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A TENDÊNCIA
DO MAL

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass

JULES
WHITE

NOSSA CAPA

ada dia mais, tenho a certeza que a impren-
sa mundial está contaminada e com forte 
tendência ao MAL. Recentemente, fomos dar 
um passeio em SANTIAGO, no Chile, onde se 
propagava insistentemente um clima de guerra 

incessante. Saímos daqui um tanto apreensivos porque 
todos os veículos de comunicação exploravam cenas 
apavorantes, até de incêndio e quebra-quebra feitos por 
uma multidão. Sim, houve isso, mas apenas um dia. E por 
esse dia, mais de uma semana usaram as mesmas cenas. 
Passamos três dias em SANTIAGO e não vimos sequer 
algo preocupante, embora os canais continuassem, na 
França, na Alemanha, no Brasil, a insistir no pavor. Atuo 
há mais de 43 anos no jornalismo, mas fico inconformado 
com essa prática. Sabemos que o MAL é TENDÊNCIA no 
ser humano, mas é preciso cultivar o BEM, que é a resis-
tência. Lembro de JOHN LENNON, que na sua belíssima 
composição IMAGINE fez o mundo pensar 
que bom seria se as pessoas vivessem ape-
nas o presente, e com todos vivendo em paz. 
Na própria música ele fala: “Você pode dizer 
que sou sonhador, mas não sou o único. Te-
nho esperança de que um dia você se unirá 
a nós e o mundo será como um só.” Lennon 
se foi, e acho que em alguns momentos me 
sinto como ele. Só que revoltado por não ver 
nas pessoas a capacidade de neutralizar o 
mal que perneia em seu ser. 
Nesta edição, falamos sobre as belezas do 

CHILE, sobre um médico de reprodução humana, o queri-
do JULES WHITE, que já colocou mais de 1000 bebês no 
mundo, trazendo alegria e razão de vida para muitos pais. 
Ainda prestamos a nossa homenagem póstuma ao mega-
empresário OTACÍLIO COSER, um ser humano exemplar, 
que sai da vida, mas entra na história pela sua capacidade 
de empreender; além de inúmeras aulas para os que tive-
ram o privilégio de conviver com ele. Principalmente de 
humildade, coisa não muito comum nos que chegaram ao 
pódio, tanto na vida profissional quanto pessoal. Temos 
ainda, como colírio, vitrines das mais famosas grifes do 
mundo, em Nova York e Florença, colaboração dos ami-
gos Izabel Aarão-Nicolaci e Elcio Paulo Teixeira.
Para os amantes da moda, nossa editora, ELIZA MOREIRA 
SANTOS, mostra a força das cores no conceito COLOR 
BLOCK - o que nos garantirá um verão luminoso, alegre e 
que, de certa forma, poderá nos ajudar a superar também 

as energias malignas trazidas por notícias 
tristes e desagradáveis. 
Então, essa é a nossa colaboração para tentar 
diminuir a força do mal que domina a impren-
sa de um modo geral. Entre na corrente do 
bem, não dê IBOPE para noticiários sangren-
tos, muito menos prolongue papo com URU-
BUTINGAS que só sabem falar em doenças e 
tragédias. Viva o lado bom da vida, porque a 
vida é bela! Belíssima!!!

Jorginho Santos





VITRINES DE NOVA YORK
POR ELCIO PAULO TEIXEIRA



NA ONDA DO
SEM MEDO DE MOLHAR-SE

ARCO-ÍRIS,



A MODA
EXPLODE

EM CORES
E ALEGRIA



vamos que vamos, porque manifestar-se 
também através da moda é preciso. O ca-
lor pede cor como antídoto às mesmices; 
as cores fortes se unem, como num arco- 

-íris, para codificar os primeiros raios do verão.  
Numa subversão bem-vinda, às vezes ultrapassando a linha do 
“bom gosto estabelecido”, as cores fortes e o neon ditam que o 
verão é alegria, poesia, subordinação que provoca emoção. Às 
vezes é preciso rebelar-se para expressar-se jovem. 
Assim, num equilíbrio entre a tradição e a subordinação, 
CLASS MODA apresenta roupas que alinhavam conforto, de-
sign e modernidade, num colorido fashion, encarnando um 
arco-íris, sem medo de molhar-se. Porque, no verão, depois 
da chuva, o sol sempre irá brilhar, né? Então, abra espaço e 
permita a sua luz entrar em cena.

REGINA PAGANIREGINA PAGANI



A VILA DORA 
DAHER 

LANÇOU UMA 
NOVA LINHA, A 

BEACHWEAR



LOJA MARIA HELENA PACHECOLOJA MARIA HELENA PACHECO



A BOMBA DO DIA só pode ser conferida em

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMJá há algum tempo, o dinhei-
ro vem trocando de mãos. Na socieda-
de capixaba, poucos da chamada so-
ciedade tradicional ainda conseguem 
se manter como RICOS. Não falo isso 
para menosprezar ninguém, mas para 
alertar e falar que devem descer do 
salto e entender que quem vive de 
passado é museu. O interessante é 
que tenho descoberto novas fortunas, 
com um comportamento bem dife-
rente do NOUVEAU RICHE de tempos 
atrás. Eles são discretos, gostam de 
viver bem, de adquirir boas coisas, 
mas estão dentro de um padrão alto 
sem estardalhar. Viajam de primeira 
classe, compram joias maravilhosas, 
presenteiam com generosidade e pe-
dem discrição, e não fazem a menor 
questão de que saibam que estão 
RICOS. Talvez, eles tenham razão, 
mas é uma pena porque a sociedade 
acaba perdendo o seu glamour por-
que eles preferem não receber, muito 
menos festejar, para não despertar a 
INVEJA.
MMMA coisa chega a ser engraça-
da, porque eles não conhecem nem 
colunistas que ainda pensam que são 
importantes. Quá... Quá... Quá...
MMMApelidaram o deputado EDU-
ARDO BOLSONARO, filho do presiden-
te JAIR BOLSONARO, de AI-5 peque-
no. Ô, maldade! Quá... Quá... Quá...
MMMEm nossa recente viagem para 
o CHILE, ficamos impressionados com 
o tamanho do Aeroporto de Santiago. 
Deve ser quatro vezes maior que o Ae-
roporto de Guarulhos, em São Paulo. 
Aliás, o de São Paulo está um lixo. A 
parte velha parece rodoviária do inte-
rior, tanta gente com mochilas, pés cal-
çados com chinelos e cheiro de deso-
dorante de terceira. A parte nova estava 

com os aparelhos de ar desligados em 
quase toda extensão. Uma funcionária 
da LATAM nos contou que elas recla-
mam, eles vão lá, ligam e depois de 15 
minutos parece que desligam e a sauna 
toma conta do pedaço. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo 
coração de Jesus!!!”
MMMVitória continua sem um RÉ-
VEILLON que provoque o desejo de al-
guém ir. Só sabem colocar preço. Ofe-
recem comida ruim, bebidas piores 
ainda e nada que possa atrair. Tudo 
é tão ruim que, para não ter prejuí-
zo, o melhor é ver o ano novo chegar 
tirando uma bela soneca. Tinha von-
tade de fazer um grande RÉVEILLON 
para apenas uns 25 casais, mas ando 
tão cansado que não troco a minha 
tranquilidade por dinheiro nenhum do 
mundo.
MMM“Sonhar um sonho impossível, 
negar quando é fácil ceder, é minha lei, 
minha questão, ganhar este mundo, 
cravar este chão!”
MMMCoisa de louco! A China co-
meçou a criar porcos com até 500 
quilos, do tamanho de um urso polar. 
Tudo isso para atender a demanda. 
Como diria TAO MENES: “Macacos 
me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMA vida não é brinquedo não! 
Vejo pessoas que pagam seus pecados 
através de brinquedos. São lições para 
os muito ambiciosos.
MMMLogo que começou o NO-
VEMBRO AZUL, as redes sociais ga-
nharam memes e comentários bem 
maledicentes, uma vez que é a hora 
de alertar sobre  o câncer de próstata. 
Dá para imaginar as barbaridades...
MMM“Vem vamos embora que es-
perar não é saber, quem sabe faz a 
hora, não espera acontecer!”





www.maisonrosee.com.br
  Maison Rosée

  maisonrosee.decor
(27) 3225-5522



TOP MODELS FUTURE
TERÁ SALÃO DE NEGÓCIOS EM 2020

O lançamento do TOP MODELS FUTURE (TMF) 
veio para agregar ainda mais valor à indústria da 
moda capixaba e até mesmo nacional. O projeto 
é audacioso, vai além de desfiles e terá um papel 
importante na economia local, já que faz parte da 
programação um salão de negócios, em 2020.

Stephany Pim, Edilson Neto, Leticia Birkheuer,Stephany Pim, Edilson Neto, Leticia Birkheuer,
Julia Nunes Barboza e Pietro Di MarcosJulia Nunes Barboza e Pietro Di Marcos



Esse evento será realizado no dia 28 de março e será 
destinado, exclusivamente, a compradores e empresári-
os do ramo de diversas regiões do Brasil, interessados 
em conhecer e lançar novas marcas, fazer parcerias, 
entre outros negócios. O Espírito Santo, inclusive, con-
centra diversas cadeias de confecção, além de polos de 
moda situados em Colatina, Vila Velha, Linhares, entre 
outros.
Para o empresário Edilson Neto, investidor do TMF, 
mesmo com todo o lúdico que envolve um evento desse 
perfil, as expectativas em torno da geração de negócios 
são as melhores possíveis. “Acreditamos que esse pro-
jeto será um divisor de águas e um reconhecimento da 
industrial têxtil capixaba. Vamos aproveitar a movimen-
tação do salão de negócios para potencializar o merca-
do de moda e a economia local”, ressalta Edilson.
Em tempo, o TOP MODELS FUTURE será coordenado 
pelo renomado scouter Pietro Di Marcos, que é res-
ponsável por revelar modelos de renome internacional, 
como Adriana Lima, Shirley Mallmann e Fernanda Motta. 
Neste primeiro momento, o profissional percorrerá as 
principais cidades do Estado em busca de news faces, 
além de promover duas seletivas e workshops. Mais in-
formações no site www.topmodelsfuture.com.br.
Fotos de Nickolas Bassini e Ciro Trigo.

TOP 

MODEL

FUTURE

Fabiano Lins, Felipe Isis, Edilson Neto e Pietro Di MarcosFabiano Lins, Felipe Isis, Edilson Neto e Pietro Di Marcos

Julia Nunes Barboza e Stephany PimJulia Nunes Barboza e Stephany Pim

Pietro Di Marcos, Leticia Birkheuer e Edilson NetoPietro Di Marcos, Leticia Birkheuer e Edilson Neto



João Vitor Guimarães Vaz, Edilson Neto e Gustavo FaleiroJoão Vitor Guimarães Vaz, Edilson Neto e Gustavo Faleiro

Modelo Sallen AlmeidaModelo Sallen Almeida

Edilson Neto e Marivanda PiresEdilson Neto e Marivanda Pires

Leticia Birkheuer e Cassia AbreuLeticia Birkheuer e Cassia Abreu

Sérgio Paulo Rabello, Pietro Di Marcos e André PimentaSérgio Paulo Rabello, Pietro Di Marcos e André Pimenta





odos nós passamos pela vida conhe-
cendo pessoas. Algumas realmente 
passam, outras se eternizam por mé-

ritos que nos encantam. Nos meus 43 anos 
de colunismo, tive oportunidade de conhecer 
milhares de pessoas, mas, é lógico, poucas 
ficaram em minha mente. Entre essas, está o 
amigo OTACÍLIO JOSÉ COSER. E não pela sua 
fortuna, pelo seu reconhecimento de megaem-
presário respeitado não só no Brasil, mas em 
várias partes do mundo. OTACÍLIO era muito 
mais que qualquer um de nós pode avaliar.
Um homem de origem humilde que, com seu 
trabalho, conseguiu transformar o seu sobre-
nome (COSER) em referência de sucesso em-
presarial. Tinha olho de lince para os negócios 
e, graças a essa visão, quando o presidente 
Fernando Collor abriu a importação de veículos 
no Brasil, alegando que os aqui fabricados não 
passavam de “carroças”, ele saiu na frente e 
trouxe as mais diversas marcas para o merca-
do no País. Lembro que os caminhões cego-
nhas saíam do Porto de Vitória em procissão 
e causavam grande espanto pela coragem de 
nosso empreendedor.
Há alguns anos, quando ele me recebeu em seu apar-
tamento para uma entrevista para a CLASS, OTACÍLIO 
me contou, com muita humildade, que, aqui chegando, 
foi trabalhar numa loja na Av. Jerônimo Monteiro e dois 
dias depois foi demitido porque o patrão achava que 
ele não sabia fazer pacotes. Disse ainda que respeitava 
muito o DINHEIRO porque ele (o dinheiro) não aguenta 
desaforos. O empresário tinha uma peculiaridade rara 
em pessoas que galgam o PODER FINANCEIRO: nunca 
demonstrou para mim e nem para ninguém que acredi-
tava numa diferença por isso.
Quando casou-se com MARÍLIA, tivemos um período 
de afastamento porque, na minha coluna, ainda no Jor-
nal da Cidade, fui cruel escrevendo uma crônica nada 
elegante. Mas, nem assim, em momento nenhum, foi 
indelicado. O tempo passou, recebi um dia a visita de 
MARÍLIA, passei a conhecê-la e admirar a sua postura. 
Como nunca tive problema em reconhecer e assumir 
meus erros, da mesma forma que me posiciono quando 
alguém vem a mim reconhecer os seus, passei então 
a observar o quanto aquela mulher deu vida a OTACÍ-
LIO. Sim, sou testemunha de uma luta constante durante 
a uma última década, onde ela se dedicou totalmente 
ao BEM-ESTAR de seu marido. E, por muitas vezes, eu 

O NOSSO ADEUS A OTACÍLIO

mandava mensagens fazendo os devidos elogios.
Com o casal, MARÍLIA e OTACÍLIO, tive oportunidade de 
aprender muito a maneira de interagir com outros que 
nem sempre estamos dispostos. No ano passado, subi-
mos, eu e Eliza, para um final de semana em sua belís-
sima mansão de Pedra Azul e de lá descemos impres-
sionados, mais uma vez, como eram naturais, diferentes 
dos muitos que buscam reconhecimento através do que 
conquistam. Uma conversa com ele sempre nos deixava 
mais interessado pelo trabalho, em ser melhor, porque 
acreditava que tudo é possível.
Confesso a minha grande tristeza porque OTACÍLIO CO-
SER se foi. Porque, se existem pessoas notáveis, e que 
por alguma razão achamos que elas serão insubstituí-
veis, ele era uma delas! E, assim, o nosso estado perde 
mais uma grande referência. Mas, deixo registrado que 
tenho grande orgulho de poder ter convivido com alguém 
com sua notoriedade. Para MARÍLIA, o nosso ombro 
amigo, para SEMPRE que achar necessário. Que Deus 
te conforte e dê muita coragem para superar o vazio que 
ele certamente deixará. E para ele, de onde estiver, que 
saiba que até o fim de nossos dias serei grato pela aten-
ção que sempre dispensou a mim e à minha família.
OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

Jorginho Santos



VITRINES DE FLORENÇA
POR IZABEL AARÃO-NICOLACI



ANA PAULA CASTRO

nossa maior estrela nos segmentos ARTES 
e DESIGN, a querida ANA PAULA CASTRO, 

foi convidada pela marca americana CORIAN (uma 
marca de superfície sólida criada pela DUPONT), jun-
to com outros designers, para produzir peças com o 

material. O lançamento aconteceu na terça-feira, no 
espaço da FLORENSE, em Ipanema, Rio de Janeiro.
Como sempre, o conjunto de mesas criado pela capi-
xaba foi bastante elogiado e ganhou matéria no jornal 
O GLOBO.

A estrela sobeA estrela sobe



As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMA linha DESAPEGA está che-
gando à Ilha. Ninguém quer mais clo-
set entupido de roupas, sapatos e bol-
sas. A onda é fazer BAZAR e arrecadar 
grana para comprar coisas novas. Em 
São Paulo, amigas já fazem diferente: 
marcam um dia, cada uma leva tudo e 
fazem trocas.
MMMComo noticiamos no site em 
primeira mão, o governador Renato Ca-
sagrande pretende inaugurar a Avenida 
Leitão da Silva no próximo dia 24 de no-
vembro. Com a obra, ele dá uma lição 
de competência ao seu antecessor, que 
ficou dois mandatos enrolando e inves-
tindo na própria imagem como se fosse 
um bom gestor. Que mentira, que lorota 
boa. Quá... Quá... Quá...
MMMO deputado MARCELO SAN-
TOS deverá ser eleito prefeito de Ca-
riacica em 2020. Não é possível que 
depois de dois mandatos do incompe-
tente JUNINHO, o povo daquele muni-
cípio ainda não esteja convencido da 
necessidade de dar oportunidade a um 
político que em toda a sua trajetória só 
brigou por benfeitorias para Cariacica, 
indiferente de ter perdido eleições.
MMMFoi genial a sacada do depu-
tado ENIVALDO DOS ANJOS, no dia 5 
de novembro, quando se comemorava 
com tristeza os quatro anos da grande 
tragédia de MARIANA. ENIVALDO levou 
um bolo e vela preta para a sessão e 
desceu a ripa na tal RENOVA, responsá-
vel em reparar erros, que se faz de mor-
ta esperando que os coveiros enterrem 
o fato.
MMMO governo federal estuda mu-
danças na EMBRATUR, que passaria a 
atuar como agência e com o mesmo 
nome, mas injetando uma verba 12 
vezes maior. A previsão é que com 
isso, um grande trabalho, o país re-

ceba em 2022 cerca de 12 milhões 
de visitantes. Hoje, o Brasil recebe 
apenas 6 milhões por ano. Enquanto 
não houver realmente uma injeção 
no segmento de turismo, o País não 
deslancha. Mas, para isso, precisa-
mos de um trabalho de formação de 
profissionais em todas as áreas. Dos 
motoristas de táxi aos que atuam na 
rede hoteleira, segurança nas ruas e 
pontos turísticos, enfim, respeito aos 
turistas.
MMMUma matéria especial no Jor-
nal da BAND mostrou casos tenebrosos 
que ocorrem nas redes sociais, quando 
pessoas fazem comentários até elogio-
sos para alguém que o outro não gosta. 
Uma simples curtida pode abalar uma 
amizade. Eu não concordo. Acho que, 
na verdade, isso ultrapassa o ciúme, 
é insegurança e egoísmo. Amigos de 
verdade valorizam as pessoas, não há 
porque fazer tempestade se há elogios 
por quem não sentimos simpatia. Mas, 
é evidente que as pessoas esquecem 
e entregam a verdadeira personalidade 
quando assim procedem. Muitas vezes, 
ouvimos críticas horrorosas ao vivo e 
lemos nas postagens elogios. E como 
acontece!!!
MMMNuma conversa de amigos 
sobre economia, quando um pergun-
tou: “O que é PIB?” O amigo disse: 
“Olha... no nosso país, pode ser PO-
BREZA INDIVIDUAL DO BRASIL, ou, 
se for lá em casa, é PINTO INDO PRO 
BREJO!” Quá... Quá... Quá...
MMMUma coisa que constatamos 
em nossa circulada no CHILE foi a total 
ausência de mendigos. Não vimos um 
sequer. Para não dizer, vimos apenas 
um malabarista num semáforo. Mas, 
isso temos aqui no Senado e na Câma-
ra. Quá... Quá... Quá..





A unidade do SEST SENAT 
da Serra, inaugurada recen-
temente, ganhou o nome do 
saudoso FLORIANO RAN-
GEL MENDONÇA, fundador 
do Grupo Planeta. Na oca-
sião, a família foi represen-
tada pela matriarca, JULIA 
CARNEIRO MENDONÇA, e 
sua filha, PEINHA.
O evento contou com a 
presença de Jerson Picoli, 
presidente da Fetransportes, 
Vander Costa, presidente da 
CNT, Audifax Barcelos, pre-
feito da Serra, Nicole Goulart, 
diretora executiva nacional 
do SEST SENAT e Fernanda 
Amabili, gestora operacional 
da unidade da Serra. Home-
nagem mais que merecida! 
Fotos de NAOTO IRIE.

HOMENAGEMHOMENAGEM

Três gerações dos Mendonça:Três gerações dos Mendonça:
Sophie, Peinha e D. JuliaSophie, Peinha e D. Julia

Peinha Mendonça, Jerson Picoli, Vander Costa, Audifax Barcelos, Nicole Goulart e Fernanda AmabiliPeinha Mendonça, Jerson Picoli, Vander Costa, Audifax Barcelos, Nicole Goulart e Fernanda Amabili

Jerson Picoli ladeado por Sophie, Fernando Corteletti,Jerson Picoli ladeado por Sophie, Fernando Corteletti,
Peinha e D. Julia MendonçaPeinha e D. Julia Mendonça
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esde 1978, quando nas-
ceu o primeiro BEBÊ DE 
PROVETA do mundo, LOU-
ISE BROWN, a sociedade 

viu quase como um milagre essa possibili-
dade; que chegou ao Brasil em 1984. E foi 
assim que um dos casais mais queridos 
da Ilha, SUZANNE e JULES WHITE, iniciou 
uma história que virou sucesso. 
Com a impossibilidade de ter filhos, foram 
buscar a realização do sonho em LOS AN-
GELES, Estados Unidos, com o brasileiro 
PAULO SERAFIM - que era referência na 
técnica de reprodução humana. O casal 
fez três tentativas, até que vingou e, para 
alegria, chegaram as gêmeas CINDY e IN-
GRID. E, um ano e três meses depois, ga-
nharam, com surpresa, sem a necessidade 
do tratamento, a terceira filha, VICKIE. 
Com o contato, JULES ficou amigo do DR. 
SERAFIM, que lhe propôs abrir uma clíni-
ca, sabendo que ele era médico e via as 
boas possibilidades na área por aqui. DR. 
JULES abriu o jogo e disse que não tinha 
DINHEIRO para investir. Mas, ele insistia no 
convite e um dia lhe disse: “Olha, se você 
topar ficar cinco anos sem retirar qual-
quer renda, eu entro em sociedade, vou lá, 
monto e você assume.” Negócio fechado! 
Entrou de cabeça e o sucesso o abraçou, 
trazendo pessoas de diversas partes do 
País em busca da concretização do sonho 
de ter filhos. Hoje, já ultrapassou a marca 
dos 1000 bebês.

Não há a menor dúvida que a reprodução humana 
é um dos maiores avanços da medicina nos últimos 
séculos. Principalmente para aqueles casais que so-
nham em ter filhos, prolongando a eternidade, mas, 
por algum motivo, não conseguem. 

JULES WHITE
MAIS DE 1.000 BEBÊS DOS SONHOS

Com as gêmeas, Ingrid e CindyCom as gêmeas, Ingrid e Cindy

Dr. Jules com a família:Dr. Jules com a família:
Ingrid, Suzanne, Vickie e CindyIngrid, Suzanne, Vickie e Cindy



Acumulando funções de professor na Santa Casa 
de Misericórdia, PRÓ-MATRE, DR. JULES fala com 
emoção do seu trabalho e lembra do caso de uma se-
nhora que trabalhava como gari, que lhe procurou e o 
confidenciou sobre sua condição financeira, o que a 
impossibilitava de realizar o sonho de ser mãe. O mé-
dico convocou a equipe e decidiu fazer um crediário 
de 20 vezes. 
E também nos conta sobre uma paciente que tinha 
SÍNDROME DE ROKITANSKY, quando a mulher tem 
má formação das estruturas que dão origem ao úte-
ro e aos dois terços superiores (internos) da vagina, 
chamadas estruturas mullerianas, e, diante de um 
tratamento dificílimo, substituindo o útero, conseguiu 
e com o nascimento de crianças normais.
Hoje, existem 150 clínicas de reprodução humana 
em todo o Brasil, mas, aqui no Estado, a JULES WHI-
TE MEDICINA REPRODUTIVA é a única portadora do 
CERTIFICADO REDLARA – RED LATINOAMERICANA 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA.
JULES WHITE, além de um grande profissional, foi 
escolhido para ocupar essa galeria de notáveis capi-
xabas, embora seja mineiro, do município de FARIA 
LEMOS, mas sempre fazendo questão de se consi-
derar CAPIXABA, não só pelo trabalho profissional 
fantástico, mas pelo grande ser humano que é. Um 
gentleman como poucos, chefe de família exemplar, 
acumula humildade, elegância, carinho e respeito por 
todos, de uma maneira realmente rara. Esse é o nos-
so personagem FIRST CLASS, JULES WHITE - o ho-
mem que realiza o sonho da eternidade através dos 
filhos. E que agora perpetuará seu trabalho por meio 
das filhas Cindy e Vickie, que seguem seus passos 
na medicina reprodutiva (fotos ao lado).

AO LADO, 
JULES 

E O SEU 
MENTOR, 

O DR. 
PAULO 

SERAFIM



Nina Côrtes da Veiga, mais uma vez, enchendo de orgulho os pais,
Angelina e Claudio da Veiga. Ela conseguiu as melhores notas num

curso de PÓS-GRADUAÇÃO na FDV. Imagina a alegria dos avós
Lucília e Guido Côrtes! Parabéns!!!

Linhas Linhas MaldiMalditastas Linhas  Linhas MalditasMalditas
MMMCuriosidade: quando um mosquito dá uma picada 
em você, injeta um pouquinho de saliva para evitar que o 
seu sangue coagule enquanto é sugado. O corpo estranha 
a substância e aciona o sistema imunológico, e é por isso 
que a picada inflama e coça. Agora existe o VORTIX BITE 
CURE, que neutraliza em apenas 30 segundos, facilitando a 
drenagem da toxina deixada pelo mosquito. Uma tranquili-
dade para os alérgicos. Por ora, o produto só é vendido nos 
Estados Unidos e custa US$ 39.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil 
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar 
este chão!”
MMMPAULO POLESE comemorará em grande estilo seus 
bem-vividos 70 anos. Será no dia 17 de novembro, no Ceri-
monial Espaço Verde, a partir das 13 horas. Estaremos lá.

MMMO anúncio que a Rainha Elizabeth, aos 93 anos, não 
mais comprará nada com pele de animal, ganhou espaço em 
todos veículos de comunicação do mundo. Fico pensando se 
ela resolvesse dizer que iria deixar de usar calcinhas e sutiãs. 
Quá... Quá... Quá...
MMMTatiana e Dorion Soares estão há um mês viajan-
do. Aproveitaram para, além do trabalho, curtir umas férias 
antecipadas em NAPLES, uma belíssima cidade no Golfo do 
México. Retornam no próximo dia 20.
MMMEu tô que tô...

O governador Renato Casagrande, o empresário Edilson Duarte
e JG num almoço de negócios
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CASA COR ESCASA COR ES
SERGIO PALMEIRASERGIO PALMEIRA
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proveitando o exuberan-
te visual local, o luxuoso 

projeto do designer de inte-
riores Sergio Palmeira para a 
Casa Cor ES 2019 homenageia 
as Ilhas do Boi e do Frade, com 
suas mansões construídas em 
torno da baía de Vitória. Todo 
o seu envidraçamento voltado 
para a bela vista do mar.
Além de quarto, sala, área gour-
met e banheiro, conta com uma 
área externa, com praça do 
fogo, que oferece visão 180° e 
possibilita contemplar a paisa-
gem do Convento da Penha à 
Praia de Camburi. 
Totalmente construído pelo de-
signer, a escolha predominante 
foi por tons escuros, móveis 
contemporâneos italianos e 
muitas peças de design para o 
espaço.

Fotos de Camila Santos
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UANDO SAÍMOS DAQUI PARA UM FINAL DE SEMANA EM SANTIAGO, NO CHILE, TÍNHAMOS UM POUQUINHO DE APREEN-
SÃO DIANTE DO TERRORISMO QUE A IMPRENSA FAZIA, PASSANDO DE HORA EM HORA E EM TODOS OS NOTICIÁRIOS AS 
MANIFESTAÇÕES QUE ACONTECIAM POR LÁ. MAS, JÁ TIVEMOS OUTRAS EXPERIÊNCIAS COM ESSA TERRÍVEL MANIA DE 

DIVULGAÇÃO MACIÇA DE LADOS NEGATIVOS E RESOLVEMOS APOSTAR. E COMO FOI BOM ACREDITAR! GANHAMOS UM FINAL DE 
SEMANA GLORIOSO NAQUELE PAÍS.

C
H
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O CHILE QUE VIMOS
O Chile é considerado por uma maioria 
como o país em melhor situação na Amé-
rica Latina, no que se refere à estabilidade 
e economia. E deve ser! Mas, descontentes 
existem SEMPRE e em qualquer lugar do 
mundo. Ouvimos por lá lamentos de chile-
nos que alegam que os “ricos estão cada 
vez mais ricos, e o número de pobres cada 
vez aumenta mais.” Ok! E em qual lugar do 
mundo isso não vem acontecendo? 
Essa tese existe há décadas e deve aumen-
tar cada vez mais! Protestar é um direito do 
cidadão, aterrorizar com manifestações é 
inaceitável. Mas, o CHILE com problemas 
vimos de longe, en passant, pelo centro da 
cidade. Nem mesmo na Plaza das Armas e 
arredores, onde eles invadem para extrava-
sar sua revolta, quando passamos tinham 
apenas meia dúzia de jornalistas, com suas 
câmeras, e poucas pessoas.
O CHILE é um país cercado pelos Andes 
e montanhas da Cordilheira dos Andes da 
Costa Pacífico Sul. Uma peculiaridade é ter 
um deserto considerado dos mais secos do 
mundo – o ATACAMA – e um clima alpino, 
propenso à neve, no sul. Por lá também já 
há grandes reflexos do aquecimento global, 
como mostra o RIO MAPOCHO; que desde 
o seu trabalho de despoluição, perdeu mais 
de 4500 litros de água por minuto, o equi-
valente a 185 piscinas olímpicas. 

Palácio do GovernoPalácio do Governo

Em frente àEm frente à
CatedralCatedral
MetropolitanaMetropolitana
do Chiledo Chile

Carlos Magno Carlos Magno 
Bernabé, Eliza M. Bernabé, Eliza M. 
Santos, JG e Elcio Santos, JG e Elcio 
Paulo TeixeiraPaulo Teixeira



A arquitetura de seus prédios é bonita e impressionante, com 
maior referência para a do SKY COSTANERA, que tem mais 
de 300 metros de altura e é considerado o maior edifício da 
América Latina. Ali, você pode subir para ter a mais bela vi-
são da cidade. E, na descida, uma manobra de construção já 
o coloca dentro do shopping espetacular anexo ao prédio, o 
COSTANERA CENTER. 
Como nas grandes metrópoles, você encontra todas as gri-
fes mais cobiçadas e conhecidas do mundo. Uma enorme 

opção de restaurantes, que oferecem uma gastronomia de 
altíssimo nível. E é bom dizer: a qualquer instante, com ex-
celente movimento comercial. Mas, existem outros grandes 
shoppings, como o PARQUE ARAUCO, em Las Condes, e o 
CASA COSTANERA. 
No Chile, o artesanato também é bem rico, principalmente 
quando utilizam o cobre e o lápis-lazúli. Há também os tra-
balhos multicoloridos em lãs, como carteiras, almofadas, 
blusas, agendas, etc.

ARQUITETURA E COMÉRCIO

NO CHILE, EXISTEM MAIS DE
100 MARCAS DE VEÍCULOS, DE TODAS

AS PARTES DO MUNDO

Sky CostaneraSky Costanera



CELEBRIDADE CHILENA
O nome que os chilenos se orgulham 
de falar por ter nascido ali é o do poeta 
PABLO NERUDA. As suas casas ser-
vem como museu e falam de sua histó-
ria. LA CHASCONA, LA SEBASTIANA E 
ISLA NEGRA. 
Embora comunista, NERUDA teve uma 
vida considerada bem BURGUESA. 
Aliás, como os grandes comunistas. 
O poeta, além de ter sido diplomata, 
chegou na vida política ao cargo de 
senador e quando ia disputar a presi-
dência, cedeu a vez para SALVADOR 
ALLENDE. Os visitantes são proibidos 
de fotografar o interior do museu.

PRATOS COM 
COM FRUTOS 
DO MAR, UMA 
ATRAÇÃO NA 

GASTRONOMIA 
CHILENA



SALÁRIOS E MOEDA
O salário mínimo do País corresponde a US$ 400 e a moeda deles, o PESO, es-
tava cotada a 1 dólar por 1.780 pesos. Nos restaurantes de qualidade, os preços 
são bem menores do que no Brasil.
E os famosos vinhos chilenos são oferecidos, tanto no DUTTY FREE quanto nos 
supermercados, com o mesmo valor ou quase idêntico. São considerados pe-
los consumidores muito baratos, como, por exemplo, em dois que são bastante 
aplaudidos - como o Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon e o Casillero 
del Diablo Merlot.

ÁREA NOBRE
A área mais nobre da cidade 
é LAS CONDES, onde nos 
hospedamos no maravilho-
so MARRIOT HOTEL SAN-
TIAGO, e é notável a preocu-
pação em oferecer o melhor 
aos turistas. Mas, a área 
preferida pelos que visitam 
o País dizem que é o bair-
ro PROVIDENCIA; que ofe-
rece garantia de facilidade 
na mobilidade urbana e de 
estar próximo a quase tudo. 
Vale registrar um alerta para 
você que está interessado 
em ir àquela cidade: para 
evitar aborrecimentos em 
sua viagem de férias, não 
use TÁXIS. Lá, não existe ta-
xímetro e eles podem cobrar 
o que acharem necessário. 
Então, o uso ideal é mesmo 
UBER. Ou, se você gosta de 
dirigir e se perder numa ci-
dade, alugue um carro. 

No Marriot Hotel SantiagoNo Marriot Hotel Santiago



Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMQuando, em 2007, o navio 
SELENDANG AYU derramou 8 milhões 
de galões de óleo provocado pelo fu-
racão KATRINA, no Alaska, foi puni-
do, entre a limpeza e multas, a pagar 
mais de R$ 500 milhões. Aqui, até 
agora, andam procurando de caiaque 
provas sobre o navio que causou o de-
sastre ambiental. Ah, Brasil!!!
MMMPara quem gosta de novidade: 
acaba de ser lançado nos Estados Uni-
dos os óculos de sol ROSE FRAMES. 
Eles funcionam como se fossem fones 
de ouvidos BLUETOOTH e o som sai de 
dois alto-falantes invisíveis embutidos 
nas hastes. Os óculos também têm um 
tipo curioso de cancelamento de ruído: 
outros quatro alto-falantes invisíveis, na 
parte externa das hastes, emitem on-
das sonoras inversas para anular 99% 
do vazamento de som, o que impede 
que as pessoas em volta escutem o 
que você ouve. Por lá, é vendido por 
US$ 200.
MMMGracinha Nader conseguiu 
fazer uma dieta por conta própria, faz 
exercícios diários e está na sua me-
lhor fase. Hoje, é uma das mulheres 
que melhor se vestem na Ilha. Ela e o 
maridão, o cardiologista Moysés Na-
der, acabam de regressar de peque-
nas férias em Nova York.
MMMO NATAL está na porta e com 
ele as esperanças de recuperação do 
comércio. Tudo começa dia 29, com a 
enganosa BLACK FRIDAY. Uma inven-
ção americana, copiada no Brasil, que 
já caiu no descrédito porque o brasileiro 
gosta de se sentir o SABIDO, então mul-
tiplica o preço e depois divide na tenta-
tiva de enganar o consumidor.
MMMMe diga, com toda sincerida-
de: qual a razão de um remédio ser 
colocado no mercado com o custo de 

R$ 300 mil? Mesmo que seja garanti-
do pelo SUS, só dará margem a atos 
de corrupção. Um remédio neste va-
lor nunca deveria ser lançado! Não é 
remédio, é fazer sofrer quem NUNCA 
comprará ou conseguirá.
MMMVem do Chile o maior volume 
de vinhos que é consumido pelos bra-
sileiros. Equivalem a 39% e exatos US$ 
147 milhões de importação do movi-
mento total de US$ 347 milhões. Em 
segundo lugar, vem a Argentina com 
15% e US$ 34,9 milhões. 
MMMNão se iluda com a sua for-
tuna, o seu cargo poderoso e muito 
menos com a sua fama. Tudo isso um 
dia passará, será igual a todo mundo 
e nada valerá. Procure ser mais fiel 
aos amigos, menos ácido e invejoso 
diante dos que venha a julgar pobres 
e inferiores. A morte nos iguala. En-
tendeu, ou quer que eu desenhe. 
Hein? Ham? Hum?
MMMO vereador David Esmael fez 
gol contra ao criticar a Prefeitura de 
Vitória, que teria colocado uma verba 
de R$ 1,3 milhão para o carnaval em 
2020. Levou tiro de todos os lados. O 
presidente da Independentes de Boa 
Vista, campeã deste ano, disse que o 
vereador deveria ter conhecimento que 
a festa gera mais de 4 mil empregos 
diretos e indiretos, deixando para os 
cofres públicos mais de R$ 13 milhões. 
O mal de político com fanatismo religio-
so resulta nisso. Não gosta, vai para a 
igreja, se ajoelha, fica quatro dias re-
zando e deixa o povo se divertir. Ou, en-
tão, como dizia minha avó: “Vai pentear 
macaco, vai!” Quá... Quá... Quá...
MMM“Sonhar um sonho impossí-
vel, negar quando é fácil ceder, é mi-
nha lei, minha questão, ganhar este 
mundo, cravar este chão!”



by JOSUÉ DOS SANTOS NETOCULINÁRIA
Receitas Divino Fogão

Ingredientes: 1 alface americana, 1 lata de atum, ½ pepi-
no japonês meia lua, 1 tomate sem semente picado, 2 ovos 
cozido, ½ cebola em rodelas, ½ maço de rúcula, Orégano a 
gosto.
Modo de preparo: Lave e higienize as folhas e os legumes. 
Cozinhe os ovos e deixar esfriar. Após isso, corte em 4 partes 
e reserve. Em uma travessa, forre o fundo com as folhas de 
alface, depois a rúcula, o atum ao centro e os legumes corta-
dos. Espalhe as rodelas de cebola, os ovos cozidos. Salpique 
o orégano. Tempere a gosto e sirva.

Ingredientes: 1 xícara Uva Thompson Verde e Roxa, 100g 
de queijo branco picado, 1 xícara de nozes, ½ maço de al-
meirão, ½ alface americano, 1 unidade de endívia, temperos 
a gosto.
Modo de preparo: Lavar e higienizar as folhas e as uvas. 
Montar em uma travessa, intercalando os ingredientes.

Ingredientes: Massa para conchiglione, 200g de ricota fres-
ca, 50g parmesão, 1 maço de espinafre, sal e pimenta-do-
-reino a gosto, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 200ml de 
leite quente, manteiga, 2 dentes de alho, 100g de cebola, 1 
litro de molho vermelho de sua preferência.
Modo de Preparo: Leve a massa para cozinhar. Siga as ins-

truções da embalagem e deixe a massa al dente. Escorra e 
reserve. Enquanto isso, prepare o recheio. Você precisa cozi-
nhar o espinafre antes de picá-lo e misturá-lo à ricota. Deixe 
cozinhar por aproximadamente cinco minutos. Escorra bem 
a água e pique bem fininho. Em uma vasilha à parte, misture 
o espinafre à ricota esfarelada. Em uma panela, coloque a 
pimenta-do-reino, um fio de azeite e sal e refogar o espinafre 
por alguns minutos até murchar. Reserve. Prepare o molho 
branco. Você vai dourar um pouco de cebola na manteiga, 
depois adicionar uma colher e meia de farinha de trigo. Mexa 
bastante para não empelotar. É aí que você coloca o leite e 
mexe até engrossar. Adicione o queijo parmesão. Misture o 
espinafre com a ricota no molho branco. Reserve. Recheie 
a massa com uma colher do recheio. Arrume as conchas 
em um refratário e regue com o molho vermelho. Polvilhe o 
parmesão. Leve ao forno médio 200ºC para gratinar o queijo, 
por 25 minutos.

CONCHIGLIONE COM ESPINAFRE E QUEIJO

SALADA TROPICAL
CROCANTE

SALADA DE ATUM



O HB20 NOVA GERAÇÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA VENDAS NAS CONCESSIONÁRIAS 
TAI MOTORS (HYUNDAI) NAS CONFIGURAÇÕES HATCH E SEDÃ. PRODUZIDO NA FÁBRICA 
DA MONTADORA SUL-COREANA EM PIRACICABA (SP), O MODELO TEM DESIGN OUSA-
DO, OFERECE PACOTE DE EQUIPAMENTOS COM ITENS EXCLUSIVOS E PIONEIROS NO 
SEGMENTO, COMO O SISTEMA DE ALERTA E FRENAGEM AUTÔNOMO E O ALERTA DE 
MUDANÇA DE FAIXA, MAIOR ESPAÇO INTERNO E MOTOR 1.0L TURBO GDI COM INJEÇÃO 
DIRETA DE COMBUSTÍVEL.

NOVA GERAÇÃONOVA GERAÇÃO
HB20HB20



o design interior, o 
resultado é um visu-
al sofisticado, com 
formas e vincos ori-
ginais, que propor-
cionam ao compacto 

modernidade e ousadia. O espaço interno 
foi aprimorado, visando a melhor ocupa-
ção pelos passageiros, crescendo 30 mm 
no entre-eixos. Entre os destaques, estão 
a grade dianteira, com efeito cascata, e 
os novos faróis, que acompanham lado a 
lado os vincos do capô. 
Na parte externa, a harmonia entre o novo 
para-choque, o inédito conjunto óptico e 
as linhas mais sofisticadas. Uma gama 
de nove cores exteriores está disponível 
para o novo HB20, sendo oito delas iné-
ditas. Entre elas, a sólida Branco Atlas, 
a metálica Prata Brisk e as perolizadas 
Azul Sapphire, Verde Amazon e Vermelho 
Magic.

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
A nova geração do HB20 se sobressai 
no que diz respeito a conforto e conve-
niência. A versão topo de linha tem itens 
como ar-condicionado digital, chave 
presencial Smart Key, vidros elétricos 
dianteiros e traseiros com função one 
touch e antiesmagamento, acendimento 
automático dos faróis, piloto automático 
e limitador de velocidade. Além disso, 
conta com partida do motor por botão, 
alavancas no volante para trocas de mar-
cha (Smart Shift), sistema Stop & Go de 
parada e partida automática do motor, e 
a nova central multimídia flutuante com 
tela touchscreen de 8 polegadas, ofere-
cendo conectividade com smartphone 
por meio do Apple Car Play e do Google 
Android Auto. Estão disponíveis para to-
das as versões direção elétrica e banco 
do motorista com ajuste de altura por 
alavanca.

PRIMEIRA UNIDADE VENDIDA NO BRASIL

Recém-lançado, o primeiro HB20 nova geração vendido no País foi comercializado 
pela concessionária Tai Motors (Hyundai). A compradora, a servidora pública Ra-
phaela Tozatto Eleutério, recebeu as chaves do veículo, no último dia 18 de outubro, 
diretamente do vice-presidente da Hyundai Motor Brasil, Angel Martinez, que veio 
a Vitória especialmente para a entrega; que também foi prestigiada pelo diretor do 
Grupo Lider José Braz Neto, pelo gerente-geral da Tai Motors, Paulo Henrique Daltin  
(foto); e pela equipe da revenda.



EDIÇÃO ESPECIAL DE NATAL

CLASSCLASS

MOSTRE SEU PRODUTO PARA QUEM PODE COMPRAR

FECHAMENTO: 6 de dezembro
CIRCULAÇÃO: 13 de dezembro
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PSIQUIATRA É O MESMO QUE PSICÓLOGO?

O psiquiatra é formado em medicina com especialização em 
psiquiatria, diferente do psicólogo que se forma no curso de psi-
cologia.
“O psiquiatra entra em cena quando o assunto são desordens 
mentais como: bipolaridade, depressão, transtorno obsessivo 
compulsivo, ansiedade, esquizofrenia, dependência química, 
entre outros”, conta a Dra. Caroline Bueno. Sua intervenção é 
criar as condições para que o desequilíbrio funcional do cérebro 
seja compensado através de medicação.
“Já o profissional de psicologia é habilitado a tratar os mesmos 
transtornos emocionais, porém seu instrumento de tratamento é 
o diálogo. Psicólogo não pode prescrever medicamentos, pois 
isso é um ato médico”, esclarece a psicóloga Francisca Almeida.
O diálogo que se constrói no processo terapêutico não represen-
ta uma simples conversa. O psicólogo na sua formação estuda 
como se processa o desenvolvimento emocional, que gera o 
comportamento da pessoa. Ele, por exemplo, aprofunda a com-
preensão dos fatores inconscientes da mente, que se revelam 
nas atitudes do paciente.
O psiquiatra completa o trabalho do psicólogo e vice-versa. A 
ação conjunta desses profissionais, somada a outros, como te-
rapeuta ocupacional, educador físico, assistente social, cria o 
modelo de atendimento inter e multidisciplinar que hoje é con-
siderado o mais completo e eficaz para se obter resultados de 
controle e evitar crises emocionais; já que ainda não podemos 
falar de cura para parte dos casos. O avanço nos estudos dos 
psicofármacos contribuíram significativamente para que os pa-
cientes possam ter uma melhor qualidade de vida.

A atuação do psiquiatra é de prescrever a medicação e acom-
panhar a evolução do paciente, fazendo os ajustes necessários 
para que os sintomas cessem, retirando a dor psíquica que a 
crise promove. Para quadros com sintomas agudos, a ação do 
psiquiatra deve ser a primeira opção de conduta. O acompanha-
mento correto permite que, em alguns casos, o uso da medica-
ção possa ser retirado, desde que o paciente tenha desenvolvido 
e fortalecido seus recursos internos para lidar com a realidade 
de suas emoções.
“Na dependência química, o paciente deve contar com uma 
equipe multidisciplinar para lhe atender. Mesmo após a recu-
peração, é comum que o indivíduo desenvolva outras doenças, 
como ansiedade, síndrome do pânico e depressão, que se não 
forem tratadas durante o processo recuperatório, possivelmente 
levarão o dependente de volta às drogas”, relata a psicóloga.
“Tanto em transtorno crônico como bipolaridade ou esquizofre-
nia, ou aqueles com caráter episódico como depressão e ansie-
dade, o uso correto da medicação traz uma melhor evolução e 
a psicoterapia coopera muito na manutenção desta melhora. O 
trabalho conjunto traz muitos benefícios ao paciente”, afirma a 
psiquiatra.
É muito importante vencer o preconceito e buscar ajuda quando 
sentir que não está conseguindo dominar sintomas que parali-
sam e tiram a qualidade, e até mesmo o sentido, da vida. Buscar 
tratamento é um ato de coragem e não fragilidade.

Serviço: CDH Integração
Psicóloga Francisca Lopes Almeida - CRP 08/06299

Dra. Caroline Bueno - CRM-PR 22631

O profissional atua com transtornos mentais, mas de maneira diferente 
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O VoloDrone é um novo modelo de drone voltado para o 
transporte de cargas pesadas. O veículo, anunciado pela 
empresa alemã Volocopter, é capaz de transportar até 200 
kg e pode atender a uma grande variedade de finalidades. 
De acordo com a desenvolvedora, o drone possui autono-
mia para percorrer até 40 quilômetros, em até 110 km/h, e 
foi criado para atender os setores da agricultura, logística e 
infraestrutura, oferecendo menor custo e maior agilidade no 
transporte.
A empresa teve sucesso no primeiro teste de voo com o dis-
positivo, que aconteceu no último mês de outubro. O modelo 
pode acomodar uma ampla variedade de cargas, que ficam 
penduradas no centro do trem de pouso, indo desde caixas, 
equipamentos até itens maiores.
A proposta inicial da Volocopter é realizar o transporte de 
pacotes mais pesados   para locais remotos, auxiliar na produ-
ção da agricultura e ajudar no levantamento de peças durante 

a construção de edifícios. Nesses casos, um drone com es-
sas características pode ser útil, já que são lugares em que o 
acesso fica mais complicado por outros meios.
Na parte técnica e de design, o modelo é bem robusto. A área 
das hélices do VoloDrone tem diâmetro de 9,2 metros, fican-
do a 2,3 metros de altura do chão. Ao todo, são 18 delas, 
número importante para dar maior estabilidade no ar. O dis-
positivo oferece ainda uma velocidade média de 80 km/h de 
voo, podendo chegar a até 110 km/h, dependendo do peso 
da carga.
Vale lembrar que a Volocopter é uma empresa especializada 
nesse tipo de tecnologia e já realizou voos tripulados no ramo 
de táxi aéreo ainda em 2011. Desde então, a alemã desenvol-
veu três gerações de táxis voadores e realizou voos públicos 
em Dubai, em 2017, e também durante a CES 2018, em Las 
Vegas. A proposta da empresa é reduzir custos com viagens 
e auxiliar na agilidade nas operações logísticas.

NOVO DRONE DA VOLOCOPTER PODE CARREGARNOVO DRONE DA VOLOCOPTER PODE CARREGAR
ATÉ 200 KG POR CERCA DE 40 KM






