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OS BASTIDORES 
DE UM EVENTO

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass

e você nunca organizou um evento, pode 
considerar-se um felizardo. Mesmo que 
tenhamos o maior prazer em realizá-los, 
devemos nos preparar para as surpresas 
nem sempre agradáveis que nos aguar-
dam. Há quatro décadas fazendo festas, 

ainda hoje mantenho uma certa ansiedade até a rea-
lização. É como, durante algum tempo, tornar-se um 
maestro de pessoas com profissões diferentes, que 
nem sempre se cheiram bem e você precisa ter a di-
plomacia de coordenar e fazer com que cada um faça 
apenas a sua parte. O ego do ser humano é indomá-
vel. Mas, com as pessoas que trabalho, essa página já 
foi virada porque todos sabem como sou e da maneira 
que gosto que aconteça.
O problema maior vem exatamente na seleção de con-
vidados e na maneira de atendê-los. É preciso mui-
ta diplomacia porque há os que SEMPRE acham-se 
injustiçados com o local da mesa escolhi-
da, ou com quem os colocamos. São pou-
cos, mas existem e são sempre os mesmos. 
Há casos de pessoas que chegam a tirar 
o nome dos outros, das mesas que foram 
compradas fechadas, e se apoderam delas. 
Ora, isso nos cria um grande problema! Se 
alguém paga por uma mesa e escolhe com 
quem quer sentar, temos de respeitar!
Mas, meu pai dizia que “o cliente sempre 
tem razão”. Neste caso, tentamos solucio-
nar um problema criado desnecessaria-
mente. Quem compra uma mesa fechada, 

óbvio que ganha mesa de pista, local privilegiado. E 
isso é natural! Vejo pessoas que se organizam, fazem 
os seus grupos, se preocupam e garantem essa regalia. 
Mas, por incrível que pareça, há os que compram um 
convite e bradam que isso é absurdo, é valorizar mais 
o outro. Neste caso, temos de calar-nos. Certamente, é 
a melhor resposta. Não podemos ser indelicados com 
quem nos prestigia, mas é difícil engolir sapos. 
A nossa missão é sempre oferecer o MELHOR e mo-
mentos de alegria que possam valer a vontade da par-
ticipação em outros eventos. Mas, que é difícil, é! E 
como! Nesta Edição Especial da FEIJOADA CLASS, 
que teve homenagem especial a SÃO JORGE GUER-
REIRO, você poderá reviver ou constatar o que foi o 
mais esperado evento da high capixaba. 
Mas, estamos na semana que se festeja o DIA DOS 
NAMORADOS e, claro, temos de falar de AMOR. Um 
sentimento que a cada dia perde mais espaço para ou-

tros ruins, como o ódio e a vingança. Isso, 
sem dúvida, graças ao destaque absurdo 
que a grande mídia dá a eles todos os dias 
em seu noticiário. Aqui, não! Somos total-
mente adeptos que o AMOR e o HUMOR 
podem construir e proporcionar dias me-
lhores. Sendo assim, o nosso trabalho é 
fundamentado com essas bases.
Diante de tudo isso, entregamos essa edi-
ção repetindo o nosso tradicional lema, já 
até copiado por muitos, que diz: Obrigado! 
Obrigado! Obrigado!

Jorginho Santos

FEIJOADAÇA
CLASS 2019





A BOMBA DO DIA só pode ser conferida em

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMBOMBA! A sociedade ca-
pixaba, nos últimos tempos, tem 
possibilitado, com maior flexibili-
dade, que aventureiros participem 
de eventos, frequentem as suas ca-
sas, e dá intimidade, o que é por 
demais perigoso. Agora mesmo, 
nos chega a informação de um caso 
que parece história de novela me-
xicana. Vejam só: mãe e filho eram 
cuidadores de um membro de uma 
família. Essa pessoa assistida é fi-
lha do saudoso jornalista e nosso 
amigo JOELSON FERNANDES 
com a sua primeira esposa, LIA-
MARA RAMALHETE, e tem pro-
blemas de esquizofrenia. O sau-
doso OLEGÁRIO RAMALHETE 
teria deixado uma pensão de R$ 18 
mil, que mãe e filho, durante cin-
co anos, se apoderaram. A pessoa 
doente viveu num abrigo atrás da 
Catedral Metropolitana de Vitória. 
Para conseguir os direitos da pen-
são, os bandidos teriam a fotogra-
fado (a pessoa é dependente quími-
ca) usando droga. Felizmente, um 
advogado conseguiu reaver a pen-
são. Em breve, mais capítulos so-
bre este caso onde o personagem é 
alguém que tem frequentado casas 
de pessoas importantes e de bem. 
MMMA pessoa que sofreu todas 
essas amarguras, muita gente da 
sociedade capixaba deve lembrar, é 
MARITA RAMALHETE FERNAN-
DES; que chegou a cair no maior 
dos precipícios, só se alimentava no 
Sambão do Povo e experimentou 
todo o sofrimento de quem cai na 
armadilha das drogas. Hoje, graças 
a Deus, ela está numa casa, na Mata 
da Praia, onde vivem mais 19 pes-
soas tentando recuperar a sua dig-
nidade e voltar a ser aceita na socie-
dade. Eu, JORGINHO SANTOS, 

que fui amigo do seu pai, sinto-me 
na obrigação de fazer alguma coisa 
por ela. E farei o que estiver ao meu 
alcance.
MMMPortanto, sejam mais sele-
tivos, informem-se antes de onde 
vém e o que fazem pessoas que che-
gam rasgando elogios, chamando 
de linda, se oferecendo para tomar 
café em suas casas, jantar em res-
taurantes e demonstra intimidade. 
O final pode ser bem desagradá-
vel. Você pode ser amigo íntimo de 
bandidos desumanos.
MMMDesde sempre, nunca es-
colhi meus candidatos em eleições 
pelo partido. Voto na pessoa, uma 
vez que os próprios trocam mais de 
partido do que de camisas.
MMMO deputado ENIVALDO 
DOS ANJOS tem sido o mais temi-
do entre os colegas na Assembleia 
Legislativa. Enivaldo está como o 
diabo gosta. Quando discorda de 
um pronunciamento ou sente algu-
ma falha dos colegas, desce a ripa. 
Sem dó, nem piedade.
MMMJanio Mota e Eloy Carelli 
promovem, mais uma vez, a festa do 
Dia dos Namorados - já tradicional 
do seu Cerimonial Lago de Garda. 
Um coquetel e jantar dançante para 
os enamorados. Eles foram os pio-
neiros em organizar esse evento no 
Estado. E, sempre, a maioria é dos 
casais que tiveram ali as suas festas 
de casamento.
MMMO deputado AMARO NETO 
ganhou a ira de grande parte do 
seu eleitorado ao votar contra o 
povo no Congresso Nacional. Al-
guns eleitores fizeram questão de 
colocar na página dele que daqui 
pra frente farão campanha contra 
a tudo que ele se candidate. De-
morou!



SALVE JORGE! SALVE JORGE! 
SALVE! SALVE!SALVE! SALVE!



Quando, no final de 2018, decidi o tema para desen-
volver o projeto da tradicional FEIJOADA CLASS em 
2019, senti imediatamente que o sucesso superaria to-
dos os 27 anos anteriores. Homenagear SÃO JORGE 
GUERREIRO, o nosso santo protetor, era uma dívida 
que tinha comigo mesmo. 
Em janeiro, fui conversar com o decorador CÁSSIO 
DOMINGUES e começamos a imaginar o que podería-
mos fazer. Ele vibrou e as cabeças iniciaram a busca por 
ideias para inovar e proporcionar aos nossos convida-
dos momentos mágicos. É sempre assim que começa-
mos os projetos de nossos eventos.
Sabemos que os nossos convidados já chegam curiosos 
com o que encontrarão no cenário. Sem modéstia algu-
ma, NINGUÉM nesta cidade faz festa com decorações 
tão detalhadas e belíssimas. E nesta, em especial, o cra-
que CÁSSIO DOMINGUES extrapolou e provou que 
em festas temáticas é um dos melhores do Brasil. 
Para você entender a razão de um elogio por nossa 
parte, com tanta certeza e relevância, peça o seu cafezi-
nho, a dose de whisky ou a taça de champanhe, des- 
ligue o celular, avise à secretária para não passar ne- 
nhuma chamada porque agora você embarcará conos-
co e sonhará com o momento dos que foram e viveram 
a magia de uma tarde onde o grande astro era SÃO 
JORGE GUERREIRO.
As fotos são do parceiro ARNALDO PERUZO.

O exército de JG: Terry, Cidinho, Jorge, Eliza, Josué, Layla e,O exército de JG: Terry, Cidinho, Jorge, Eliza, Josué, Layla e,
na foto abaixo, Leopoldo e Izabelana foto abaixo, Leopoldo e Izabela

Claudia, Amanda e Leila Paixão, com João Miguel Neto e Welington BernardinaClaudia, Amanda e Leila Paixão, com João Miguel Neto e Welington Bernardina



“O Santo é forte. E os discípulos, 
admiradores fiéis. Salve Jorge! 
Saravá!” - Sylviene Guaitolini

Luiz Ribeiro, Hudson Maia, Francisco Ribeiro, Cristina Padilha, Fernanda, Teresa e Renata Bedran, Diego Cassa e Camila Bedran CassaLuiz Ribeiro, Hudson Maia, Francisco Ribeiro, Cristina Padilha, Fernanda, Teresa e Renata Bedran, Diego Cassa e Camila Bedran Cassa

Claudia, Amanda e Leila Paixão, com João Miguel Neto e Welington BernardinaClaudia, Amanda e Leila Paixão, com João Miguel Neto e Welington Bernardina

Marília e Octacilio Coser com Cristiana Feu RosaMarília e Octacilio Coser com Cristiana Feu Rosa



Os detalhes fazem a diferença. 
Em se tratando de decoração 
então, é fundamental mergulhar 
e causar a admiração dos con-
vidados. Flores não dizem mais 
nada sobre criatividade nas de-
corações. É a mesmice e já can-
sou. Assim, buscamos plantas que 
identificam o santo guerreiro: 
espadas-de-são-jorge, arruda, 
comigo-ninguém-pode e aroei-
ra. Essas apareciam nos arranjos 
de centros de mesa, misturadas 
com urucum, tinhorões, sal gros-
so e pimentas de vários tipos. 
Na mesa de buffet, um espetácu-
lo para fazer parte de qualquer 
livro de bom gosto sobre de-
coração. Cerca de 20 troncos de 
bananeiras, em tamanhos diver-
sos, foram trabalhos artesanal-
mente com folhas e cachos de 
coquinhos, aroeira e urucum. O 
efeito era simplesmente espeta- 
cular! Tudo isso sobre um imen-
so tapete de grama sintética.
Mesas de oito, dez, doze e qua-
torze lugares espalhadas pelo 
imenso salão, todas forradas com 
toalhas beges, cobre manchas em 
tom dourado fosco e guardana-
pos em tom marsala, amarrados 
com fios de corda e contas.

UM ANFITRIÃO UM ANFITRIÃO 
GIGANTEGIGANTE



“Meu Deus! Que cérebro é esse! Quanta criatividade! “Meu Deus! Que cérebro é esse! Quanta criatividade! 
Superou todas as outras: as suas e dos outros! Parabéns! Superou todas as outras: as suas e dos outros! Parabéns! 

A caipirinha escandalizou!” - Lulu MoreiraA caipirinha escandalizou!” - Lulu Moreira



Ainda, ao redor das mesas, 
pontuação de quatro imensas 
colunas cobertas de folhas e, 
no alto, arranjos de folhagens 
em vários tons de verde. 
Quer mais? Tem sim! A en-
trada era um dos pontos 
mais comentados do evento: 
uma imagem de SÃO JORGE 
GUERREIRO, com quatro 
metros de altura e três de lar-
gura, trazendo na lança uma 
flâmula da CLASS, saudava 
os convidados; que ali mesmo 
já tinham duas baianas benze-
deiras recepcionando-os e ti-
rando as mandingas de quem 
assim o quisesse. Depois dis-
so, lá estava a baiana REGI-
NA, com o seu acarajé, sem-
pre uma atração a mais neste 
evento. Na rampa suntuosa 
do Centro de Convenções de 
Vitória, flâmulas vermelhas, 
amuletos e lanternas cobriam 
o teto até o lobby de chegada. 
Acabou? Não! Ali estavam 
três painéis, que iam do chão 
ao teto, inteiramente cober-
tos de espadas-de-são-jorge, 
emoldurando uma obra de 
arte da nossa maior artista, 
ANA PAULA CASTRO, que 
faz parte do nosso acervo e 
levamos para colocar no pro-
jeto.
No corredor, colunas altas 
cobertas de folhas e lounges 
com aparadores adornados 
com vários tipos de arranjos. 
Na mesa de doces, colocada 
neste ambiente, um espetá-
culo de arte e criatividade - 
as letras JG, de Jorge Guer-
reiro, inteiramente cobertas 
de amendoins e coco. 
Um luxo! Acho que já deu 
para entender o que era esse 
cenário cinematográfico e 
que DUVIDO que em algum 
lugar deste país, para uma 
simples feijoada, alguém fez 
com tanto esmero. 
CÁSSIO, você simplesmente 
ARRASOU!!!



“Um espetáculo! Verdadeira obra de arte, de muita criatividade. Fiquei “Um espetáculo! Verdadeira obra de arte, de muita criatividade. Fiquei 
atônita! Superou as minhas expectativas. Parabéns, querido amigo atônita! Superou as minhas expectativas. Parabéns, querido amigo 

Cássio Domingues! Você é demais!” - Larissa Pignaton PimentelCássio Domingues! Você é demais!” - Larissa Pignaton Pimentel



“Mais um evento 
espetacular, 
sensacional, 

impecável, Jorginho; 
não só pelo evento em 
si, mas pela animação, 

por reunir pessoas 
queridas. Parabéns!”

– Regina  Bossanel

Os patinetes elétricos da @gooeletricos_vitoriaOs patinetes elétricos da @gooeletricos_vitoria

As baianas As baianas 
benzedeirasbenzedeiras





“Como sempre, tudo perfeito! 
Você é o CARA! Parabéns!”

-  Regina Martins

“Não tem igual! Deus permita que 
tenhamos durante muitos e muitos 
anos esta alegria.” - Toninho Lima

Paulo Meyerfreund, Kitia Perciano, Eliza M. Santos e Valquíria CheimPaulo Meyerfreund, Kitia Perciano, Eliza M. Santos e Valquíria Cheim

Marcio, Paola e Karina Meneghim com Gabriela, Francisco de Assis e Lucas SoaresMarcio, Paola e Karina Meneghim com Gabriela, Francisco de Assis e Lucas Soares

Juliana e Marcelo SoaresJuliana e Marcelo Soares

Regina Martins ladeada por Erildinho Martins,Regina Martins ladeada por Erildinho Martins,
Gabriela, Rafaela e Andressa CamporezGabriela, Rafaela e Andressa Camporez



“Como sempre, suas festas são impecáveis! 
Tudo maravilhoso! Parabéns, família Class!” 

- Valquíria Cheim

Serenuza Chamon ladeada por Maira e Diego MartinsSerenuza Chamon ladeada por Maira e Diego Martins

Lamir e Alzira Quintela Torres com Claudia, Isadora e Bruno FoladorLamir e Alzira Quintela Torres com Claudia, Isadora e Bruno Folador

Marilia, Max, Tatiana e Pedro Morgado HortaMarilia, Max, Tatiana e Pedro Morgado Horta

Gracinha e Moysés NaderGracinha e Moysés Nader Fabíola e Aroldo LimongeFabíola e Aroldo Limonge



“Tudo maravilhoso, 
como sempre!” - 

Teresa BedranJoelson, Leda, Francis, Natália e Sofia ThompsonJoelson, Leda, Francis, Natália e Sofia Thompson

Mariza, Ana Carla e Bianca CoutinhoMariza, Ana Carla e Bianca Coutinho

Maria Izabel Sarmento, Viviani Nogueira, Wilson Frances, Ilda Castro e Rosana TamaniniMaria Izabel Sarmento, Viviani Nogueira, Wilson Frances, Ilda Castro e Rosana Tamanini Silvana e Rômulo CostaSilvana e Rômulo Costa

Danih, Léo e José Pedro Zanotti com Maria Vitoria e Carlos Roberto CoutinhoDanih, Léo e José Pedro Zanotti com Maria Vitoria e Carlos Roberto Coutinho

Beth e Lulu BelesaBeth e Lulu Belesa



Danih, Léo e José Pedro Zanotti com Maria Vitoria e Carlos Roberto CoutinhoDanih, Léo e José Pedro Zanotti com Maria Vitoria e Carlos Roberto Coutinho





Outro grande SUCESSO foi o buffet - far-
to, diversificado e gostoso -, preparado com 
carinho por nossas amigas Xuxu e Flávia Mu-
rad Neffa, que vêm mostrando uma nova fase 
do tradicional CENTRO DE CONVENÇÕES 
DE VITÓRIA. O esmero não se restringia ao 
sabor; mas, também estava na apresentação. 
Tudo foi decorado com maestria e pratos de 
petiscos, tipo comida de boteco, tinham o 
glamour digno dos eventos CLASS. Até mes-
mo os indicadores do nome dos pratos, elas 
desenvolveram com imagens de São Jorge.
Na chegada, uma variedade enorme de en-
tradas, que iam dos frios aos espetinhos e 
pasteizinhos fritos. E, além do gigantesco 
buffet, ainda havia delícias servidas pela equi-
pe de garçons. Depois, a tradicional feijoa-
da completa, acompanhada ainda de outras 
opções, como arroz de carreteiro, costelinha 
suína frita com molho de melado, rocambole 
de frango com molho de laranja e casca de 
laranja caramelizada, pernil de porco. Tudo 
sob o comando do maître GIOVANNI, cuja 
classe, educação e atenção fazem referência 
como um grande profissional.  

O BUFFETO BUFFET

JG e Eliza com Xuxu e Flávia NeffaJG e Eliza com Xuxu e Flávia Neffa



Um open bar na pista servia vinhos, licores e caipiríssima. Isso, sem 
contar com a cerveja estupidamente gelada; que fez a alegria dos 
amantes da bebida. Enfim, o buffet foi, merecidamente, elogiadíssi-
mo. Na mesa de doces, onde as letras “J” e “G” encantavam a todos 
pois eram autênticas obras de arte, o maravilhoso bolo Souza Leão, 
que roubou a cena, mini churros com doce de leite, doces caseiros, 
pastéis com recheio doce, salada de frutas. XUXU e FLÁVIA, vocês, 
mais uma vez, provaram que são capazes de fazer qualquer evento 
com maestria.

Regina e seuRegina e seu
tradicional acarajétradicional acarajé



“Fiquei encantado com a apresentação
do buffet, que estava um luxo! Amei! 

Parabéns!” - Cássio Domingues



Maria Angélica Moreira, Amabile, Mel, Luciano e Leange CampagnaroMaria Angélica Moreira, Amabile, Mel, Luciano e Leange Campagnaro

Bianca e Tercelino Hautequestt NetoBianca e Tercelino Hautequestt Neto

Ivone VilanovaIvone Vilanova Ludmila ButeriLudmila Buteri

Josilene Nunes, Igor, Gleyd, Eduardo e Jaldecy Pereira, Neli NunesJosilene Nunes, Igor, Gleyd, Eduardo e Jaldecy Pereira, Neli Nunes

Alarico Lima e Ronaldo NascimentoAlarico Lima e Ronaldo Nascimento

Claudia Sasso, Luciano Evaristo e Walmir SassoClaudia Sasso, Luciano Evaristo e Walmir Sasso









Tudo muito lindo, tudo muito gostoso, mas quem 
faz mesmo a FESTA são os convidados. São eles, 
a maior atração. E, na FEIJOADA CLASS, a cus-
tomização vem ganhando de muitos a preocu-
pação em fazer mais bonito. Isso torna a festa 
glamourosa, chique, divertida e animada. Este 
ano, tinham muitas produções LINDAS. 
Soninha Saadi já é hors-concours porque foi a 
primeira, desde as edições iniciais, a transformar 
a camisa. O seu kaftan tinha o complemento da 
bolsa que serviu de embalagem das camisetas, 
que se transformou com pedrarias, correntes e 
bordados. Um trabalho de Magda, da Donatelli.
Neiva Buaiz usou a mais rica de todas. Um tra-
balho primoroso, que foi dos mais elogiados. Léo 
Biancucci, ganhador do ano passado, também 
fez um belo trabalho. Larissa Pimentel transfor-
mou um quimono com detalhes da camiseta e 
ficou originalíssimo. Mas, a vencedora este ano 
foi ROSE OLIVEIRA, que fez praticamente da 
camiseta um vestido de festa, obedecendo à regra 
de deixar todos os patrocinadores. E ela sabe car-
regar. Ganhou uma passagem Vitória/Rio/Vitória 
para se inspirar para outros concursos. Aliás, Rose 
usou uma das fantasias mais bonitas no carnaval 
de 2019, na Piedade - aquela pantera.

ELES FAZEM A FESTA

Wilson Mauro e Anderson LuppiWilson Mauro e Anderson Luppi

Lacy Ramos Jr.Lacy Ramos Jr.
Francini e Paulo Sepulcri comFrancini e Paulo Sepulcri com

Pedro Paulo e João PauloPedro Paulo e João Paulo

Lorenzo, Larissa, Fredinho e Frederico PimentelLorenzo, Larissa, Fredinho e Frederico Pimentel



“Foi um sucesso, como todas as edições anteriores! 
Mais uma vez, repito: obrigada por nos proporcionar 

momentos tão especiais!” - Aparecida Neves
Toninho Lima e Rose OliveiraToninho Lima e Rose Oliveira

Ana Paula Saadi, Kafinha e Francisco JungerAna Paula Saadi, Kafinha e Francisco Junger Bete CaseiraBete Caseira Artur Araujo e Soninha SaadiArtur Araujo e Soninha Saadi

Paulo Roberto Oliveira e Leonardo BiancucciPaulo Roberto Oliveira e Leonardo Biancucci Neiva BuaizNeiva Buaiz



Mais uma vez, os convidados curtiram 
a Photo Cabine NOROCK, do amigo 
Octavio Bastos, e levaram para casa 
suas tirinhas personalizadas. Afinal, 
não pode faltar nos melhores eventos!

PHOTO CABINE
NOROCK

Márcio Klein e Rafaela PeliçãoMárcio Klein e Rafaela Pelição

Octavio Bastos e sua equipeOctavio Bastos e sua equipe

Renato Santos e André WobetoRenato Santos e André Wobeto Cecilia e Renato Cesar AlvarengaCecilia e Renato Cesar Alvarenga Lorena e Gabriela CastiglioniLorena e Gabriela Castiglioni

Karla Motte e Genivaldo DordenoniKarla Motte e Genivaldo Dordenoni Wal Bourguignon, Carol Castro, Simone Fagundes e Ricardo BoechatWal Bourguignon, Carol Castro, Simone Fagundes e Ricardo Boechat



Lorena e Gabriela CastiglioniLorena e Gabriela Castiglioni

Wal Bourguignon, Carol Castro, Simone Fagundes e Ricardo BoechatWal Bourguignon, Carol Castro, Simone Fagundes e Ricardo Boechat Tânia Botti, Leocádia Zanotti, Tereza Servino, Moema Calhau,Tânia Botti, Leocádia Zanotti, Tereza Servino, Moema Calhau,
Regina Pagani e Penha Feu RosaRegina Pagani e Penha Feu Rosa

Priscilla, Yuri e Apolinho RizkPriscilla, Yuri e Apolinho Rizk

Tatiana, Jade e Corbélio Guaitolini Jr.Tatiana, Jade e Corbélio Guaitolini Jr. Felipe Sperandio, Sylviene Guaitolini e Aline BrecianiFelipe Sperandio, Sylviene Guaitolini e Aline Breciani Marcela Pagani e Fred CecilianoMarcela Pagani e Fred Ceciliano

Catarina e Carolina CastiglioniCatarina e Carolina Castiglioni Cássio DominguesCássio Domingues

Heloisa Monjardim, Nubia e Adrienne DemonerHeloisa Monjardim, Nubia e Adrienne Demoner



Se você quiser fazer uma festa com samba e pa-
gode de primeira linha, não precisa esquentar 
a cabeça. Pode contratar o SAMBA SIM (foto). 
Além de excelentes profissionais, têm um super 
repertório e dão tranquilidade. Aliás, acho que 
ali mesmo ganharam muitos clientes, tamanho o 
sucesso que fizeram.
Mas, FEIJOADA CLASS sem escola de samba 
não existe! Alguns acham muito barulhento, 
mas carnaval tem de ter barulho; barulho de 
alegria, de emoção, de vontade de extravasar 
e viver um momento lindo. A bateria da Escola 
de Samba NOVO IMPÉRIO se apresentou com 
toda a sua garra e imediatamente lotou a pista 
por quase uma hora e meia. Além de passistas da 
escola, tivemos também maravilhosas passistas, 
com fantasias luxuosas, da Escola de Samba PIE-
DADE - levadas gentilmente pelo carnavalesco 
e amigo PAULO BALBINO. Inclusive, um casal 
de mestre-sala e porta-bandeira mirim arrancou 
assovios e aplausos intensos da galera. Um show!

OS SHOWSOS SHOWS

Rayane Rayane 
Rosa, Rosa, 

rainha rainha 
da da 

bateria bateria 
da Novo da Novo 
ImpérioImpério

Passista da PiedadePassista da Piedade





As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMAcho tão engraçado as pes-
soas que fazem eventos e vivem 
cobrando participação dos outros, 
mas eles mesmos só vão quando é 
0800. Quá... Quá... Quá...
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar esse chão!”
MMMVocê é apaixonado por 
queijo? Então, deve saber que é um 
dos produtos mais valorizados no 
mercado em todo o mundo e quem 
compra, às vezes, se apavora com o 
preço. Pois, saiba que nos Estados 
Unidos está para ser lançada, den-
tro de um projeto chamado FRO-
MAGGIO, uma máquina de fazer 
queijo! Você coloca leite e um pó 
especial (que contém coagulante 
e micro-organismos) no aparelho 
e pode se dar ao luxo de escolher 
o tipo de queijo desejado: muça-
rela, parmesão, provolone, ricota, 
cream cheese ou queijo suíço. Aí, a 
máquina faz tudo sozinha. Esquen-
ta e mistura o leite, drena o soro 
e aperta a massa. Preço previsto: 
US$ 50 mil. Mas, certamente, o 
custo benefício valerá a pena.
MMMSó temos de esquecer o va-
lor do dólar diante do real. Aí, qual-
quer coisa fica caríssima!
MMMO samba na Feijoada Class 
foi tão quente que uma senhora ti-
rou as sandálias GUCCI para dan-
çar e esqueceu onde deixou. Quá... 
Quá... Quá...
MMMO presidente Jair Bolsonaro 
já conseguiu extinguir 21 mil cargos 
de confiança, aqueles que são des-
tinados aos afilhados de políticos. 
Mesmo assim, ainda restam 110 mil. 
MMMOs ataques constantes aos 
ministros do STF, que podemos ver 
todos os dias nas redes sociais, são 

generalizados. Claro que existem 
aqueles que não resta a menor dú-
vida que estão comprometidos em 
envergonhar o Brasil, mas não se 
pode generalizar. Aliás, como em 
nada nesta vida.
MMME a noiva do LULA, hem? 
Nunca vi um preso se apaixonar 
na prisão. Seria um amor platôni-
co? Não! Os fofoqueiros de plan-
tão dizem que ela sempre gozou de 
privilégios, com bons empregos e 
vultuosos salários desde a época em 
que ele era o todo-poderoso. Mas, 
não era a Rosemary? O sapo bar-
budo parece que era um Don Juan. 
Quá... Quá... Quá...
MMMA procuradora federal Ivo-
ne Vilanova, que conviveu muitos 
anos com o ambientalista Paulo 
Vinhas, que foi assassinado justa-
mente pela defesa do meio ambien-
te, conta que essas enchentes hor-
ríveis que acontecem em Vila Velha 
já faziam parte de suas previsões. 
O pior ainda está por vir e, segun-
do ela, o ambientalista deixou re-
gistrado com amigos. 
MMMAlguns membros da high 
capixaba ainda se curvam para pes-
soas que podem oferecer um prato 
de comida e um bom vinho. Dignos 
de pena!
MMMRecebi um telefonema es-
pecial do ex-presidente do Tribu-
nal de Justiça, o nosso amigo de-
sembargador Frederico Pimentel. 
Sempre amável e educado, quis 
justificar a sua ausência na FEIJO-
ADA CLASS, embora toda a famí-
lia tenha ido nos prestigiar. Faço 
sempre questão de registrar a nos-
sa profunda admiração por toda a 
família. E a razão nem precisa mais 
ser dita. Gente fina, educada, gra-
ta, coisa rara no mundo de hoje.



“Como sempre, foi um grande sucesso! Tudo de primeira 
grandeza! Obrigada por nos proporcionar momentos 

marcantes como esse! Salve, São Jorge!” - Tereza Servino

Dudu CoronaDudu Corona

Jean Estevão e Júlia LoyolaJean Estevão e Júlia Loyola Maria Luíza Altafim e Gustavo BrandãoMaria Luíza Altafim e Gustavo Brandão

Sandra e Eduardo GuignoneSandra e Eduardo Guignone

Fernando Altafim, Davi Pereira e Bruno NogueiraFernando Altafim, Davi Pereira e Bruno Nogueira José Luiz, Vera e Samuel AltafimJosé Luiz, Vera e Samuel Altafim



“Festa maravilhosa! Tudo 
perfeito! Parabéns!”

 - José Luiz Altafim

 “Foi tudo 
maravilhoso!” - 

Andrezinho Castro

Cândida Nader, Alice WanderleyCândida Nader, Alice Wanderley
e Maria Augusta Campinhose Maria Augusta Campinhos

Vera e Márcio BrederVera e Márcio Breder Maria Amélia e Flávio JuliãoMaria Amélia e Flávio Julião Janio Mota, Eloy Carelli, Fernanda e Marcos ReggianiJanio Mota, Eloy Carelli, Fernanda e Marcos Reggiani

Luciana e Gerson Amaral com MiguelLuciana e Gerson Amaral com Miguel Maíta Mota e Altino LeitãoMaíta Mota e Altino Leitão



“Belíssima festa! Maravilhosa 
e deslumbrante!  Amamos.” 

- Sonia Saadi

“Festa maravilhosa! 
Receber é uma arte!”

 - Bruno Lerry

Júlia Balestrassi e James Ferry-ParkerJúlia Balestrassi e James Ferry-Parker

Daniel Pinheiro, Kennya Gava e DaviDaniel Pinheiro, Kennya Gava e Davi Flavia Mignoni, Raphaella Navarro e Ana Luiza FreitasFlavia Mignoni, Raphaella Navarro e Ana Luiza Freitas

Bruna, Mariah e Mateus MussaBruna, Mariah e Mateus Mussa

Mary MendonçaMary Mendonça Sérgio Orofino e Raquel BrandãoSérgio Orofino e Raquel Brandão

Carlos Magno Bernabé e Élcio Paulo Teixeira Carlos Magno Bernabé e Élcio Paulo Teixeira 



Numa festa da família, como já tornou-se a Fei-
joada CLASS, a turminha do quero-quero é 
muito bem-vinda. Para que eles curtam muito 
também, criamos o espaço CLASS KIDS - com 
área baby, pula-pula e várias atividades, como 
oficina de slime, pintura facial -, comandado por 
Tio Júnior e sua equipe da BUUUM Recreação. 
E preparamos um menu especial, com direito a 
picolé de sobremesa. Eles amaram!

RECREAÇÃO

Jackson Couto, Jair Pereira, D. Júlia Mendonça, Fernando,Jackson Couto, Jair Pereira, D. Júlia Mendonça, Fernando,
Peinha e Sophie Mendonça CortelettiPeinha e Sophie Mendonça Corteletti Fábio, Carolina e Letícia RuschiFábio, Carolina e Letícia Ruschi



Andrezinho CastroAndrezinho Castro

Lilian e Paulo Eduardo GonçalvesLilian e Paulo Eduardo Gonçalves

Felipe ProcopioFelipe Procopio Priscila e Janete de SáPriscila e Janete de Sá Fátima CarvalhoFátima Carvalho Carlota Gottardi e Ana CoelhoCarlota Gottardi e Ana Coelho

Dione e Henrique ArrudaDione e Henrique Arruda Renata Machado e José Carlos ZamprognoRenata Machado e José Carlos Zamprogno

Mariangela e Waldemar NielsenMariangela e Waldemar Nielsen Aparecida e Carlos Augusto NevesAparecida e Carlos Augusto Neves Eulália e Deo RozindoEulália e Deo Rozindo



Eliana Caser, Luiz Maciel e Beth CaserEliana Caser, Luiz Maciel e Beth Caser

Lizette Pontes e Maria CardosoLizette Pontes e Maria Cardoso

Mara Tavares e Helio Sampaio Jr.Mara Tavares e Helio Sampaio Jr. Cacá e Marly MiledCacá e Marly Miled Regina LessaRegina Lessa Regina Prates e Marcina ChiabaiRegina Prates e Marcina Chiabai

Priscilla e Leonardo NascimentoPriscilla e Leonardo Nascimento Luca, Andrea e Guilherme NascimentoLuca, Andrea e Guilherme Nascimento

Kessya Martins, Higor e Hilton Schultz, Geisilene Cabral,Kessya Martins, Higor e Hilton Schultz, Geisilene Cabral,
Amanda Schultz e Ana Carolina RibeiroAmanda Schultz e Ana Carolina Ribeiro

Zilce Cabral, Marisa Merlo, Sheila Silva, Edson e Brandinho LucasZilce Cabral, Marisa Merlo, Sheila Silva, Edson e Brandinho Lucas



Quando chegamos em casa, após o evento, demos uma rápida 
passagem pelas redes sociais e vimos que o SUCESSO foi o 
maior de todos os tempos. E que a escolha de São Jorge Guer-
reiro nos inspirou e resultou no direito de termos o SONO 
DOS JUSTOS. Aliás, tão grande que me veio a possibilidade 
de no ano que vem repetir a homenagem, mas, evidente-
mente, com uma nova produção. Ideias é o que nunca nos 
faltarão. Sorry periferia.

SONO DOS JUSTOS

Luca, Andrea e Guilherme NascimentoLuca, Andrea e Guilherme Nascimento

Kessya Martins, Higor e Hilton Schultz, Geisilene Cabral,Kessya Martins, Higor e Hilton Schultz, Geisilene Cabral,
Amanda Schultz e Ana Carolina RibeiroAmanda Schultz e Ana Carolina Ribeiro

Zilce Cabral, Marisa Merlo, Sheila Silva, Edson e Brandinho LucasZilce Cabral, Marisa Merlo, Sheila Silva, Edson e Brandinho Lucas Lia e Débora VecciLia e Débora Vecci Eliza e Mário Augusto FerreiraEliza e Mário Augusto Ferreira

Alipio Cesar Nascimento, Tereco Marins e Lacy Ramos Jr.Alipio Cesar Nascimento, Tereco Marins e Lacy Ramos Jr.

Lulu Moreira e Francisco GuastiLulu Moreira e Francisco Guasti Marly e Giovanna ChiabaiMarly e Giovanna Chiabai Mikely MeloMikely Melo Regina e Edemar BossanelRegina e Edemar Bossanel



Linhas Linhas MaldiMalditastas Linhas  Linhas MalditasMalditas

O Dia das Mães na escola Crescer foi comemorado com 
uma linda homenagem. Para demonstrarem todo cari-
nho, amor e dedicação, os alunos produziram as lem-
brancinhas, ajudaram na montagem da decoração e en-
cantaram com músicas e coreografias. Na foto, Leticia, 
Renato, Thaís  e Marcos Helal.

MMM“A cada bela impressão que causamos, consta-
tamos um inimigo. Para ser popular, é indispensável 
ser medíocre.” Foi Oscar Wilde quem disse.
MMMO senador Fabiano Contarato é um bom repre-
sentante do povo capixaba no Senado. Ele tem sido 
escolhido para notáveis postos em decisões importan-
tes. É o presidente da Comissão de Meio Ambiente no 
caso das tragédias de Brumadinho e Mariana. E, ain-
da, junto com o senador Randolfe Rodrigues, assina 
um novo decreto para sustentar a liberação do uso de 
armas.
MMME Faustão, hem? Continua dando suas caceta-
das inesperadas nos seus convidados. O último foi 
Lulu Santos, quando deixou a entender que ele de-
morou muito a sair do armário. Como dizia o saudoso 
Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMToda vez que acontece um acidente aéreo, um 
detalhe chama a atenção: os aviões sempre estão ir-
regulares. Quem é o responsável por isso que nunca 

vemos pagar pela irresponsabilidade.
MMMQuem conhece o médico ALARICO DUARTE 
LIMA sabe que ele é daquelas pessoas que fazem hu-
mor com a cara mais séria do mundo. Tempos atrás, 
quando uma tia dele faleceu, a família se reuniu na 
casa deles para discutir a partilha de bens. Ele, ao 
passar na sala, ouviu a discussão e foi logo dizendo: 
“Eu quero a minha parte!” Todos olharam assusta-
dos, pois ele nunca foi de fazer questão de nada. E 
ele completou: “Faço questão de todo ano ter o meu 
saquinho de manguitas!” Quá... Quá... Quá...  É que 
no quintal da casa havia um pé de manguita que todos 
os anos a tia, na época de colheita, enviava para ele. 
E isso era o que interessava na partilha: um saco de 
manguitas. Existe? Só Alarico!
MMMO tomate voltou a ser um problema na vida dos 
brasileiros. Parece que o preço acompanha a subida do 
dólar. Na feira de Jardim da Penha, o do tipo italiano 
chegou a R$ 10 o quilo, quase US$ 2,5. Pode?

Há notícias que só podem ser encontradas em

www.revistaclass.com.br



“Foi Show! Sucesso 
total! Salve, Jorge!” 
- Serenuza Chamon

“Você sabe fazer uma festa! 
Sempre impecável!” 

- Maria Augusta Campinhos

Sueli e Jorge Góes CoutinhoSueli e Jorge Góes Coutinho

Paula Faria e Diego PotratzPaula Faria e Diego Potratz

Bruno Lerry e FlávioBruno Lerry e Flávio

Tereco Marins e Eliza M. SantosTereco Marins e Eliza M. Santos Simoni BalariniSimoni Balarini

Izolina e José Francisco GozziIzolina e José Francisco Gozzi Dani Sanz e Rodrigo LeãoDani Sanz e Rodrigo Leão



Rennan Thomaz, Sonia Monteiro, Wildson Pina, Neiva Buaiz e Antônio Marcos NevesRennan Thomaz, Sonia Monteiro, Wildson Pina, Neiva Buaiz e Antônio Marcos Neves

Alexandre Aguiar e Pether MarinsAlexandre Aguiar e Pether Marins

Caca Foliveira e Dídimo EffgenCaca Foliveira e Dídimo Effgen

Fernanda Passon e Bruno BarretoFernanda Passon e Bruno Barreto

Dam BianquimDam Bianquim

José Luiz KfuriJosé Luiz Kfuri Luciane SerranoLuciane Serrano Márcia e Sandro VenturaMárcia e Sandro Ventura



Trump muitos escolhidos, com direito a salários 
de até US$ 88 mil anuais, são, como foi descoberto, 
balconistas, caminhoneiro e um estagiário simples-
mente pelo fato de serem “fáceis de lidar”, ou seja, 
tipo vaca de presépio. 
MMMO fisco italiano está tirando o sono dos mi-
lionários de lá. Principalmente os colecionadores 
de carros luxuosos, tipo Maserati, Bentley e outros 
menos votados. Tem italiano se desfazendo com ur-
gência dos bichinhos de estimação. Até um que tem 
empresa aqui no Estado se apressou em tirar o seu da 
garagem. Não sei se em tempo, mas já passou para 
frente. 
MMMNão entendo como pessoas milionárias se 
apavoram diante de casos assim. Se é milionário e 
gosta de usufruir de coisas boas, que pague o pre-
ço e os impostos. Eu hem... Bem dizia meu saudoso 
pai: “Sou rico! Nada tenho, nada devo!”

Linhas Linhas MalditasMalditas Linhas  Linhas MalditasMalditas
Peinha e Fernando Corteletti 

anteciparam o regresso a 
Vitória só para ir à Feijoada 
CLASS. Isso é que chamamos 
de consideração e prestígio. 
Eles estavam em São Paulo. 

Obrigado pelo carinho.

MMMCuriosidade: uma pesquisa recente constatou 
que, atualmente, a poluição do ar mata mais pessoas 
que o fumo em todo o mundo.
MMMSaúde é o bem mais precioso depois da famí-
lia, claro. No Espírito Santo, mais de 230 mil pesso-
as sofrem de alguma doença rara. Um número con-
siderado bem elevado. No Brasil, já somam mais de 
13 milhões. Então, você aí que, graças a Deus, tem 
uma boa saúde, para de reclamar da vida e agradeça 
todos os dias a Ele. 
MMMCuidado com pessoas que se aproximam de 
você, fazendo grandes elogios e ganhando intimida-
de até de frequentar a sua casa, usufruindo da sua 
privacidade. Vejam o caso do começo da coluna.
MMMNão é privilégio do governo brasileiro a 
contratação de pessoas incompetentes para ocupar 
cargos bem-remunerados. No livro do jornalista 
americano Michael Lewis, denominado “O QUIN-
TO RISCO”, ele conta que no governo de Donald 

O muito querido Waldemar 
Nielsen, ao se despedir na 

Feijoada CLASS, já queria saber 
se teremos este ano o Baile 
a Rigor para comemorar os 
27 anos da revista. Deixa eu 

respirar... quem sabe.



Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMO mundo sofre mesmo 
transformações muito rápidas. Te-
nho visto, com os meus olhos, pes-
soas de alto poder aquisitivo de-
cididas a não mais investirem em 
roupas de festa caras, optando por 
aluguel ou trocando com amigas.
MMMDias atrás, soube também 
que uma noiva ficou tão indigna-
da com o trabalho de uma cerimo-
nialista que anda falando ter sido 
o pior investimento. Ela aconselha 
que não contrate ninguém, a não 
ser para arrumar o cortejo na porta 
da igreja. E cospe maribondos: “É a 
única coisa para qual a minha ser-
viu!” Como diria o saudoso Sérgio 
Caseira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!!”
MMMHá um pouco de exagero. 
Não se pode generalizar, mas real-
mente já vi coisas em casamentos 
que até hoje não entendi.
MMMEduardo Guignone se em-
polgou na FEIJOADA CLASS e ali 
mesmo começou a formar uma ala 
para, no carnaval de 2020, sair na 
Escola de Samba Unidos da Pieda-
de, comandada por Paulo Balbino. 
Recebi convite, mas eu sou da Vila 
Rubim e se sair numa, sinto-me na 
obrigação de vir na Novo Império. 
E não tenho mais fôlego para des-
filar em duas. Daremos tempo ao 
tempo.
MMMNeiva Buaiz já foi convida-
da para o grupo na Piedade. Mas, 
acho difícil sair da Novo Império, 
onde é tratada como uma rainha.
MMMA deputada JANETE DE SÁ 
ficou maravilhada com toda a pro-
dução da FEIJOADA CLASS e dis-
se: “Vocês sabem fazer festa!”
MMMFalando em deputado, o 
federal BOCA ABERTA é uma fi-

gura! Dias atrás, assistindo ao seu 
discurso na Câmara dos Deputa-
dos, achei que era TIRIRICA na 
versão 2019. Quá... Quá... Quá...
MMMGeeeeeeeeeeeeeeeeeente!!! 
Estamos no meio do ano e, até ago-
ra, muito mimimi e papo furado. O 
Brasil precisa seguir em frente. Os 
Rodrigos Maias da vida e outros pa-
recem que ainda estão congelados.
MMMDo Capitão Assunção: “Na 
passeata de apoio a Bolsonaro, a 
Polícia Militar se prestou a tomar 
conta de um bando de maconhei-
ros!” Como diria o saudoso TAO 
MENDES: “Macacos me mordam!”
MMMDisse ainda que se MANA-
TO fosse governador, ele pediria 
para ser o secretário de Segurança. 
“Iria acabar com isso descendo a 
borracha nessa gente”, disse ele.
MMMAPAVORANTE: o jornal 
britânico METRO convocou um 
microbiologista da Universidade 
Metropolitana de Londres para in-
vestigar oito unidades do Mc Do-
nald’s espalhadas pelo País, mais 
especificamente as telas de auto-
atendimento nas quais fizeram os 
seus pedidos. Resultado surpreen-
dente: todos os painéis estudados 
estavam repletos de coliformes fe-
cais. O que vale a pena sugerir que, 
antes de comer seu sanduíche ou 
qualquer outro alimento, lave as 
mãos.
MMMO Serviço de Saúde Pública 
é sempre indesejado em locais que 
fabricam alimentos, mas isso é fun-
damental. A higiene evita muitas 
doenças.
MMMNa Rádio Corredor, um dos 
assuntos constantes é que o com-
bativo deputado Euclério Sampaio 
vai de malas e cuias para o PSB.



FIRST
CLASS

CLÁUDIO COLNAGO
UM ADVOGADO 4.0



m perfil inovador e empreendedor, capacitado em gestão jurídica, preparado para 
fazer frente aos inúmeros desafios diários impostos pela burocracia e mudanças 
constantes nas regras do jogo é o que se exige dos advogados dos novos tempos.
Em sintonia com este mundo cada vez mais dinâmico, dividido em múltiplas ativida-
des, o advogado Cláudio de Oliveira Santos uniu à sua função principal investimen-
tos constantes em formação profissional e competência comportamental, presença 
em congressos nacionais e internacionais, inclusive como palestrante; produção in-
telectual e entrevistas na mídia, entre outros muitos afazeres. “Saber como mudar 
e evoluir é o novo paradigma”, afirma ele.

CLÁUDIO COLNAGO
UM ADVOGADO 4.0

Colnago com Colnago com 
a esposa, a esposa, 
Aline, e a filha, Aline, e a filha, 
BeatrizBeatriz



Texto de ILDA CASTRO

Jovem, 38 anos, mas já com uma 
sólida e respeitada carreira pro-
fissional, Colnago conta que se 
mantém atento a tudo que con-
sidera essencial para garantir um 
bom desempenho na área jurídi-
ca: “Eu me formei em 2003, na 
FDV, e de lá para cá, segui minha 
carreira como advogado, pesqui-
sador e professor. Investi em pes-
quisas, estudos, inovação. Busquei 
e busco conhecimento além da 
área jurídica, tentando entender 
a relação entre economia, políti-
ca, tecnologia e Direito. “Concluí 
cursos de mestrado e doutorado, 
me tornei sócio do escritório onde 
comecei como estagiário, o Bergi 
Advocacia, e fui professor de graduação por 10 anos”, 
relaciona.
A participação em eventos jurídicos tem sido outra 
constante na vida deste inquieto advogado. Além da 
presença em congressos nacionais e internacionais, 
ele teve a oportunidade de palestrar em outros Es-
tados do Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo, além do 
Espírito Santo), Espanha, Portugal, Suíça, Noruega e 
Argentina, onde abordou temas como “proteção de 
dados pessoais”, “direito ao esquecimento” e “liberda-
de de expressão”, sempre no contexto da internet. 
Tais temas foram também desenvolvidos em artigos 
publicados em respeitados periódicos no exterior (Es-
panha, Chile e Colômbia, por exemplo). Ter seus tra-
balhos citados em Teses de Doutorado (inclusive no 
exterior) e decisões judiciais refletem como esse advo-
gado capixaba tornou-se referência e atingiu o topo 
de sua carreira como jurista.

Manter relações institucionais é outra demanda ne-
cessária na carreira dos advogados. Colnago atuou 
por quase 10 anos como voluntário na OAB, sempre 
exercendo papéis de liderança, como presidente da 
Comissão de Estudos Constitucionais e conselheiro 
estadual. Na última gestão, como conselheiro federal, 
representou o Espírito Santo em Brasília e participou 
da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. 
Também pode, nesse período, colaborar intensamen-
te com o aperfeiçoamento do Exame de Ordem, in-
tegrando por várias ocasiões a Banca Examinadora 

destinada a validar as questões exigidas na prova.
Casado com Aline, pai de Beatriz, Colnago tem paixão 
por café (“quem me conhece sabe que jamais recu-
so uma boa xícara de café, de preferência capixaba”), 
uma boa leitura, um bom filme e músicas das mais 
variadas – curte dos mais consagrados musicais da 
Broadway (é fã de Les Misérables) às menos conheci-
das bandas de Punk Rock e Hardcore (de Green Day 
à NOFX). É um curioso iniciante no aprendizado da 
língua italiana, pela qual se interessou em razão de 
seus antepassados.
Sabendo que não se pode ficar parado, Colnago re-
tomou recentemente sua participação em grupos de 
pesquisa na FDV e está lançando seu novo livro “Li-
berdade de Expressão na Internet: desafios regula-
tórios e parâmetros de interpretação”, pela Editora 
Juspodivm. A obra, que decorre de sua Tese de Dou-
torado, analisa as diferentes barreiras (de jurídicas a 
econômicas) para a concretização de uma verdadeira 
liberdade de exprimir ideias e opiniões na “Grande 
Rede”, propondo caminhos e alternativas.
Colnago também continua se destacando em eventos 
pelo mundo. Em julho, apresentará artigos seleciona-
dos no prestigiado Congresso Mundial da Associação 
Internacional de Filosofia do Direito e Social (IVR), 
já em sua 29ª edição, que ocorrerá em Lucerna (Suí-
ça). Em agosto, será a vez de expor suas ideias no IV 
Congresso Mundial de Justiça Constitucional, sediado 
pela primeira vez no Brasil, em Porto Alegre (RS). O 
fio condutor de suas pesquisas tem sido esse: como a 
tecnologia pode e deve interagir com a sociedade.
Vislumbrando o quanto já realizou em tão pouco es-
paço de tempo, Colnago reconhece o enorme apoio 
da família em sua formação e se declara pronto para 
mais: “A busca por crescimento pessoal é um processo 
sem volta, assim como a ideia que impede a mente de 
voltar a seu tamanho original”.

O fio condutor de suas 
pesquisas tem sido esse: como 

a tecnologia pode e deve 
interagir com a sociedade.



REFLEXÕES REFLEXÕES REFLEXÕES

“Ser livre é ter 
um caso de 
amor com a 

própria vida.” 
- Augusto 

Cury

“Se o tempo curasse, 
as farmácias 

venderiam relógios!”

“As noites mais 
escuras produzem 
as estrelas mais 

brilhantes.”

“Para ver muita coisa 
é preciso despregar os 
olhos de si mesmo.”

“Muitas vezes,
o que se cala faz 

maior impacto do 
que o que se diz.”

“O rei que 
possuir a 

justiça não 
precisa de 
coragem.”

- Aristóteles

“Para você ter 
alguma coisa 

que nunca teve, 
precisa fazer algo 

que nunca fez!”

“A razão é sempre 
mesquinha quando 
se coloca ao lado 

do verdadeiro 
sentimento.” 

- Honoré de Balzac

“A verdade me ensinou
a mudar de opinião sem

que precise trair a pessoa
que sou.”

“Quando o problema é dinheiro, 
e você não o tem, então você não 

tem problema.”



LISBOA, 
LISBÓTIMA!

Em sua temporada de férias pela capital de 
Portugal, o empresário e fotógrafo OCTAVIO 
BASTOS registrou cenas do cotidiano de Lis-
boa e arredores e publicou no seu IG @octa-
viobastos - sempre com o jargão criado por ele 
- LISBOA, LISBÓTIMA. 
Foi ele quem assinou também as fotos das vi-
trines da capital, que saíram na edição passa-
da. Confira aqui alguns cliques e depois se de-
leite mais no Instagram.

por Octavio Bastos

Pescador na zona portuária, em Almada. Ao fundo,Pescador na zona portuária, em Almada. Ao fundo,
a cidade de Lisboa vista do outro lado do Tejoa cidade de Lisboa vista do outro lado do Tejo

Elétrico em Lisboa. Um íconeElétrico em Lisboa. Um ícone

Beco onde prenderam CamõesBeco onde prenderam Camões

Cais das Colunas, na PraçaCais das Colunas, na Praça
do Comércio em Lisboado Comércio em Lisboa



Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, bem 
poderia ser o DIA DO AMOR – sentimento que 
tem feito falta no mundo e o deixado órfão em 
muitas coisas. Onde coloca-se amor, o melhor 
floresce - principalmente nas relações humanas.
A ele, nos dias atuais, agregou-se a DIVERSI-
DADE! E, assim, o AMOR ganhou o prisma que 
muitas vezes teve de ser ofuscado por causa da 
intolerância. Hoje, ele é multicolorido! A luz se 
fez e muitos resolveram trilhar caminhos brava-
mente conquistados por quem se sentia à mar-
gem, mas nunca desistiu de alcançá-lo e vivê-lo 
em plenitude.
E já que fazemos uma ode ao AMOR, é bom 
lembrar que vale a pena, primeiro, apaixonar-se 
por si próprio. Sem essa semente, nenhuma 
outra pode ser descentemente cultivada. E se no 
meio do processo ela secar, ali já não mais existe 
AMOR. Por isso, capriche na autoirrigação!
Mas, claro, se você não cuidar da outra semente, 
a sua ligação com ela morre; afinal, numa relação 
a dois, o maior sentido de estar junto é somar 

VIVA O AMOR!
atitude para dividir FELICIDADE! 
Para olhar apenas para o seu umbigo, melhor es-
tar só. E, claro, não há problema algum nisso! Já 
não temos o casamento consigo mesmo - a solo- 
gamia. No meio desse caldeirão de misturas, 
facetas, é bom lembrar de outro ingrediente pri-
mordial - RESPEITO -, a você e aos outros! 
No DIA DOS NAMORADOS, celebre o AMOR! 
E deixe que ele transborde por toda a sua vida, 
lhe trazendo um perfume que é único. 
Comemore! Celebre! Para os enamorados, sur-
preenda, realize, reafirme. Escolha cada detalhe 
desse dia com o maior objetivo de dizer ao outro 
da felicidade de tê-lo habitando seu coração, de 
dividir seus dias, suas alegrias e angústias, suas 
batalhas e conquistas, seu bom humor e mau hu-
mor; afinal, nem tudo são rosas, e, geralmente, 
é na tempestade que podemos ver o quanto 
ter um AMOR ao lado é maravilhoso na nossa 
caminhada terrena.

FELIZ DIA DOS NAMORADOS! 
FELIZ DIA DO AMOR!

Por Terry Santos



SAÚDE

QUEDA DE CABELO NAS MULHERES
A queda de cabelos é um tema que assusta homens e 
mulheres de diversas idades. Um tipo, em especial, vem 
chamando a atenção de dermatologistas. Trata-se de uma 
alopecia progressiva e irreversível, mais frequente em 
mulheres.   
Dados epidemiológicos sobre a chamada alopecia fibro-
sante frontal (AFF) ainda não estão disponíveis, porém 
observações de dermatologistas ao redor do mundo re-
forçam o aumento do número de casos da doença. “A 
AFF foi descrita pela primeira vez na literatura médica 
há cerca de 20 anos e nos chama a atenção pelo número 
crescente de pacientes que desenvolveram o problema”, 
explica o dermatologista dr. Rodrigo Pirmez, coordena-
dor do Departamento de Cabelos da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia-RJ, vice-presidente da International Tri-
choscopy Society e membro da European Hair Research 
Society e North American Hair Research Society. 
“A AFF se manifesta principalmente pela perda dos cabe-
los na linha de implantação. A paciente tem a sensação de 
que a testa está ficando cada vez maior. Outro sinal carac-
terístico é a perda das sobrancelhas, que muitas mulheres 
atribuem à idade, o que acaba retardando a procura pelo 
dermatologista”, detalha o médico.  
O especialista ressalta ainda que outras manifestações po-
dem acompanhar a doença: “A perda dos pelos do corpo é 
muito comum. Alguns pacientes têm alterações na textura 
da pele do rosto, como se fossem bolinhas. E outros po-
dem também apresentar manchas acinzentadas na face.”
Dr. Rodrigo, especialista no assunto de alopecia, explica 
alguns possíveis gatilhos para o surgimento desse tipo de 
queda de cabelo: 
Acredita-se que alterações hormonais tenham um papel 

importante no desenvolvimento da alopecia, uma vez que 
a doença afeta predominantemente mulheres e é associa-
da com o período perimenopausa.
O surgimento recente da doença leva pesquisadores a 
acreditarem que fatores externos que tenham sido intro-
duzidos há pouco tempo no meio ambiente possam atuar 
como gatilho da doença. Fatores já aventados incluem uso 
de protetores solares e cosméticos, exposição a telas de 
computadores, contraceptivos orais e diferentes dietas. 
A autoimunidade, ou seja, quando o próprio organismo 
se ataca, também é considerado um possível gatilho. Estu-
dos sugerem que pacientes com AFF têm maior incidên-
cia de doenças autoimunes.
Há ainda a impressão de que a gênese da alopecia fibro-
sante frontal possa ser multifatorial e que um único gati-
lho não seria suficiente para desencadeá-la. 
“É importante ressaltar que esses estudos da doença são 
iniciais e que não há confirmação de que nenhum dos fa-
tores estudados possa ser, de fato, um gatilho para o surgi-
mento desse tipo de alopecia. Portanto, não existem reco-
mendações oficiais no sentido de se proibir ou estimular o 
uso de nenhum produto ou comportamento específico”, 
reforça o dermatologista.  
“Minha recomendação é que o paciente busque a consulta 
com dermatologista especializado em doenças dos cabe-
los e couro cabeludo e realize os exames indicados para 
confirmar o tipo de alopecia, que podem ir desde a tricos-
copia, exames de sangue ou até mesmo uma pequena bi-
ópsia de pele. A partir de uma avaliação individualizada, 
o médico prescreverá o tratamento adequado. A AFF tem 
tratamento e o diagnóstico precoce é chave para o sucesso 
dele”, conclui dr. Rodrigo. 





by JOSUÉ DOS SANTOS NETOCULINÁRIA

pizza de massa folhada com 
queijo feta e presunto de parma

espaguete com pesto
e presunto de parma

Ingredientes: 400 g de massa folhada; 2 colhe-
res de sopa de azeite extra virgem; 1 kg de cebo-
la roxa; 2 colheres de sopa de açúcar mascavo; 
2 colheres de sopa de vinagre balsâmico; 50 g 
de parmesão; 100 g de queijo feta; fatias de pre-
sunto de parma; farinha de trigo para abrir a 
massa.

Modo de preparo: aqueça uma panela grande 
com azeite. Fatie finamente as cebolas e adicio-
ne à panela, cozinhando em fogo médio. Mexa 
para não deixar a cebola queimar, e sim carame-
lizar, por mais ou menos 20 minutos. Adicione 
o açúcar mascavo, o balsâmico, tempere com sal 
e pimenta, deixe cozinhar por mais 10 minutos 
e reserve. Preaqueça o forno a 200 graus. Abra 
a massa folhada em uma superfície polvilhada 
com farinha de trigo. Faça um retângulo de 20 
por 40 cm. Coloque a massa em uma assadeira 

Ingredientes: 500 g de espaguete; 200 g de pre-
sunto de parma; 500 g de creme de leite fresco; 
100 ml de limão taiti; 1 maço de manjericão; 1 
maço de salsinha; 200 ml de azeite; 4 dentes de 
alho; 1 colher (sobremesa) de manteiga; queijo 
parmesão ralado; nozes trituradas; sal a gosto.

Modo de preparo: 
acomode 100 g de 
presunto em uma 
assadeira e leve ao 
forno médio por 15 
minutos ou até que 
as fatias fiquem cro-
cantes. Escorra em 
papel toalha e reser-
ve. Misture o creme 

com papel manteiga e fure toda a sua superfí-
cie com um garfo, pré-assando por 12 minutos. 
Tire a massa do forno e distribua a cebola e o 
queijo pela massa, tempere com pimenta-do-
-reino. Asse por mais 20 minutos. Tire do forno 
e adicione o presunto de parma. Sirva a seguir.

de leite e o limão, leve ao fogo baixo e deixe re-
duzir até a metade. Coloque o manjericão e a 
salsinha (somente as folhas) no liquidificador. À 
parte, frite os dentes de alho no azeite. Quando 
estiverem levemente dourados, despeje tudo no 
liquidificador, acrescente sal e bata. Depois de 
batido, acrescente o parmesão ralado e as nozes 
trituradas e misture. Cozinhe o macarrão em 
água fervente com sal até ficar al dente. Escorra o 
macarrão, despeje em uma panela e acrescente 
a manteiga para dar mais sabor e brilho ao pra-
to. Adicione o presunto de parma (cru) picado 
(100 g), o molho de limão e uma boa quantidade 
de pesto de manjericão. Mexa bem e acrescente 
o presunto assado (esfarelado ou em lascas – 100 
g). Se desejar, decore com folhas de rúcula na 
hora de servir.



A fabricante Xiaomi está 
de portas abertas, outra 
vez: em parceria com a 
fabricante de eletrôni-
cos DL, de Santa Rita do 
Sapucaí (MG), a chinesa 
pretende oferecer por 
aqui um portfólio que 
ultrapassa uma cente-

na de produtos, incluindo sete modelos de 
smartphones e itens como patinetes elétri-
cos, lâmpadas inteligentes e até mesmo mo-
chilas. A empresa inaugurou no dia 1º de 
junho sua primeira loja oficial no País, no 
Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Além 
da loja física, os produtos da marca também estão dis-
poníveis no site oficial da Xiaomi (mi.com), a partir 
da primeira semana deste mês, e em lojas parceiras 
como Pernambucanas e Magazine Luiza.
Segundo a Xiaomi, chegarão ao País os celulares Mi 
9, Redmi Note7, Redmi Go, Redmi Note 6 Pro, Red-
mi 7, Pocophone F1 e Mi 8 Lite. Os aparelhos serão 
homologados junto à Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) pela DL, que também cuidará das 
vendas, distribuição e do suporte aos usuários bra-
sileiros. A empresa anunciou o preço oficial de dois 
aparelhos para as lojas brasileiras: o topo de 
linha Mi 9 custará R$ 4 mil; já o Redmi Note 7 
sairá por R$ 1,7 mil. Anunciados anteriormen-
te, o Pocophone F1 custará R$ 3 mil; já o Redmi 
Note 6 Pro chegará ao País por R$ 2 mil.

Celulares - Os smartphones carros-chefe da Xiaomi 
no Brasil serão o Mi 9 e o Redmi Note 7 - segundo 
a Xiaomi, foram feitas modificações nas configura-
ções dos aparelhos para atender especialmente ao 
público brasileiro.
O Mi 9 tem uma tela de 6.39 polegadas e design 
baseado em metal e vidro. A parte traseira, feita 
de vidro, reproduz diversas cores conforme a 
incidência da luz. A câmera frontal tem 20 MP 
e há três lentes traseiras: uma principal de 
48 MP, uma grande angular com 16 MP, 
que oferece um ângulo de captação de 
117 graus, e uma terceira de 12 MP, res-
ponsável por permitir um zoom óptico de 
duas vezes. O processador do aparelho é 

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

o Snapdragon 855, o topo de linha da fabricante de 
chips Qualcomm, e deve suportar redes 5G.
Já o Redmi Note 7, modelo intermediário da marca, 
tem tela de 6.3 polegadas, e será oferecido nas cores 
preto e azul. A câmera do aparelho é dupla, uma de 
48 MP e outra de 5 MP. O processador do celular é 
o Snapdragon 660. A bateria do Redmi Note 7 é de 
4000 mAh, e promete durar 36 horas de uso — ou até 
mesmo reproduzir vídeos durante 13 horas seguidas.

Outros produtos - Além dos smartphones, chegarão 
ao Brasil na loja oficial da Xiaomi produtos vestí-

veis e também dispositivos de casa conectada, 
como escova de dente elétrica, lâmpada in-
teligente, patinete elétrico, drone, pulseira 
inteligente, mochilas, entre outros.

Chamada de Mi Bedside Lamp, a lâmpada inte-
ligente da Xiaomi oferece 16 milhões de opções 

de tons aos usuários, além de suporte a assistentes 
de voz como o Google Assistant e a Alexa, da Ama-

zon. Já a pulseira inteligente, chamada de Mi Band 
3, permite que o usuário controle seu sono e suas ati-
vidades esportivas, com 20 dias de bateria.

A Xiaomi também afirmou que 
alguns produtos terão seu uso 
integrado: a pulseira consegue 
identificar que o usuário pegou 
no sono e comunicar à lâmpada 

para que a luz seja apagada, por 
exemplo. Os produtos também pode-

rão ser comandados pelo aplicativo da empre-
sa, o Mi Home.

XIAOMI VOLTA AO BRASIL COM LOJA 
PRÓPRIA E LINHA PARA CASA CONECTADA






