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inda atônitos com tantas mudanças no 
calendário, devido à PANDEMIA, uma vez 
que este ano o CARNAVAL e a PÁSCOA se 
misturaram, algo totalmente absurdo e que 

nossos avós jamais imaginariam viver, fomos 
buscar, tentando considerar NORMAL, quando 
começou e como é a PÁSCOA pelo mundo. Trou-
xemos para vocês revelações interessantes na 
maneira de cada povo comemorar o dia que já foi 
conhecido como DOMINGO DA RESSURREIÇÃO, 
antes de se tornar o DOMINGO DE PÁSCOA.
Ainda de nossas andanças por PARIS, mostrare-
mos, principalmente para os fashionistas, numa 
reportagem especial, o MUSEU GALLIERA, con-
siderado o MUSEU DA MODA na capital francesa, 
que fez uma retrospectiva com o me-
lhor de tudo que até hoje preencheu os 
calendários anuais de moda exibidos 
no maravilhoso local.
Na seção FIRST CLASS, a galeria dos 
capixabas mais talentosos em cada 
segmento, chegou a vez da arquiteta 
SHEILA BASILIO GIESTAS, uma das 
profissionais mais respeitadas do Es-
pírito Santo, que se você não conhecia 
muito bem, terá a oportunidade de sa-

ber detalhes interessantes e que a tornaram um 
ícone na arquitetura capixaba.
Tudo isso e mais as LINHAS MALDITAS, o espaço 
mais lido em termos das atividades sociais do Es-
tado, onde você se informa e se diverte com um 
conteúdo diferenciado, temperado com humor e 
ironia. Algo que sai da rotina das notícias san-
grentas que aterrorizam e entristecem as pesso-
as. Como sempre afirmamos, quer seja na edição 
virtual ou impressa, o nosso foco é o HUMOR e o 
GLAMOUR. Levar até vocês alegria e beleza. 
Lembrando que a hora é de muita GRATIDÃO a 
Deus por termos superado uma guerra fria por 
mais de dois anos, nos recolhendo e renuncian-
do à liberdade do ir e vir. Muitos não resistiram e 

partiram deixando saudades em nos-
sos corações. As máscaras estão dis-
pensadas. Elas, que ao mesmo tempo 
pareciam nos proteger, nos causavam 
aflição e desgosto. Sem as máscaras, 
voltamos a sentir a liberdade e curtir a 
força da transmissão do sorriso. 
Que, doravante, celebremos a vida, 
cada qual da maneira que puder e que 
achar melhor. A vida é bela! Belíssi-
ma!!!

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
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by JORGINHO SANTOS

MMMDias atrás, num consul-
tório médico de uma pediatra, 
a secretária levou um susto ao 
preencher a ficha quando a mãe 
disse o nome da criança: LOKIN-
DAUN VITÓRIA. Meu Deus!!! Pa-
rece piada de mau gosto, mas é 
verdade. Como diria o saudoso 
CARLOS VACCARI: “Sem aquela, 
tá!” Quá... Quá... Quá...
MMMO coelhinho da Páscoa não 
aparecerá para distribuir ovos este 
ano. Com o preço da cenoura a R$ 
14,90 o quilo, foi a forma arranjada 
para protestos. Aqueles famosos 
tetos e túneis de ovos nas lojas já 
não existem mais. O jeito é dar ovos 
de codorna. 
MMMPiada pronta! Dizem que 
um conhecido político estava na 
praia quando apareceu uma bela 
senhora que, ao reconhecê-lo, dis-
se: “Nossa, que surpresa o senhor 
por aqui!” Ele, querendo ser sim-
pático e galanteador, respondeu: 
“Estou tentando roubar uns raios 
de sol!” Ela não perdeu tempo. 
Sorrindo e balançando a cabeça, 
retrucou: “Impressionante, vocês, 
políticos, estão sempre trabalhan-
do.” Quá... Quá... Quá...
MMMNunca se viu tantas ten-
tativas de golpes. Recebi, dias 
atrás, um e-mail dizendo que ti-
nha sido sorteado e o prêmio era 
de 1.950.000,00 de euros. Claro 
que deletei. Fico impressionado 
como tanta gente cai nesses gol-
pes. Aquela história que você tem 
que pagar R$ 5 mil para ganhar R$ 
300 mil, só mesmo gente retardada. 
Comigo não, violão! Quá... Quá... 
Quá...
MMMNo concorrido BAILE DA 
VOGUE, o mais chique baile de 
carnaval do País, dois amigos da 
Ilha estarão presentes como con-
vidados da grife GUCCI. São eles: 
ELCIO PAULO TEIXEIRA e CARLOS 
MAGNO BERNABÉ. O evento acon-
tece no emblemático COPACABA-

NA PALACE, no dia 29 de abril, e 
usará BRASILIDADE FANTÁSTICA 
como tema. O baile é bastante se-
letivo e um ingresso pode custar 
R$ 10 mil.
MMMAqui em Vitória, se cobrar-
mos R$ 1 mil por um ingresso, todo 
mundo diz que viajará! Quá... Quá... 
Quá...
MMMFicam cada vez mais quen-
tes, e mais claros, os apoios polí-
ticos para as próximas eleições. 
Uma das últimas definições foi do 
MESSIAS DONATO, que contará 
com uma força grande em sua dis-
puta por uma vaga na Câmara dos 
Deputados - a do prefeito furacão 
EUCLÉRIO SAMPAIO, seu amigo de 
mais de três décadas. Quando in-
terrogado se a declaração não ge-
raria mal-estar, uma vez que DO-
NATO agora faz parte de um grupo 
opositor ao governador RENATO 
CASAGRANDE, o prefeito EUCLÉ-
RIO respondeu com clareza e 
convicção: “Não! Meu governador 
é RENATO CASAGRANDE, minha 
senadora é ROSE DE FREITAS e 
meu deputado federal é MESSIAS 
DONATO.”

A querida e mamãe coruja Vivi Anselmé A querida e mamãe coruja Vivi Anselmé 
fez festa linda para comemorar os 3 anos fez festa linda para comemorar os 3 anos 

da caçulinha, LIZ. Na foto de Bruninha, da caçulinha, LIZ. Na foto de Bruninha, 
Junior, Vivi, Bebella e a aniversarianteJunior, Vivi, Bebella e a aniversariante
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MMMO povo não perde tempo: 
falam que o PSDB, que tinha como 
símbolo os TUCANOS, já está na 
hora de trocá-lo, se baseado nos 
seus pré-candidatos à Presidência 
da República:  JOÃO DORIA, EDU-
ARDO LEITTE e PAULO HARTUNG. 
Não me perguntem a razão, co-
loquem a cabeça para funcionar. 
Como diria o saudoso Sérgio Ca-
seira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMAliás, o MACACO SIMÃO 
já fez uma previsão: DORIA criará o 
programa “MEU PULÔVER, MINHA 
VIDA!” E distribuirá para todos os 
cidadãos um PULÔVER rosa para 
carregar nos ombros. Quá... Quá... 
Quá...
MMME trocará o nome de SÃO 
PAULO para SÃO POLO. Quá... 
Quá... Quá...
MMMOutra do MACACO SIMÃO: 
“O ministro Alexandre de Moraes 
parece um vibrador!” Acabará de 
tornozeleira eletrônica. Quá... Quá... 
Quá...
MMMRegrinha básica de eti-
queta: em qualquer evento social, 
ou mesmo corporativo, jamais 
sente-se em um local onde cons-
te RESERVADO. Recorra a uma 
recepcionista ou à cerimonialista 
e peça a gentileza de verificar um 
local onde possa sentar-se. Já vi 
gente que se diz educada arrancar 
a placa e jogar embaixo da mesa 
para poder sentar. Mais mal-edu-
cado, impossível.
MMMQuem gosta de Arroz de 
Polvo deve ir provar o que é servido 

na WINE VIX, ali em frente ao DAY 
BY DAY. É simplesmente maravilho-
so.
MMMRevendo edições espe-
ciais da CLASS, em 2006, na edi-
ção 200, uma das maiores que 
fizemos, entre algumas personali-
dades que enviaram depoimentos, 
encontramos o do agora desem-
bargador FERNANDO ZARDINI: “Eu 
tenho um apreço e uma admiração 
muito grande pelo trabalho do 
JORGINHO, pelo seu senso crítico, 
pela forma como trata os assuntos 
mais diversos e pelo alcance da 
Revista CLASS na sociedade. De-
sejo que a Revista CLASS, que já 
se consolidou, possa se perpetuar 
por tantos outros longos anos de 
carreira com a mesma administra-
ção. Quero aproveitar para enviar 
um abraço ao JORGINHO.” 
MMMSerá dia 16 de setembro a 
festa que comemorará os 80 anos 
do meu grande amigo DEO ROZIN-
DO. O craque Cássio Domingues 
assinará a decoração.
MMMELBA DO CARMO também 
voltará a receber na sua casa de 
verão, em Guarapari. Será para 
comemorar o seu aniversário, no 
dia 04 de junho, com serviço sem-
pre impecável do NEFFA BUFFET 
EXTERNO e 60 convidados. Esta-
remos lá.
MMMApelidaram uma senhora 
que vai em tudo que é festa, e se 
faz íntima das donas da casa, de 
CHARUTO HAVANA. Como diria o 
saudoso TAO MENDES: “Macacos 
me mordam!” Quá... Quá... Quá... 

Dia 02 de setembro, comemoraremos 
30 anos de atividades. A única 

revista que resistiu a todas 
as intempéries e desde o seu 

lançamento, no dia 02 de setembro de 
1992, mantém a sua periodicidade. 

Isso faz toda a diferença.
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Alexander  Alexander  
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Quem gosta de moda, e de conhecer um pouco da sua história, 
jamais deve perder as exposições em cartaz no PALAIS GALLIERA. 
Sempre que visitamos PARIS, nunca deixamos de ver o que acon-
tece por lá. 
Desta vez, o MUSEU GALLIERA, uma belíssima casa, que desde 
1920 se transformou num espaço de exposições ligadas à moda, 
exibia “UNE HISTOIRE DE LA MODE. COLLECTIONNER, EXPOSER 
AU PALAIS GALLIERA”, que ficará em cartaz até 26 de junho deste 
ano.  
Uma ideia fantástica, que traz para o público uma retrospectiva mos-
trando um pouco do melhor que durante décadas esteve em expo-
sição no PALAIS, que é também conhecido como MUSÉE DE LA 
MODE DE LA VILLE DE PARIS.

Comme des Comme des 
Garçons, 2019Garçons, 2019

Jean Paul Gaultier,Jean Paul Gaultier,
vestido “Gaiola”, 1989vestido “Gaiola”, 1989



Balenciaga, Balenciaga, 
by Nicolas by Nicolas 
Ghesquière, Ghesquière, 
20082008

Karl Lagerfeld, vestidoKarl Lagerfeld, vestido
“Noite Chanel”, 2017“Noite Chanel”, 2017



São 350 peças, que incluem vestuário, acessórios, 
fotografias e artes gráficas. Ali, encontramos desde 
o famoso vestido voador às criações de COMME DES 
GARÇONS, parte do incrível guarda-roupa da CON-
DESSA GREFULLE, as peças vanguardistas de RICK 
OWENS e obras-primas do século XVII aos dias atuais.
Você pode comprar ingressos pela internet ou no lo-
cal, que é sempre tranquilo, sem filas. 
O custo é de 14 euros por pessoa e o visitante com 
idade inferior a 18 anos tem entrada gratuita. CLASS 
fotografou alguns dos modelos mais bonitos, extrava-
gantes e históricos para vocês.

Chapéus de motoristas,Chapéus de motoristas,
Sonia Delaunay, 1924-1928Sonia Delaunay, 1924-1928
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Chapéu, por volta de 1770Chapéu, por volta de 1770

Casaco Thierry Mugler,Casaco Thierry Mugler,
1984/851984/85 Vestido “Soja”,Vestido “Soja”,

Anne-Marie Beretta,Anne-Marie Beretta,
1983/841983/84





Casamento de Ani & DriCasamento de Ani & Dri



Celebrar o amor numa UNIÃO é sempre um grande pra-
zer. E ele é ainda maior quando nela está um membro 
de nossa família. Foi assim no enlace de ANIELLA, afi-
lhada e sobrinha, e VALDRIANO, em Campinas, com 
cerimônia religiosa na Igreja Santa Rita de Cássia e re-
cepção na Casa de Campo do The Royal Palm Plaza 
Resort.
Na igreja, com décor em branco e verde, muita emo-
ção. ANIELLA adentrou a nave, linda, num modelo clás-
sico de renda rebordada, ao som da Marcha Nupcial, 
conduzida pelo pai, Epitacio da Silva. Destaque para o 
belíssimo porta-alianças, feito pela tia Eliza M. Santos, 
que também assinou as lindas taças do brinde, e pelo 
primo Josué dos Santos Neto.
Depois, os noivos receberam 160 convidados numa 
festa sonhada, preparada com muito carinho e capri-
cho, que durou seis horas. O salão, com pé-direito 
imenso, ganhou décor clássica, com tulipas, rosas e 
astromélias brancas, misturadas com muito verde, 
num belo efeito. As mesas de doces, espelhadas e em 
dois níveis, tinha em destaque o lindo bolo na parte 
central, com um lustre de cristal sobre ele, além de ar-
ranjos nas mesmas flores e três candelabros de cristal. 
À frente, duas imensas mesas espelhadas, com arranjo 
linear em toda extensão, entremeado de candelabros de 
cristal, para abrigar os familiares. Nas dos convidados, 
arranjos altos. Pista de dança plotada com o brasão 
dos noivos, telão de led desconstruído e, para animar, 
banda e DJ até o dia raiar. Na varanda, um espaço re-
servado às crianças, com recreação e buffet para elas, 
a mesa de bem-casados e lounges. Um lindo cenário!
Fatura no buffet, com mesa de frios, serviço volante e 
jantar delicioso, e nas bebidas, como deve ser numa 
boa festa. As fotos falam mais e aqui renovamos os 
nossos desejos de uma união com muito amor, cum-
plicidade e respeito, abençoada por DEUS.

Izabela e Leopoldo Martins Izabela e Leopoldo Martins 
Moreira NetoMoreira Neto

Terriely, Jorge e Cid Paulo Leal JuniorTerriely, Jorge e Cid Paulo Leal Junior
Leange e LucianoLeange e Luciano

CampagnaroCampagnaro

Layla, Josué e Milla SantosLayla, Josué e Milla Santos



Aniella e Valdriano com a mãe dele, Maria Imaculada, e a irmã, ElianaAniella e Valdriano com a mãe dele, Maria Imaculada, e a irmã, Eliana

Os noivos, Ani e Dri, com os pajens,Os noivos, Ani e Dri, com os pajens,
Marina, Alice, Helena, Pedro, Isabela,Marina, Alice, Helena, Pedro, Isabela,

Beatriz, Luiza e JorgeBeatriz, Luiza e Jorge Os noivos com a irmã dela, Thaissa, e Helder CostaOs noivos com a irmã dela, Thaissa, e Helder Costa

Eliza M. Santos e JGEliza M. Santos e JG

Família reunida: os noivos ladeados por Izabela, Leopoldo, Terry, Cid, Jorge,Família reunida: os noivos ladeados por Izabela, Leopoldo, Terry, Cid, Jorge,
Layla, Josué, Cleria, Eliza, Luiza, Epitacio, Leange, Angelica, Thaissa e AliceLayla, Josué, Cleria, Eliza, Luiza, Epitacio, Leange, Angelica, Thaissa e Alice

Os noivos com os pais dela, Cleria e Epitacio da SilvaOs noivos com os pais dela, Cleria e Epitacio da Silva
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MMMNunca se viu tantos “in-
fluencers” serem presos por gol-
pes na internet. Imagina que essas 
pessoas têm 500, 600 mil seguido-
res. E aprendem o quê? Isso, ser 
caloteiro e mau-caráter.
MMMComentam que a vice-pre-
feita Capitã ESTÉFANE não anda 
muito satisfeita com o seu posto 
e muito menos com o prefeito LO-
RENZO PAZOLINI. Saiu do partido 
REPUBLICANOS e se filiou ao PA-
TRIOTAS para disputar uma vaga na 
Câmara dos Deputados. Corajosa 
ela, né? 
MMMFiquei boquiaberto com 
o acervo de prataria do BUFFET 
NEFFA. Algo que poucos buffets de 
luxo deste país possuem. A sau-
dosa Maria Helena Neffa investia 
muito nisso porque era chique de 
nascença. As coisas se moderni-
zaram, mas quem gosta de luxo, 
daquela coisa elegante e clássica, 
que hoje só se vê nos grandes ho-
téis da Europa e Estados Unidos, 
aqui em Vitória só encontra ali. 
MMMEm Nova York, um escân-
dalo milionário envolve a separação 
de um casal, com personagem ca-
pixaba, que ganhou até primeira pá-
gina do jornal WASHINGTON POST. 
Não digo mais nada, nem que façam 
tortura russa comigo. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacratís-
simo coração de Jesus!!!”
MMMAcredite se quiser: cria-
ram uma fantasia inspirada no 
mendigo que papou a madame em 
Planaltina, Distrito Federal. Uma 
peruca suja, cueca rasgada e um 
saco de moedas. Isso é Brasil!!!

MMMDia 21 de novembro acon-
tecerá a abertura da COPA DO MUN-
DO no QATAR. O Brasil enfrentará 
SÉRVIA e CAMARÕES. Foi o tempo 
que a seleção brasileira trazia espe-
ranças.
MMMO big shot JAIR COSER 
nos ligando para dizer que leu a 
nossa reportagem da última edi-
ção focalizando Paris e nos deu 
uma sugestão para a próxima via-
gem: o restaurante L’AVENUE, na 
Av. Montaigne, reduto de gente 
chique e com excelente serviço. 
O restaurante pertence ao Grupo 
TOSTES, dos mais poderosos na 
capital francesa.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMMO prefeito furacão EU-
CLÉRIO SAMPAIO é um dos mais 
cotados para receber o prêmio 
PREFEITO EMPREENDEDOR que 
é dado pelo SEBRAE e acontece 
este ano em sua 12ª edição. Mais 
que merecido! EUCLÉRIO faz em 
CARIACICA o que não foi realiza-
do em 20 anos. Pode anotar: é um 
nome para disputar em 2026 a ca-
deira do Palácio Anchieta.
MMM“Canta, canta, minha gen-
te, deixa a tristeza pra lá, canta for-
te, canta alto, que a vida vai melho-
rar!!!”
MMMPela primeira vez, em dé-
cadas, um sistema de pagamento 
derrubou o uso de cartões de cré-
dito. O PIX foi campeão dispara-
do no volume de pagamentos em 
março.

LEONARDO GUARÇONI expande 
as suas clínicas DR. DENTS, de 

tratamentos odontológicos. Depois de 
Vila Velha e Laranjeiras, pretende 
abrir, ainda este ano, em Linhares. 

Sucesso, lá vai ele!
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Sheila e Fernandinho GiestasSheila e Fernandinho Giestas

O casal O casal 
com os com os 
filhos, filhos, 

Daniel e Daniel e 
GabrielGabriel



Com um jeito simples no 
estilo de ser, mas com uma 
marca forte de personalidade, 
identificada inclusive em seus 
trabalhos, a arquiteta SHEILA 
BASILIO GIESTAS tem um 
excelente currículo, que inclui 
mestrado pela Universitat Po-
litècnica de Catalunya, Barce-
lona, Espanha. 
Há mais de 30 anos, o seu 
escritório atua em diversas 
áreas - arquitetura para o 
mercado imobiliário, arquite-
tura e interiores comercial e 
residencial - e ela se tornou 
referência em todas. 
Já assinou grandes obras no 
Estado, como o Estádio Kle-
ber Andrade, o Museu Náutico 
de Vitória e o Monumento ao 
Imigrante Italiano, na Enseada 
do Suá. Além de colecionar 
vários prêmios do segmento. 
A arquiteta comanda uma 
equipe de profissionais onde 
o foco é sempre agilidade nos 
projetos, soluções inteligen-
tes e controle de qualidade, o 
que faz uma grande diferença.
SHEILA gosta de viajar, curtir 
a casa de praia com a família 
e ama velejar de windsurf ou 
praticar stand up. Tem uma 
ligação forte com a natureza 
e o esporte faz parte da sua 
vida. Casada com o empre-
sário FERNANDO MOREIRA 
GIESTAS, é mãe de DANIEL e 
GABRIEL.
Nossa galeria FIRST CLASS 
estaria incompleta se por al-
gum motivo não trouxesse 
a arquiteta SHEILA BASILIO 
GIESTAS. Sem dúvida algu-
ma, ela é uma das nossas 
melhores e mais competentes 
profissionais. Isso sem deixar 
de exaltar as suas inúmeras 
qualidades como ser huma-
no. 
CLASS coloca hoje, em sua 
mais alta condecoração, a 
muito querida e conhecida na 
intimidade apenas por SHEI-
LA BASILIO.

SHEILA BASILIO 
GIESTAS 

FIRSTFIRST
CLASSCLASS  
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No cristianismo, o DOMINGO DA RESSUREIÇÃO se tornou 
conhecido como DOMINGO DE PÁSCOA. Uma das festivi-
dades religiosas mais importantes, considerada também a 
principal celebração do ano LITÚRGICO, é a mais antiga no 
calendário religioso cristão. 
Existe uma curiosidade de por que o COELHO se tornou o 
símbolo da PÁSCOA. A teoria do significado é uma antiga 
tradição pagã, que ocorria muito antes do cristianismo, sem-
pre no mês de março, e que começou durante a celebração 
do festival de EOSTRE, que homenageia a deusa da fertilida-
de e da primavera. E o símbolo dessa deusa era justamente 
o COELHO - animal que sempre foi associado à fertilidade. 
AS COMEMORAÇÕES PELO MUNDO
Na FRANÇA, há uma tradição que todas as igrejas do País 
ficam em silêncio de quinta-feira até o sábado da Semana 
Santa porque vão a ROMA para serem abençoados. O prato 
tradicional no DOMINGO DE PÁSCOA é o CORDEIRO. 
NA ITÁLIA, a COLOMBA, um panetone em forma de pomba, 
é o símbolo da Páscoa e não pode faltar nas comemora-
ções. Também são adeptos a incluir no cardápio do almoço 
o cordeiro, preparado de diferentes maneiras dependendo 
da região.
A ESPANHA faz uma das mais bonitas festas de PÁSCOA. 
Em muitas cidades, especialmente na ANDALUZIA, as con-
frarias organizam procissões e espetáculos teatrais. As pro-
cissões são formadas por vários carros alegóricos decora-
dos retratando a PAIXÃO DE CRISTO. A festa mais famosa é 
a da cidade de SEVILHA.
Os INGLESES têm uma tradição hilária:  ROLAR OVOS. Con-
siste num ritual de rolar ovos cozidos e decorados do alto de 
uma colina. O costume é anterior à chegada do cristianismo 
e a história diz que sobreviveu graças ao PAPA GREGÓRIO, 
o Grande, que ordenou a seus missionários que usassem 
rituais pagãos e os assimilassem aos cristãos sempre que 
possível.
A RÚSSIA, que este ano vive um momento dramático, tem 
por hábito a troca de ovos decorados e três beijos. Durante a 
refeição, mais precisamente durante a sobremesa, come-se 
um bolo com queijo branco e frutas cristalizadas e perfuma-
das com açafrão. Este bolo se chama PASKHA - é levado 
pelas famílias à igreja para ser abençoado antes de ser sa-
boreado. Outra tradição russa é visitar os túmulos de seus 
entes queridos e comer ovos cozidos, mas deixam no local 
alguns para apaziguar o espírito de mortos.

PÁSCOA 2022
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Com a nova mania da família brasileira, a de curtir 
mesas postas elaboradas, a PÁSCOA despertou as 
indústrias, que viram a chance de um bom faturamen-
to fabricando pratos, copos e peças decorativas com 
o tema. 
Com uma tendência a se tornar tão especial quanto 
o NATAL, o segmento decoração a cada ano mostra 
mais opções para quem gosta de fazer produções es-
peciais. São guirlandas para portas, travessas, apare-
lhos de café, pratos em todos os tamanhos.
CLASS selecionou alguns detalhes e mesas que ainda 
podem te ajudar a fazer um cenário especial para co-
memorar a ressurreição de Cristo.

NO BRASIL, 
UMA NOVA 

MANIA

Mesas e decorações da chiqueMesas e decorações da chique
Manu Touma (@manutouma)Manu Touma (@manutouma)



Mesas postas com louças e objetos decorativos by UnihomeMesas postas com louças e objetos decorativos by Unihome





Desde que chegou às concessionárias, em se-
tembro do ano passado, o novo Creta segue na 
dianteira do mercado SUV no Espírito Santo. 
Segundo o gerente da Tai Motors, Fabio Breda, 
ele é o SUV mais comercializado no varejo ca-
pixaba, no qual tem 18,8% de participação de 
mercado. 
O modelo também é destaque no cenário nacio-
nal. Em janeiro, o Creta foi o único a ultrapas-
sar 4.000 emplacamentos no Brasil, conforme 
levantamento da Fenabrave. O segmento dos 
utilitários esportivos representou, pela primeira 
vez, mais da metade das vendas de carro novo 
no País.
Com designer ousado, o novo Creta oferece 
muitos recursos embarcados, entre eles um 
sistema de câmeras 360°, que é ativado au-
tomaticamente nas manobras de marcha à ré 
e reproduz a visão do carro se deslocando no 
ambiente e a projeção da sua trajetória por meio 
de linhas dinâmicas, tanto na traseira, quanto 
na dianteira. 
Outro destaque é o GPS, que notifica por voz 
qualquer tipo de radar com precisão e emite 
alerta sonoro quando o veículo se aproxima de-
les em velocidade superior à permitida.

NOVO CRETA É DESTAQUE NO MERCADO SUV



SÍNDROME DE ASPERGER

SaúdeSaúde

Conhecida pela sigla SA, a síndrome de Asperger é uma altera-
ção no desenvolvimento de uma pessoa, que acaba por afetar 
suas habilidades de socialização, seu contato com o mundo 
externo e sua capacidade de 
expressar suas emoções. 
Pouco ainda se sabe sobre 
a condição. Por ter um diag-
nóstico demorado e caracte-
rísticas mais leves, muitos 
ainda não conseguem reco-
nhecê-la.
Alguns sinais, entretanto, 
podem ser observados ainda 
na primeira infância. “A criança com Asperger terá interesses 
restritos, é comum que ela fique fascinada por determinado 
assunto ou objeto e passe a focar nisso por um bom perío-
do. Imagine uma criança que demonstra um enorme interesse 
por trens, ao ponto de saber muito sobre eles. Essa criança 
não apresenta alterações em seu aprendizado, pelo contrário, 
ela busca a fundo saber sobre o que lhe interessa. Muitas ve-
zes, esses traços passam despercebidos aos olhos dos pais”, 
afirma Dr. Paulo Scatulin Gerritsen Plaggert, neuropediatra da 
Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.
É comum que essas crianças falem da forma correta e tenham 
discursos ricos nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, são 
pessoas sem filtros sociais em seus diálogos. “Na infância, 
essas características também passam despercebidas, mas na 

fase adulta podem ficar mais evidentes. Quem tem a síndrome 
costuma ter dificuldade em entender palavras de duplo senti-
do, os significados por trás das coisas, as intenções e os tons. 

Tudo isso interfere nas in-
terpretações desse sujeito e 
na sua forma de socializar”, 
acrescenta o especialista.
Dificuldade em realizar con-
tato visual, propensão a ser 
uma pessoa sistemática, 
metódica, seguir rotinas à 
risca e tendência ao isola-
mento social também são 

particularidades de quem vive na pele a Asperger.
“É necessário observar a criança, suas atitudes e comporta-
mentos. Para, a partir disso, ter a orientação correta de algum 
profissional. Pediatras, psicólogos e psiquiatras podem con-
duzir os pais da melhor maneira”, explica Dr. Paulo.
É importante enfatizar que a síndrome não é uma doença e sim 
um espectro do autismo. A condição não tem cura, mas pode 
ser tratada. “É comum que essas pessoas também sofram 
com ansiedade ou falta de atenção. Medicamentos podem ser 
utilizados para tratar esses sintomas, mas não a síndrome em 
si. Investir em psicoterapia cognitivo-comportamental pode 
ser um caminho interessante para que essas pessoas pos-
sam se entender melhor e entender o seu entorno”, finaliza o 
médico. 



Ingredientes: 300g de camarão 
limpo, 1 xícara (chá) de vinho 
branco, 2 colheres (sopa) de 
azeite, ½ cebola pequena, 1 xí-
cara (chá) de arroz arbóreo ou 
parboilizado, 3 xícaras (chá) de 
caldo de legumes fervente, 1 co-
lher (sopa) de manteiga gelada, 
½ xícara (chá) de queijo parme-

são ralado, sal a gosto, 1 colher (chá) de raspas de limão siciliano, 2 colheres 
(sopa) de suco de limão siciliano, salsinha picada para polvilhar.

Modo de preparo: em uma tigela, coloque o camarão, tempere com sal, ½ xícara 
(chá) de vinho e reserve por 30 minutos. Escorra. Em uma panela, aqueça 1 colher 
(sopa) de azeite em fogo médio e doure os camarões. Retire e reserve. Na mesma 
panela, aqueça o restante do azeite, coloque a cebola e doure levemente. Acres-
cente o arroz, junte o restante do vinho e cozinhe, mexendo de vez em quando, até 
evaporar o álcool. Adicione o caldo de legumes fervente, aos poucos, mexendo de-
pois de cada adição. Espere até que o caldo seja completamente absorvido antes de 
adicionar mais caldo. Quando o arroz já estiver cozido, desligue o fogo e acrescente 
a manteiga, o queijo parmesão, o sal, as raspas e o suco do limão, os camarões 
reservados e misture delicadamente. Polvilhe a salsinha e sirva.

Ingredientes: 1 xícara (chá) 
de Tio João 7 Grãos Integrais, 
250 g de cubos de salmão, 12 
tomates-cereja, 1 abobrinha 
pequena em cubos, ¼ de xíca-
ra (chá) de salsinha ou cebo-
linha, sal a gosto, ¼ de xícara 
(chá) de azeite, 1 limão sicilia-
no e folhas e brotos (opcional).

Modo de Preparo: cozinhe 
o Tio João 7 Grãos Integrais de 
acordo com as orientações da 
embalagem. Tempere os cubos 
de salmão com sal, azeite e raspas do limão siciliano. Em uma frigideira com azeite, 
refogue os cubos de abobrinha, acrescente os cubos de salmão e, por último, os toma-
tes-cereja cortados ao meio. Adicione a salsinha ou a cebolinha ao refogado. Misture 
o 7 Grãos Integrais já cozido junto ao refogado, temperando com sal, azeite, sumo do 
limão e raspas de limão siciliano. Você pode servir sua salada quente ou esperar esfriar.
Dicas: Para acompanhar, sirva com mix de folhas e brotos de sua preferência.

CulináriaCulinária

RISOTO DE CAMARÃO
BY DIVINO FOGÃO

SALADA DE GRÃOS COM SALMÃO ARROZ DE 
BACALHAU

Ingredientes: 1 e ½ xícara (chá) de ar-
roz Tio João integral, ½ xícara (chá) de 
azeitona preta, 2 alhos-porós cortados 
em rodelas finas, 3 alhos amassados, 
1 cebola cortada, em cubos, 1 xícara 
(chá) de azeite, cebolinha a gosto, 400 
g de bacalhau em lascas dessalgado, 
tomilho fresco a gosto, sal a gosto, 
½ xícara (chá) de pimentão verde em 
cubos.
 
Modo de Preparo: em uma panela, co-
loque ½ xícara de azeite, a cebola em 
cubos, o alho espremido, o pimen-
tão verde e refogue bem, até mur-
char e soltar um aroma gostoso. Conti-
nue refogando, se precisar, adicione um 
pouco de água. Por último, acrescente 
o alho-poró e dê uma refogada bem 
rápida. 
Na sequência, acrescente mais um 
pouco de azeite, coloque o bacalhau 
em lascas dessalgado e mexa devagar, 
para ele não desmanchar. Coloque o ar-
roz Tio João Integral na panela e siga as 
instruções de cozimento que estão na 
embalagem. Com o arroz pronto, co-
loque sal, folhas de tomilho fresco, 
azeitona preta e mexa com cuidado, até 
incorporar bem todos os ingredientes e 
temperos. Unte bem com o azeite um 
refratário que possa ir ao forno, despe-
je todo esse arroz de bacalhau dentro, 
decore com azeitonas e cebola, regue 
com bastante azeite de oliva e leve ao 
forno preaquecido a 180° C por 10 mi-
nutos. Sirva ainda quente. 



Com possibilidade de sincronizar mais de uma 
caixa ao mesmo tempo, a caixa de som Huawei 
Sound Joy,  lançada recentemente no Brasil, pro-
mete ser objeto de desejo da galera que gosta de 
curtir um som em alto volume. O destaque deste 
aparelho é sua autonomia de bateria - que pode 
funcionar direto por mais de um dia, por até 26 
horas. 
O design cilíndrico, semelhante a outros modelos 
no mercado, permite que o alto-falante seja colo-
cado em locais como bolsos laterais de mochi-
las e suporte de garrafas d’água em bicicletas. 
A Huawei Sound Joy ainda é revestida em tecido 
tramado, oferecendo um belo acabamento, e os 
microfones embutidos ainda podem ser utilizados 
independente se ela estiver em pé ou deitada. Um 
sensor identifica qual a posição e determina a cap-
tação da melhor forma possível. Ainda conta com 
1 alto-falante central de 20W, com longo alcance, para médias 
frequências, 1 tweeter de 10W para altas frequências (agudos) 
e 2 radiadores passivos nas laterais, para os sons graves.
Até o dia 26 de abril será possível adquiri-la por R$ 799 em 
lojas participantes da promoção, como Submarino, Lojas 

A empresa suíça de relógios de luxo 
Tag Heuer anunciou o lançamento da 
nova geração do seu acessório inteli-
gente da linha Connected Watch. O Ca-
libre E4 vem em dois modelos - um de 
42 mm e outro de 45 mm. 
O grande diferencial dos smartwatches 
é a presença de um altímetro, sensor 
que mede a altitude da localização 
atual, dando mais precisão às leituras 
de métricas de atividades ao ar livre. 
As novidades ficam por conta da tela 
Oled dos novos relógios, com aperfei-

çoamento da performance ao ar livre, 
permitindo visibilidade mesmo sob 
luz solar forte e a duração da bateria. 
De acordo com a marca, a linha Cali-
bre E4 aguenta um dia inteiro, mesmo 
com uso intenso. O modelo menor tem 
bateria de 330 mAh, enquanto o maior 
vem com uma de 430 mAh.
Por enquanto, os preços oficiais foram 
anunciados apenas em euros, sem pre-
visão de lançamento oficial no Brasil.  
Valores a partir de 1.700 euros (cerca 
de R$ 10 mil em conversão direta).

Panorama DigitalPanorama Digital

CAIXA DE SOM HUAWEI SOUND JOY
OFERECE ATÉ 26H DE BATERIA

NOVO SMARTWATCH DA TAG HAUER
TEM MEDIDOR DE ALTITUDE

Americanas, KaBuM!, Shoptime, Girafa, MPCEL, a própria loja 
oficial da Huawei e também a conta oficial do Mercado Livre 
da Huawei. Após esse período, o valor sugerido da caixa de 
som será de R$ 899. Maiores informação no site do fabricante: 
https://consumer.huawei.com/br/






