
também precisa ser redescoberto. Seria um ótimo local para se tornar um 
centro de lazer e, para isso, precisaria ser bem revitalizado, iluminado, limpo e seguro. Como existe em várias 
partes do mundo, também no Rio e São Paulo, estudantes de história/turismo/jovens, que tivessem interesse, 

poderiam ser incentivados a fazer ‘Free Walking Tours’ por Vitória. Nosso carnaval está cada ano melhor e deve 
ser mais divulgado nacionalmente. Dos serviços públicos, sou capaz de opinar apenas em segurança e trânsito: 

ambos precisam melhorar bastante.” - GILSON SIMÃO PASSOS, assessor jurídico
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A Chocolates GAROTO, apesar de ser uma empresa genuinamente ca-
pixaba, nunca valorizou muito a terra. Mas, eis que aos 90 anos, agora 
sob a direção da NESTLÉ, pelo menos tentou corrigir esse erro esco-
lhendo a nossa mais brilhante designer, ANA PAULA CASTRO, para 
criar uma edição especial da sua tradicional caixa amarela de bombons. 
Um trabalho primoroso, onde consta a sua assinatura em toda a pro-
dução de 170 mil caixas; que serão distribuídas em todo o Brasil e no 
exterior. Bravo! Bravíssimo!

UM GAROTO DE 90 ANOS

Todos nós sabemos que o Brasil, já há al-
guns anos, vive o drama do desemprego. 
Mas, também sabemos que a maioria, 
quando empregada, não valoriza sequer 
o salário que lhes é pago. Atendem mal, 
procuram direitos para levar os patrões à 
justiça e torcem para a empresa ir de água 
a baixo.
Na esquina da Rua Chapot Presvot com a 
Av. Saturnino de Brito, na Praia do Can-
to, uma figura feminina, com uniforme, 
distribui todos os dias o jornal METRO de 
uma maneira exemplar e por isso ganha 
esse destaque.
Chama-se MAURA SANCHES (foto). Mui-
to sorridente, faz a entrega do impresso 
dando “BOM DIA”, deseja que Deus nos 
acompanhe e ainda agradece por rece-
ber o jornal. Ah, Maura, se todos fossem 
iguais a você!!!

MAURA

LEITÃO 
DA SILVA

SE DURANTE QUASE UMA DÉCADA OS COMERCIANTES E 
DONOS DE IMÓVEIS NA AVENIDA LEITÃO DA SILVA VIRAM 
DESPENCAR SEUS MOVIMENTOS COMERCIAIS, OBRIGANDO 

ALGUNS A FECHAREM SUAS PORTAS, ACUMULANDO GRANDES 
PREJUÍZOS, AGORA, COM O TRABALHO QUASE TERMINADO PELO 

GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, UM CORRETOR DE 
IMÓVEIS NOS GARANTE QUE A VALORIZAÇÃO DO LOCAL JÁ 

É UMA REALIDADE. DEPOIS DA TEMPESTADE, VEM A 
BONANÇA. EXISTE UMA GRANDE PROCURA PARA 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA REGIÃO.

HUCK CASTIGOU A PLATEIA
Foi, no mínimo, uma grande falta de respeito e educação o evento 
que trouxe o senhor LUCIANO LATA VELHA HUCK à Ilha para falar 
de suas ideias como futuro candidato à Presidência da República. 
Embora a coordenadora tenha avisado, “comam antes de ir para o 
evento porque não terá almoço”, o atraso de 1h40m foi de péssi-
mo gosto. Afinal, mesmo que houvesse o aviso, ninguém poderia 
esperar tanto tempo. Por que marcaram num horário de almoço? 
Certamente porque Luciano não tinha outro horário, mas duvido 

que ele e os seus parcei-
ros não tenham almoça-
do. E certamente neste 
período de atraso. Teve 
gente que saiu de lá VER-
DE, que nem o homôni-
mo HULK. Começou mal.

MAURA,MAURA,
UM EXEMPLO RAROUM EXEMPLO RARO



VITAMINA C
Uma pesquisa recente traz um debate interessante sobre a VITAMINA 
C. O ÁCIDO ASCÓRBICO não previne e nem cura resfriados. Mas, aju-
da na absorção do ferro e na produção de colágeno - uma proteína 
fundamental para a pele, unhas e cabelo. Frutas cítricas, como laran-
ja, acerola e abacaxi, são boas fontes; entretanto, o excesso desse 
nutriente pode levar ao aparecimento de cálculos renais.

UM POUCO DA HISTÓRIA
Dom Pedro II tinha como maior sonho tornar o Brasil uma potência 
técnico-científica e considerava a escravidão uma vergonha. Quando 
foi deposto pelos republicanos, sentiu, ao mesmo tempo, tristeza e 
alívio. Segundo historiadores, “o rompimento abrupto com o Brasil 
foi um sofrimento. Por outro lado, foi o período da vida em que ele 
pôde ser ele mesmo”. Em 1889, quando foi proclamada a República, 
o próprio imperador fez questão de ser deportado com o seu profes-
sor de sânscrito. O incrível, que poucos comentam, foi o ocorrido na 
sua morte por pneumonia, num quarto de hotel em Paris, com uma 
biblioteca invejável. Contam que, em poucas horas, a recepção do 
hotel acumulou mais de 2,5 mil telegramas e mais de cem coroas 
de flores. O presidente da República Francesa, para desespero dos 
republicanos brasileiros, fez questão de ir ao velório usando uniforme 
de marechal e honras de chefe de Estado. E, ainda: no trajeto até o 
cemitério, naquela época, 200 mil pessoas participaram do cortejo.

VIPÉRRIMA
Em nossa circulada por São Paulo, recentemen-
te, tivemos o privilégio de conhecer LYDIA LEÃO 
SAYEG; nada mais, nada menos que a dona da 
joalheria mais antiga do País, a centenária CASA 
LEÃO. Ela, que foi uma das participantes do reality 
da BAND “MULHERES RICAS”, além de uma simpa-
tia, é dona de uma personalidade forte. A convite 
de Elcio Paulo Teixeira e Carlos Bernabé, passamos 
uma agradável tarde nos deliciando com um chá 
no PALÁCIO TANGARÁ, onde contamos também 
com a presença de FABIO ARRUDA, o mestre dos 
mestres na arte de receber.

O DRAMA DE PABLO. A esposa do traficante PABLO ESCOBAR, considerado um dos ho-
mens mais perigosos do mundo enquanto vivo, resolveu escrever um livro contando um pouco dos 
20 anos que viveram juntos. MARIA VICTORIA HENAO foi viver em Buenos Aires escondida, com 
outro nome. Diz ela que o valentão tinha pavor a dentista e um hábito estranho de escovar os dentes de 
duas em duas horas. Em todos os esconderijos, a primeira coisa que fazia era pintar de azul; um hábito 
desde criança porque o seu quarto era azul. VICTORIA diz ainda que era impressionante como mata-
va as pessoas sem nenhum sofrimento aparente, mas, no final da vida, foi destruído psicologicamente 
pela SOLIDÃO.

O dinâmico deputado estadual, nosso amigo ENIVALDO 
DOS ANJOS, tem se revelado um grande defensor dos 
atingidos pelas tragédias de MARIANA e BRUMADI-
NHO, barragens da VALE, que entregou à tal RENOVA 
a administração e indenização das milhares de pessoas 
vítimas. Ocorre que a tal empresa, na verdade, tem segu-
rado a grana já depositada e empurrado com a barriga. A 
RENOVA patrocina campeonatos de surf, pagou alguns 
pescadores, mas, se mantém segura dando um cansaço 
principalmente nos fazendeiros de Linhares, que tiveram 
suas plantações destruídas pela lama. ENIVALDO disse 
para o presidente da RENOVA: “Avise ao seu pessoal que 
não venha fazer lobby aqui nos corredores da ALES; se 
vier, mando prender!” 

“SERÁ
PRESO!”



CASA
INTELIGENTE



Na era em que tudo e todos andam conectados, a 
arquitetura não pode negar que a automação, que 
antes era o futuro, hoje já faz parte das nossas vidas 
e das nossas casas; seja com um simples controle 
remoto para ligar a TV ou através da IOT (Internet 
of Things ou Internet das Coisas). E os profissionais 
da área não podem se omitir, precisam saber o que 
anda acontecendo no mercado, os projetos devem 
contemplar as soluções ou, ao menos, as previsões. 
Tudo acontece muito rápido.
Pensando nisso, a arquiteta Liliam Araujo projetou 
a Casa Inteligente para KOKAR (empresa capixaba 
de automação) na Feira ExpoConstruções 2019, que 
aconteceu em agosto de 2019. A casa, ou melhor, o 
loft, contou com sistema comandado por voz, atra-
vés do Google Home ou pelo smartphone, com uso 
do aplicativo desenvolvido também pela Kokar, con-
trolando desde cozinha (fogão, coifa retrátil e gela-
deira), sala (TV, som e iluminação e ar condicionado) 
ao quarto (cortina, TV, iluminação e ar condiciona-
do). “Não fossem as limitações da feira para execu-
ção em tempo hábil da infraestrutura, poderíamos 
ter tido banheiro com chuveiro e banheira também 
controlados pela automação”, explica Liliam. 
Já pensou como seria bom sair do escritório cansa-
do e, pelo celular, dar o comando pra encher a ba-
nheira e chegar em casa encontrando tudo pronto 
para um banho relaxante? Ou, na hora de dormir, 
quando bate aquela preguiça de levantar para apa-
gar a luz, apenas pelo comando da sua voz a luz se 
apagar, a cortina se fechar e desligar a TV, enquanto 
o ar condicionado é ligado na sua temperatura pre-
ferida? 
Vamos além, já existe aplicativo que reconhece suas 
preferências alimentares e o que deve ser mantido 
na sua geladeira para não passar aperto. Por exem-
plo, o aplicativo, ao perceber que está acabando 
os ovos na geladeira, manda uma mensagem para 
seu celular te avisando que precisa reabastecer. E 
não para por aí, se você autorizar, o aplicativo pode 
enviar a ordem de compra para um fornecedor que 
mandará uma caixa de ovos para sua casa. 
Os módulos KOKAR se comunicam utilizando uma 
rede com robustez industrial, preparada para fun-
cionar com milhares de equipamentos conectados 
simultaneamente e nos mais remotos ambientes, 
sem falhas. Devido à sua tecnologia de automa-
ção residencial sem fio, com apenas 15 minutos é 
possível ter um ambiente automatizado. É uma co-
modidade para o cliente final, que não precisa se 
preocupar com obras e espera de semanas para ter 
sua casa inteligente funcionando. 
Há quem critique a automação e que a mesma es-
timula o sedentarismo, mas ninguém fica sem uma 
TV com controle remoto e breve será o mesmo com 
as cortinas. Nós apenas precisamos aprender como 
fazer com que a tecnologia trabalhe a nosso favor.



RANGER 2020 TRAZ ITENS
EXCLUSIVOS DE SEGURANÇA

Conhecida como a caminhonete média 
com mais tecnologia embarcada, a 

Ford surpreendeu ainda mais e trouxe 
a frenagem automática de emergência, 

que reconhece pedestres em caso de 
distração do motorista.

A Ranger já era conhecida por oferecer mais equipa-
mentos de segurança do que outros veículos do mesmo 
porte. Atualmente, somente ela contava com controle 
de velocidade adaptativo, que mantém distância para 
o veículo que viaja à frente. Outra exclusividade era o 
assistente de manutenção de faixa com correção de tra-
jetória. Na nova versão, a 2020, esse pacote de segu-
rança foi reforçado e nele foi incluído, na versão top de 
linha, a Limited, a frenagem automática de emergência. 
“A frenagem automática de emergência funciona da se-
guinte forma: em velocidades entre 5 km/h e 80 km/h, 
a picape é capaz de detectar outros veículos, pedestres 
e ciclistas. Se o motorista não esboça reação, a Ranger 
pode parar sozinha. Quando a velocidade é maior, a co-
lisão não é evitada, mas o impacto é minimizado”, disse 
o diretor da Contauto, Apolo Figueiredo Rizk. 



FICHA TÉCNICA
FORD RANGER LIMITED 3.2 TURBO 4X4 AT CD
Dimensões: 5.35 cm de comprimento x 1.86 cm largura 
x 1.85 cm altura
Motor: dianteiro, longitudinal, 5 cilindos em linha, 20V, 
diesel, comando de válvulas duplo.
Câmbio: automático de 6 marchas; tração 4x4 temporária
Potência: 200 cv a 3.000 rpm
Torque: 47.9 kgfm a 1.750 rpm
Velocidade máxima: 180 km/h
Suspensão: dianteira independente com braços sobre-
postos e molas helicoidais. Traseira com eixo rígido e feixe 
de mola semielípticas.
Rodas e pneus: 265/60 R18
Freios: discos ventilados na frente e tambores atrás. Freios 
ABS.
Peso: 2.261 kg
Capacidade de carga: 1.180 litros
Tanque de combustível: 80 litros

A Ranger 2020 está mais segura, eficiente e 
rica em detalhes. Por exemplo, os faróis bai-
xo de xênon, que aumentam em 25% a ilu-
minação do veículo, luz diurna em LED, nova 
grade e para-choque frontais, novos faróis 
de neblina e radar de distância para o piloto 
automático. 
“O veículo também identifica as placas de 
trânsito, pois possui nova antena e receptor 
de GPS que rastreia as placas na pista, aler-
tando o motorista sobre os limites de veloci-
dade. O objetivo dos dois sistemas é propor-
cionar uma direção mais segura e tranquila”, 
disse Apolo, que ainda contou que o painel 
foi modificado e está mais sofisticado e que não haverá mais versão 
flex do veículo. 
A pickup ganhou uma nova suspensão, que melhora a dirigibilidade 
e o conforto tanto no asfalto quanto fora de estrada; entre outros 
aprimoramentos. Outra novidade que merece ser mencionada é a 
tampa da caçamba com assistente de abertura e fechamento, que 

reduz de 12 kg para 3 kg o peso equivalente na sua movi-
mentação.
As versões disponíveis serão a 2.2 e 3.2 turbo diesel, XL, XLS, 
XLT e Limited. O valor comercializado da Ranger XLS cabine 
dupla, com câmbio automático é de R$128.250 e pode pas-
sar os R$188 mil na versão top, denominada Limited.

Internamente, 
o painel passou 
por alterações, 
deixando-o mais 
sofisticado e elegante
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SAÚDE

CÂNCER EM IDOSOS
câncer é uma doença de causa desconhecida, po-
rém, há fatores que podem colaborar para o seu 
desenvolvimento. No caso dos idosos, os tumores 
são majoritariamente originados por maus hábi-
tos e estilos de vida inadequados ao longo dos 

anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), quem tem 
mais de 65 anos é 11 vezes mais propenso a desenvolver uma 
doença cancerígena do que pessoas com idade inferior.
De acordo com a Dra. Aline Thomaz, geriatra da Rede de Hos-
pitais São Camilo de SP, com o avanço da idade e após ter vi-
vido por décadas no sedentarismo, alimentação não saudável 
– principalmente rica em carne vermelha - e práticas como fumo 
e bebidas alcóolicas, aumentam as chances do surgimento do 
câncer. “O tumor de pele não melanoma é um dos mais frequen-
tes e tem como principal causa os vários anos de exposição ao 
sol. Também nesta faixa etária, ainda são comuns os cânceres 
de próstata, mama, intestino, pulmão, estômago e leucemia”, 
conta.
Os principais sintomas que podem direcionar a suspeita de cân-
cer na terceira idade são: o emagrecimento inexplicado, falta de 
apetite, alteração do hábito intestinal (diarreia ou constipação), 
perda de sangue pelas fezes, cansaço excessivo, palidez ou pele 
amarelada. “Estes sinais devem ser avaliados com exames pelo 
médico a fim de descartar esta possibilidade”, explica a espe-
cialista.
Importância do check-up - Quando há um câncer em evolução 
no organismo, quanto mais rápido for diagnosticado, maior será 
a probabilidade de um tratamento eficaz. Para isso, a geriatra do 
Hospital São Camilo recomenda visitas médicas regulares para 
o monitoramento contínuo de doenças crônicas como a hiper-
tensão, diabetes, osteoporose, entre outras. “Nelas, podem ser 

solicitados exames simples como hemograma que detecta a leu-
cemia, por exemplo. Após os 60 anos, é importante fazer pelo 
menos uma avaliação anual caso não tenha nenhuma doença 
crônica. Se o idoso for portador de pelo menos uma doença crô-
nica, esta frequência já deve ser em cerca de seis meses”, reforça 
a Dra. Aline.
Tratamento multidisciplinar - A especialista conta que é preci-
so estabelecer estratégias precisas para o tratamento do câncer 
no idoso com o objetivo de priorizar pela qualidade de vida, a 
partir do trabalho em conjunto da equipe multidisciplinar - são 
eles: geriatra, oncologista, cirurgião, fisioterapeuta, fonoaudió-
logo, terapeuta ocupacional, nutricionista, odontólogo, assisten-
te social e farmacêutico clínico. “No caso de idosos, pode fazer 
muita diferença para um resultado mais eficaz, com recuperação 
rápida e reduzindo complicações clínicas. A ausência de qual-
quer um destes profissionais pode gerar lacunas e ter um impac-
to negativo, por exemplo: a do fisioterapeuta, tende a aumen-
tar muito o risco de complicações pulmonares ou tromboses na 
radioterapia e quimioterapia; já a falta do fonoaudiólogo pode 
aumentar o risco de broncoaspiração, situação extremamente 
grave em qualquer caso”, detalha a Dra. Aline.
Além disso, estudos já comprovaram que a forma como a pessoa 
recebe a informação do diagnóstico de câncer fará enorme dife-
rença em sua aderência ao tratamento. A médica explica que o 
acolhimento é fundamental, uma vez que em casos avançados, 
os cuidados paliativos podem ser a única alternativa. “Ouvir e 
compartilhar as diretrizes do tratamento de forma sóbria, hu-
mana, sem falsas esperanças, mas traçando um plano de cuida-
dos em conjunto com a família, são medidas que proporcionam 
bem-estar e devem acontecer durante todo o tempo, cuidando 
também do estado emocional”, finaliza a geriatra.





by JOSUÉ DOS SANTOS NETOCULINÁRIA

SALADA DE RISONI COM VEGETAIS GRELHADOS

TORTA GIANDUIA
INGREDIENTES:

Massa: 1 pacote de biscoito Negresco triturado (140 g), 2 
colheres (sopa) de manteiga.
Recheio: 3 claras, ½ xícara (chá) de açúcar, 170 g de cho-
colate Classic Meio Amargo Nestlé, 1 lata de creme de leite, 
½ xícara (chá) de avelã triturada e tostada, 1 colher (sopa) 
de licor de chocolate (opcional), 1 colher (chá) de gelatina 
em pó sem sabor.

MODO DE PREPARO:
Massa: em um recipiente, misture o biscoito e a manteiga 
até formar uma massa úmida. Forre com esta massa o fun-
do de uma forma de aro removível (24 cm de diâmetro), 
apertando bem para unir a massa. Reserve.

Recheio: em uma panela, misture bem as claras e o açúcar 
e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar 
por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns 
instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não 
cozinhar. Coloque em uma batedeira e bata até a tigela da 
batedeira esfriar e a mistura dobrar de volume, formando 
um merengue. Reserve. Em um recipiente, derreta o choco-
late em banho-maria, misture o creme de leite, as avelãs e o 
licor de chocolate, formando um creme. Adicione à gelatina 
3 colheres (sopa) de água e leve ao fogo, em banho-maria, 
para dissolver. Adicione ao creme formado e misture bem. 
Incorpore delicadamente ao merengue reservado e despeje 
sobre a massa preparada. Leve para gelar por cerca de 4 

horas. Decore com avelãs e sirva a seguir.
Dica: se desejar, decore a torta com mini trufas! 
Derreta em banho-maria meio tablete de Chocolate 
Classic Nestlé Meio Amargo (85 g), adicione 4 co-
lheres (sopa) de manteiga, 1 colher (sopa) de licor 
de chocolate e 4 colheres (sopa) de chocolate em pó 
Dois Frades, até que fique homogêneo. Leve para 
gelar, modele em formato de trufa (com uma avelã 
no centro), passe pelo chocolate em pó DOIS FRA-
DES e coloque sobre a torta no momento de servir.

INGREDIENTES: 500g de Risoni Barilla, 100g de tomatinho 
cereja, 1 berinjela pequena, 1 cenoura pequena, 1 pimentão 
vermelho, 1 abobrinha italiana, 2 colheres de salsa picada, 
suco de 1 limão tahiti, ervas frescas (sálvia, alecrim, tomilho e 
manjericão), 30ml de azeite extravirgem de oliva, sal e pimen-
ta-do-reino preta a gosto.
MODO DE PREPARO: descasque o pimentão, retire a polpa 
da abobrinha e use apenas a casca. Corte todos os legumes 
em cubos. Em uma frigideira antiaderente, grelhe cada vege-
tal separadamente. Finalizando-os sempre com as ervas fres-
cas picadas, sal e pimenta-do-reino preta moída. Reserve. Em 
abundante água fervente e salgada, cozinhe a massa pelo 
tempo indicado na embalagem (10 minutos). Escorra e lave 
em água corrente. Misture a massa aos vegetais grelhados, 
tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite extravirgem e suco 
de 1 limão.



PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

Estamos cada dia mais conectados. E se há dúvidas, pes-
quisam comprovam e até surpreendem. A TIC Domicílios 
2018, pesquisa publicada recentemente, estima que exis-
tam 46,7 milhões de casas com acesso à internet no Brasil, 
67% do total. Houve um aumento em relação aos 61% re-
gistrado na edição de 2017. O acesso é universal nas casas 
de famílias das classes A (99%) e B (94%), mas é menor nas 
classes C (76%), D e E (40%).
O estudo mostra que houve uma inversão nos últimos três 
anos na proporção daqueles domicílios que se conectam via 
cabo ou fibra óptica e aqueles que acessam a rede via linha 
telefônica (xDSL). Em 2018, 10% dos domicílios conectados 
utilizaram a rede via DSL – em 2015, essa proporção era de 
26%. Já o acesso via cabo ou fibra óptica passou de 24% 
(2015) para 39% (2018).
Na área urbana, o crescimento do uso de cabo e fibra óp-
tica nos domicílios foi de sete pontos percentuais: de 34% 
(2017) para 41% (2018). “Os dados indicam um cenário de 

substituição das tecnologias adotadas pelos provedores 
de acesso à internet, assim como a expansão das redes de 
infraestrutura. Os pequenos provedores desempenham um 
papel importante na oferta do serviço de acesso à internet e 
na expansão dessa rede fora dos grandes centros urbanos”, 
avalia Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br.
Segundo dados de outra pesquisa, a TIC Provedores 2017, 
78% dos provedores disponibilizavam conexão via fibra óp-
tica a seus clientes em 2017 (proporção que era de 49% 
em 2014).
Em sua 14ª edição, a TIC Domicílios realizou entrevistas em 
mais de 23 mil domicílios, em todo o território nacional, 
entre outubro de 2018 e março de 2019, com o objetivo de 
medir o uso e apropriação das tecnologias da informação e 
da comunicação nos domicílios, o acesso individual a com-
putadores e à Internet, atividades desenvolvidas na rede, 
entre outros indicadores. Então, olhemos para o futuro in-
cluindo, indispensavelmente, a internet em TUDO.

46,7 MILHÕES DE DOMICÍLIOS46,7 MILHÕES DE DOMICÍLIOS
COM INTERNET NO BRASILCOM INTERNET NO BRASIL






