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Há 25 anos acolhendo projetos de vida
 e compartilhando emoções
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O PODER
DO 27

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass

cASA COR
NOSSA CAPA

SÉRGIO PAULO
RABELLO

mbora não seja daquelas pessoas que te-
mem previsões, pois acredito que só DEUS 
sabe o nosso dia de amanhã, respeito o 
que os astrólogos e cientistas afirmam. 
Mas, sem paranoia, sem sofrer antecipa-
damente. Quando era adolescente, tinha 

um irmão que gostava de ouvir NELSON GONÇALVES, 
conhecido como o maior cantor que o Brasil já teve, can-
tando uma música chamada VERMELHO 27. A letra falava 
de um jogador inveterado que, durante o tempo em que 
ganhou milhões, tinha amores, mas nunca teve AMOR. 
Enquanto distribuía rios de champanhe, estava rodeado 
de amigos, mas, todos sumiram quando, fatalmente, uma 
noite perdeu tudo na mesa de jogo. 
Com 27 anos, a minha vida teve um salto elevado, pois 
já era pai, comandava uma família com responsabilida-
de e comprometimento de dar o melhor de mim. Mas, 
há algumas controvérsias em relação ao 
número 27. Na área musical, ele representa 
muita dor, tristeza e até pode ser considerado 
como maldito, e já contamos a razão: nomes 
consagrados como BRIAN JONES, JIMI HEN-
DRIX, JANIS JOPLIN, JIM MORRISON e KURT 
COLEN morreram em situações trágicas aos 
27 anos.
Mas, a revista CLASS e eu, JORGINHO SAN-
TOS, como seu criador e editor, preferimos 
acreditar na NUMEROLOGIA. Ela diz que o 27 
significa uma transição, a passagem para um 

próximo estágio de vida. Olha que incrível!!! É exatamente 
isso. Como já dissemos, gastaremos até o último fôlego 
para manter a edição impressa VIVA, porque ela nos esti-
mula a perpetuar a história da high capixaba como nunca 
nenhum outro veículo de informação conseguiu. É difícil? 
Sim, muito difícil! Tanto que todos os outros que tentaram 
ficaram pelo caminho já há algum tempo. 
A numerologia diz também que a combinação dos nú-
meros 2 e 7 é muito FORTE. Garante que impulsiona à 
FORTUNA, promove a FELICIDADE e o reconhecimento 
de TALENTO. Como temos sempre como ideologia abra-
çar o lado otimista de cada coisa, embarcamos nessa e 
aguardamos, com fé em DEUS, que assim será. Em meu 
histórico, também o número 27 trouxe grandes mudanças 
positivas em minha vida. 
Nesta edição, ainda temos entre as melhores matérias 
o trabalho maravilhoso do arquiteto SÉRGIO PAULO RA-

BELLO, que comemora 20 anos de êxito na 
CASA COR ES. E, em quase todas, as pá-
ginas da CLASS registraram e aplaudiram o 
talento nato do bem-sucedido profissional. 
Tudo isso é apenas um registro para falar da 
nossa posição - que sempre será LUTAR para 
que venham mais 27 anos, inovando e sendo 
referência na mídia capixaba. Assim convoco 
você, caro leitor, a continuar emanando ener-
gia positiva. Obrigado! Obrigado! Obrigado!

Jorginho Santos
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Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMEm recente viagem a Foz 
do Iguaçu, Lulu Moreira e o amigo 
Francisco Guasti viveram momentos 
de muitos risos. Imagina que por ele 
não poder entrar no Parque das Cata-
ratas com seu cãozinho, deixou Lulu 
e Willy e foi bater pernas na redon-
deza. Com trajes de turista, bermu-
da, t-shirts e tênis, Francisco viu um 
grande movimento num determinado 
lugar e, curioso, colocou o cachorro 
no colo e resolveu entrar para ver. 
Quando foi entrando, pedindo licença 
para se aproximar mais, viu que to-
das as pessoas começaram a olhá-lo 
de cima a baixo. De repente, viu que 
era um velório. Muito rápido de racio-
cínio, não perdeu tempo, começou a 
chorar cobrindo o rosto e aos poucos 
foi saindo. Naquela noite, o assunto 
foi motivo para gargalhadas até altas 
horas. Quá... Quá... Quá...
MMMA coisa está ficando tão pe-
rigosa para o ministro Gilmar Mendes 
que ao invés de colete a prova de balas, 
não demora ele terá de recorrer a uma 
armadura. Como diria o saudoso Sér-
gio Caseira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!!”
MMMA toxina botulínica, mais co-
nhecida por BOTOX, muito usada para 
combater rugas, agora vem sendo 
usada para diminuir dores crônicas. 
Como o botox tem o poder de reduzir o 
impacto de crises, os cientistas testa-
ram a toxina em mulheres que sofrem 
de endometriose, doença sem cura 
que causa fortes dores na região pél-
vica. O resultado foi surpreendente: 
11 das 13 participantes confirmaram 
um grande alívio; e o melhor, durou 
entre cinco e onze meses sem senti-
rem NADA.
MMMDe um analista político: “Não 

terá jeito. A Operação Lava Jato está 
demorando, mas chegará aqui ao Espí-
rito Santo e surpreenderá muita gente.” 
A conferir.
MMMO senador FABIANO CON-
TARATO conseguiu, em muito pouco 
tempo, perder grande parte do seu 
eleitorado. Uma lista com mais de 
150 mil assinaturas circula por aí, 
cuja finalidade é pedir o seu IMPEA-
CHMENT. Acho difícil isso acontecer, 
mas ele dificilmente ganhará outra 
eleição. A sorte dele é que o mandato 
de senador é de 8 anos.
MMMVitória tem pessoas estranhas, 
que cometem atos que ninguém enten-
de. Nem mesmo FREUD. Dias atrás, 
um empresário criou o maior rebu para 
impedir que uma praça, na região da 
MATA DA PRAIA, recebesse o nome do 
saudoso jornalista MARIEN CALIXTE. 
Além de estranho, uma atitude antipá-
tica. Eu hein...
MMMCena capixaba: dias atrás, 
próximo à Assembleia Legislativa, um 
automóvel deu pane e atrapalhava o 
trânsito. Uma jovem guarda de trânsi-
to saiu do carro em que passava pelo 
local, atravessou a rua e, sozinha, 
empurrou para o acostamento. Infeliz-
mente, não tive como parar para sa-
ber seu nome e cumprimentar. É disso 
que precisamos. Gente com atitude. 
MMMEra só o que faltava! Dizem 
que, nos grandes centros, as casas 
especializadas em festas infantis já não 
querem mais servir cachorro quente, 
refrigerante e os maravilhosos briga-
deiros, docinho de coco, cajuzinho etc. 
Ah, também nada de fritura. Preferem 
oferecer frutas com cortes divertidos e 
sucos naturais. Meu Deus!!! Os meus 
netos não conhecerão essas maravi-
lhas? Isso é um pecado mortal!





A beleza natural do mar da Ilha do Boi é 
emoldurada no projeto audacioso e sustentável 
da CASA URBANA, assinada pelo arquiteto e 
designer de interiores SÉRGIO PAULO RABELLO 
para a CASA COR ES 2019. 
O aço de reúso da ArcelorMittal, o quartzito 
translúcido com certificações ambientais, da 
PBA Stone, em placas de 3 metros de altura 
por 1,8 metro de largura; e a madeira Duratex, 
materiais aparentemente pesados, ganham um 
design com a leveza necessária para compor 
a estrutura principal sem interferir na vista do 
local; cultivando o aconchego que tanto se 
procura nas moradias urbanas. 



CASA URBANA POR
SÉRGIO PAULO RABELLOSÉRGIO PAULO RABELLO
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Materiais sustentáveis, dos 
acabamentos à decoração, 

compõem o espaço de 160 m², 
trazendo o conceito para o ambiente 
- que abriga living, quarto, banheiro, 

cozinha, hall e uma varanda em 
toda extensão externa do espaço 
-, sem perder o requinte e o bom 

gosto característicos dos trabalhos 
de SÉRGIO. A fachada, em ACM, 
tem desenho exclusivo assinado 
pela designer Ana Paula Castro; 

que também fez várias obras de arte 
em aço que estão nos ambientes. 

As persianas automatizadas Hunter 
Douglas, da Arte Assinada, dão ao 

morador a luminosidade necessária, 
sem perder a privacidade. Na décor, 

com móveis Artefacto e tapetes 
Persa da Empório dos Tapetes, 

paleta de cores em tons terrosos, 
que compõem harmoniosamente 
com a madeira Duratex usada no 
teto e com o quartzito translúcido 

das paredes e piso. Um luxo! 



Para comemorar seus 20 anos de CASA COR, a Imagiton 
imprimiu em discos fotos dos ambientes assinados por 
SÉRGIO PAULO RABELLO ao longo da sua trajetória nas 

edições; que foram dispostos na parede da rampa que dá 
acesso aos outros ambientes da mostra. 

SÉRGIO PAULO RABELLO
Arquitetura e Interiores

@sergiopaulorabelloarquitetura
(27) 98111-9320/ 98166-3338 

(27) 2123-1975 

Foto de Nelson Junior





Como defensor de qualquer coisa que fortaleça 
e enalteça o AMOR, não poderia deixar de me 
emocionar ao assistir a solenidade das Bodas 
de Prata dos amigos queridos ADRIANA e CE-
SAR SAADE JUNIOR. Foi na bela área externa 
do Clube Álvares Cabral, no Castanheira Lounge 
Ilha Buffet, com decoração assinada pelo cra-
que CÁSSIO DOMINGUES usando apenas flores 
brancas, com a maestria que lhe é peculiar, e re-
alçada pela iluminação cênica de LÉO, que espa- 
lhou nos jardins verticais e nas árvores dezenas 
de lâmpadas, num efeito simplesmente lindo.
ADRIANA e CESINHA recebiam os convidados 
com aquela alegria que todos conhecem. Ele, 
num bem-talhado terno da nova coleção AR-
MANI, óbvio, de sua loja MAISON LIBANESA, e 
ela num modelo chiquérrimo, em tons de prata 
e bordados em pedrarias e swarovski, também 
prata, by JOSUÉ VASCONCELOS.
O cerimonial de RITA MENDANHA impecável, 
com uma seleção de recepcionistas bem-ves-
tidas e discretas, como deve ser, tanto para a 
cerimonialista quanto para as suas funcionárias. 
Antes de iniciar a cerimônia, os convidados 
foram convocados para formar um grande túnel 
e recebiam palitos de chuva de prata - que foram 
acesos para que o casal fosse recebido com 
aplausos até o platô, embaixo de uma árvore lin-

ADRIANA E CESARADRIANA E CESAR
UM AMOR DO TAMANHO DO MARUM AMOR DO TAMANHO DO MAR

Com Rita MendanhaCom Rita Mendanha

Álbum de família: Cesinha, Isabela, Cesar, Adriana e Flávia SaadeÁlbum de família: Cesinha, Isabela, Cesar, Adriana e Flávia Saade



da e cheia de luminárias. 
A escolha do local foi da própria ADRIANA, que em suas 
palavras justificou: “Quis que fosse embaixo de uma ár-
vore porque a nossa história criou raízes de AMOR.” E 
ele não deixou por menos: “Só posso dizer que depois 
de todos esses anos, o meu AMOR por você é do ta-
manho do MAR!”  Ah... isso é lindo! Ver pessoas que, 
na maior naturalidade, expõem seus sentimentos e con-
seguem passar a veracidade de um AMOR só merece 
aplausos. Claro, os mais sensíveis encheram os olhos 
de lágrimas.
Mas, não parou por aí! A senhora TERESINHA BICHA-
RA, tia do noivo, que comandou a solenidade, relem-
brou como foi a história de amor que os uniu. Os filhos, 
Isabela e Cesar, também fizeram seus depoimentos com 
emoção e gratidão, evidenciando o orgulho de sua fi- 
liação. O fundo musical foi entregue ao conjunto MID-
PLAY que, com uma bela seleção, animou os convida-
dos e a pista foi aberta pelo casal homenageado. 
Uma noite onde predominou emoção, alegria e um tri- 
buto ao AMOR que reina numa família que esbanja exem- 
plo de respeito, caráter, dignidade e cumplicidade, e por 
isso têm o maior carinho, respeito e admiração. Fotos 
de JANIO PETERLI.

Entre Sylviene e Jony MottaEntre Sylviene e Jony Motta

Entre Sheila e Fernando GiestasEntre Sheila e Fernando Giestas

Cintia e Riguel Chieppe, Adriana e CesarCintia e Riguel Chieppe, Adriana e Cesar Com Marina e Elder ZenobioCom Marina e Elder Zenobio

Cesar com Karla Barros, Civis Eisehenlor, Daniela Valbao,Cesar com Karla Barros, Civis Eisehenlor, Daniela Valbao,
Aline Eisehnlor, Aline Gregorio e Cintia ChieppeAline Eisehnlor, Aline Gregorio e Cintia Chieppe

Adriana e Cesar entre Andrea e Adi GamaAdriana e Cesar entre Andrea e Adi Gama



A BOMBA DO DIA só pode ser conferida em

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMA impagável Vânia Sarlo, fi-
gura lendária na high capixaba, nos 
contou que viveu uma noite de terror 
ao sair com o primo Franklin Scarton 
para jantar num badalado restauran-
te da Praia do Canto. Tudo começou 
quando foi servido o prato principal, 
um bacalhau. Ela estranhou que veio 
numa frigideira. Vânia chamou o gar-
çom e disse que preferia um prato, 
que ela não gostava de comer em 
panela. Solicitou também um garfo 
adequado, e quase morreu quando 
ele trouxe segurando na parte dos 
dentes e entregou o cabo. Vania então 
disse: “Moço, eu não posso colocar 
na boca um garfo que o senhor está 
com as mãos. Quando for servir, use 
o cabo.” Vocês sabem, ela já deu aula 
de comportamento e etiqueta. Apesar 
de achar o sabor também injusto ao 
preço que cobram, se manteve quie-
ta, o que já é um MILAGRE. Mas, na 
hora da sobremesa, foi informada que 
havia uma que era cortesia da casa. 
Disse: “Não! Prefiro escolher e pagar 
um petit gâteau.” Quando veio a so-
bremesa, ao partir, não encontrou o 
chocolate. Aí ela falou alto: “Moço, 
o petit o senhor trouxe, mas o gâte-
au acho que o gato comeu lá na cozi-
nha!” Quá... Quá... Quá... Essa Vânia 
é f...
MMMAquela senhora mais chata 
que galocha de chuva cheia de brita já 
começa a sentir na pele a bobagem que 
fez ao se separar. Estava se achando a 
última bolacha do pacote de biscoito, e 
já viu que precisa urgente arranjar al-
guém. Mas, será difícil!
MMMPela passagem dos 27 anos 
da revista CLASS, por sugestão do 
nosso amigo, deputado ENIVALDO 
DOS ANJOS, faremos uma exposição 

de capas na Assembleia Legislativa. 
As mesmas que mostramos na festa 
do MOKAI, dias atrás. 
MMMDizem que LULA não quer sair 
da prisão porque terá de trabalhar. Já 
acostumou-se com o seu cantinho em 
Curitiba, onde tem garantido brownies 
enviados pela “cumpanheira” Gleisi Hof- 
fmann e a feijoada às quartas-feiras. 
Quá... Quá... Quá...
MMMPara quem interessar possa: 
“Quando falta sorte, tem que sobrar 
atitude. O azar morre de medo das 
pessoas determinadas.”
MMMA situação está complicada 
para um empresário da Ilha. A essa al-
tura, já deve estar em suas mãos uma 
intimação para um teste de paternida-
de. Uma jovem do interior do Estado 
entrou na Justiça requerendo os direi-
tos, pois garante que o seu filho é dele. 
Quem? Quem? Só posso dizer que ele 
não é nascido no Estado, ganhou al-
gum dinheiro e isso também fez subir 
à cabeça. Ah, ele também tem ligações 
com um sindicato. Tcham... Tcham... 
Tcham...
MMMGraças a Deus que em 2020, 
ano eleitoral, havia uma proposta de 
colocar já no primeiro tempo o tal do 
Horário Eleitoral Gratuito, mas foi ve-
tado. Aleluia!!!
MMMOutra coisa boa de 2020 é 
que, graças ao presidente JAIR BOL-
SONARO, não teremos o famigerado 
HORÁRIO DE VERÃO. Ufa!!!
MMMO Macaco Simão tem razão 
quando diz que ao invés de sabatina 
no Senado, o Brasil precisava substi-
tuir por banca psiquiátrica.
MMM“Sonhar um sonho impossível, 
negar quando é fácil ceder, é minha lei, 
minha questão, ganhar este mundo, 
cravar esse chão!”





LUIZA & FREDERICOLUIZA & FREDERICO
BODAS DE OUROBODAS DE OURO

Com a filha Roberta Pimentel, seu esposo,Com a filha Roberta Pimentel, seu esposo,
Leandro Sá Fortes, e a filha, EduardaLeandro Sá Fortes, e a filha, Eduarda

Com a filha Dione Pimentel Arruda e seus filhosCom a filha Dione Pimentel Arruda e seus filhos
Mateus e Henrique Pimentel ArrudaMateus e Henrique Pimentel Arruda

Com o filho Frederico Pimentel, a nora, Larissa, e os netos, Lorenzo e FredericoCom o filho Frederico Pimentel, a nora, Larissa, e os netos, Lorenzo e Frederico

Com a filha LARISSA Schaider Pimentel e seus filhos,Com a filha LARISSA Schaider Pimentel e seus filhos,
Moacyr e Guilherme Pimentel CôrtesMoacyr e Guilherme Pimentel CôrtesA bênção de Pe. Reuber Daltio, amigo da famíliaA bênção de Pe. Reuber Daltio, amigo da família

Todos nós somos conhecedores que já há algum 
tempo a união matrimonial, com raras exceções, 
consegue longevidade. Quando vemos, nos dias 
atuais, um casal atingir cinco décadas de feliz ma- 
trimônio, só temos de aplaudir e mostrar que nem 
tudo está perdido.
É o caso dos meus queridos amigos LUIZA e FRE- 
DERICO PIMENTEL. Numa cerimônia bastante íntima, 
onde apenas a família participou, o desembargador 
reiterou as juras de AMOR por sua LUIZA. Nós, que 
temos o privilégio de SEMPRE contar com o prestí-
gio deles e de toda a família em nossos eventos, so-
mos testemunhas deste amor, união e cumplicidade.  
OS PIMENTEL nos enchem de orgulho com suas 
presenças e com seus exemplos. PARABÉNS! Mui-
tos anos mais de feliz união.

Fotos de Kátia Monaco





As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMA arquiteta Márcia Abreu 
abrirá, em breve, uma loja de objetos 
de decoração na Praia do Canto.
MMMDurante quase 13 anos, traba-
lhamos com moda e saímos na hora 
certa. Acho que os estilistas vivem a 
fase menos criativa de suas vidas. 
Com rara exceção, se vê algo interes-
sante. E, o pior, uma porção de gente 
se “ACHANDO” a ANNA WINTOUR do 
pedaço. Usam roupas horrorosas e 
querem considerar-se INFLUENCERS. 
MMMO jornal O GLOBO, e sua 
campanha contra o presidente JAIR 
BOLSONARO, chegou ao cúmulo de 
contar os seus termos preferidos em 
seus discursos. Segundo eles, a pa-
lavra mais dita foi BRASIL, e foram 
1.079 vezes, na cerimônia de lança-
mento do Programa Nacional de Es-
colas Cívico Militares; e a segunda 
palavra foi DEUS, 360 vezes, na aber-
tura da Assembleia Geral da ONU. En-
graçado, não lembro de ter lido sobre 
quantas vezes DILMA ROUSSEFF fa-
lou na “mandioca” e na “estocagem 
do vento”. Eu hein...
MMMUma grande obra da adminis-
tração do prefeito LUCIANO REZENDE, 
sem dúvida, será a total reforma da 
Avenida Vitória. O projeto prevê reca-
peamento asfáltico, pista de ciclismo, 
nova sinalização e deverá ser entregue 
ao público no segundo semestre do 
ano que vem. Ficará um show!
MMMElcio Paulo Teixeira tem feito 
aulas com o famoso LEANDRO KAR-
NAL num curso especial de psicolo-
gia, no Rio de Janeiro. KARNAL, um 
dos maiores palestrantes da atuali-
dade, realmente sabe colocar as pes-
soas para pensar.
MMMDeborah de Jesus Pizzo criou 
uma enorme variedade de pratos de-

liciosos para o seu ARMAZÉM DOS 
CONGELADOS, ali na Rua José Teixei-
ra, em Santa Lúcia. São porções que 
facilitam a vida das pessoas e com 
toque de comida caseira. Uma delícia!
MMMNo momento, não existe 
mais nenhuma profissão que ga-
ranta um futuro tranquilo, exceto a 
magistratura e a política. Restarão 
pouquíssimos ofícios que possam 
garantir a sobrevivência. A mudan-
ça acontecerá muito mais rápido do 
que esperamos. Dias atrás, vi uma 
matéria mostrando, por exemplo, a 
evolução na construção civil, onde 
robôs montarão paredes inteiras com 
perfeição e rapidez inacreditável. O 
que 100 homens fariam em 10 dias, 
o robô concluirá em dois. Muito pre-
ocupante.
MMMGozação nas redes sociais 
com o fechamento do jornal impresso 
de A GAZETA, na postagem do coronel 
Luiz Sérgio Aurich, que disse não saber 
como acessar o jornal digital. O amigo 
dele, Michel Assbu: “Já dei a dica, mas 
os donos do jornal A Gazeta não me 
ouviram. Procure o ‘BAIANINHO’! Ele 
conhece da mãe ao pai de santo que 
faz voltar até jornaleco!” Quá... Quá... 
Quá...
MMM“Sonhar um sonho impossí-
vel, negar quando é fácil ceder, é mi-
nha lei, minha questão, ganhar esse 
mundo, cravar este chão!”
MMMGeeeeeeeeente! Alguém sabe 
dizer se o EDUARDO CUNHA ainda é 
vivo? Como o mundo dá voltas! Ontem, 
era o fodão da Câmara dos Deputados; 
hoje, é um prisioneiro esquecido numa 
cela. Que sirva de exemplo para tan-
tos que ocupam cargos, fazem fortuna 
fácil e acham que estarão eternamente 
no poder.







A querida MÁRCIA SIMÃO ganhou niver surpresa dos fi-
lhos, GILSINHO e PEDRO RENATO, e do namorado, DELIO     
DESSAUNE, no COSMÔ, para comemorar seus 50 anos. 
Na varanda, reservada para o evento, com mesa de doces 
e bolo em tons do vinho ao rosa, amigos mais próximos e 
familiares foram abraçá-la e cantar parabéns; com direto a 
discurso emocionado da aniversariante.
Uma noite agradabilíssima, como ela merece; com ex-
celente trilha sonora, voz e violão, de MARCO TÚLIO; rega-
da fartamente à melhor bebida e menu personalizado. 

NIVER SURPRESA
Pedro Renato, MárciaPedro Renato, Márcia

e Gilsinho Simãoe Gilsinho Simão

Delio Dessaune, Marcela Pagani, Márcia Simão e Fred CecilianoDelio Dessaune, Marcela Pagani, Márcia Simão e Fred Ceciliano

Giselle Da Rós, Wlysses Coutinho, a aniversariante, Delio Dessaune,Giselle Da Rós, Wlysses Coutinho, a aniversariante, Delio Dessaune,
Dannelli Chiappetta, Luciane Zon e Darly Carlos Zon FilhoDannelli Chiappetta, Luciane Zon e Darly Carlos Zon Filho

A felicidadeA felicidade
da aniversariante,da aniversariante,

Márcia SimãoMárcia Simão





Tivemos a honra de receber uma homenagem, com um jantar na 
maravilhosa cobertura de FABIOLA e AROLDO LIMONGE, na Orla de 
Camburi. O apê, com decoração do famoso arquiteto CACO BORGES, 
conhecido nacionalmente, tem uma pinacoteca linda, adega respei- 
tada e móveis de alta classe. Digamos que ele conseguiu colocar nos 
ambientes o estilo clássico e atemporal dos clientes.
O jantar revelou outra surpresa: a excelência de FABIOLA na gas-
tronomia. Da maionese de lagosta ao bacalhau, é melhor dar empate 
porque estavam simplesmente divinos. Para arrematar, um festival de 
tortas deliciosas. 
Se tudo isso não bastasse, o privilégio de conviver com cabeças bri- 
lhantes em uma reunião privé. Éramos seis: eu e Eliza, Leila e João 
Miguel e Fabiola e Aroldo Limonge. Vale registrar o fundo musical no 
belíssimo home theater, que ia de Madonna a Paul McCartney, passan-
do por Maria Bethânia. Uma noite realmente maravilhosa, sobre todos 
os aspectos, que muito nos honrou. Obrigado! Obrigado! Obrigado! 

HOMENAGEMHOMENAGEM

Fabiola e Aroldo Limonge,Fabiola e Aroldo Limonge,
Eliza e JG, Leila e João MiguelEliza e JG, Leila e João Miguel



Linhas Linhas MaldiMalditastas Linhas  Linhas MalditasMalditas
MMMRita Rocio Tristão nos comunica que nos home-
nageará com um jantar na CASA COR ES 2019 pela pas-
sagem dos 27 anos da revista CLASS. O evento deverá ser 
no ambiente do amigo Sérgio Paulo Rabello, que, por sinal, 
está na capa e em algumas páginas desta edição.
MMMElcio Paulo Teixeira e Carlos Magno Bernabé afivelam 
as malas para curtir o próximo final de semana em Nova York.
MMMImpressionante como TUDO está mudado. Estamos 
em outubro e algumas pessoas já estão com as árvores de 
Natal montadas em suas casas. E tenho recebido alguns 
e-mails de empresas de turismo onde oferecem roteiros 
para os dias de carnaval. 
MMME na China já é comum os casamentos por um aplica-

tivo. Não fazem festa com convites. Tudo está sendo simplifi-
cado e a comemoração se restringe à família. Eu hein...
MMMAcho muito desagradável qualquer tipo de co-
brança. Todo mundo sabe que se nos comprometemos em 
adquirir algo, seja lá o que for, há uma dívida, ou, no mínimo, 
uma satisfação. 
MMMA MARINA que será construída em Camburi terá um 
investimento de R$ 140 milhões e trará pouco mais de 780 
empregos diretos.
MMMNa palestra do FABIO ARRUDA, na festa da CLASS, 
as que mais divertiram-se com suas palavras foram Maria 
Claydes Dalla Maia, Teresa Bedran e Sonia Saadi. Ele real-
mente tem o dom da palavra.

Carlos Magno Bernabé e Elcio Teixeira,Carlos Magno Bernabé e Elcio Teixeira,
a dupla campeã de viagens no Espírito Santoa dupla campeã de viagens no Espírito Santo

Sonia Saadi em noite de comemoração do seu niver,Sonia Saadi em noite de comemoração do seu niver,
com as irmãs, Sandra e Kafinhacom as irmãs, Sandra e Kafinha





o Espírito Santo, quando o assunto 
é ELEGÂNCIA e savoir-faire, não há 
como esquecer do nome da senho-

ra HILDA CABAS. Ela, que foi uma das pioneiras em 
trabalhos de CERIMONIALISTA, e sem dúvida a maior 
referência, hoje, aos 93 anos, ainda reina absoluta 
comandando o Cerimonial do Palácio Anchieta.
D. HILDA sempre soube, com discrição e segurança, 
exercer a sua função. Elegante no vestir, no compor-
tamento, é um exemplo que deveria ser mais segui-
do para atuantes na área. Por várias vezes, disse 
que considera a sua vida um privilégio, pois nela 
exercita seu dom e realiza a sua inspiração - o tra-
balho com cerimonial. 

FIRST
CLASS

UM ÍCONE DA
HIGH CAPIXABA

HILDAHILDA

CABAS

Com D. Virgínia e o governador doCom D. Virgínia e o governador do
Espírito Santo, Renato CasagrandeEspírito Santo, Renato Casagrande



lém da elegância e determinação em fa-
zer o melhor, D. HILDA CABAS impressio-
na a todos pela memória. O jornalista, 

certa vez, se sentou ao seu lado numa cerimônia no Teatro 
Carlos Gomes e testemunhou isso. Enquanto conversávamos, 
ela estava atenta à entrada de todas as personalidades e, 

em seu bloquinho, fazia as devidas anotações, com nomes 
e cargos, que posteriormente foram entregues ao mestre de 
cerimônias para registrar as presenças. Essa é D. HILDA CA-
BAS, que hoje abrilhanta a seção FIRST CLASS porque jamais 
poderia ser ignorada como um dos ícones da high capixaba.

Jorginho Santos

UM ÍCONE DA
HIGH CAPIXABA

Tudo começou no governo do saudoso 
Gerson Camata, quando indicada pelo 
então deputado Hélio Carlos Manhães, 
a quem diz ser eternamente grata. De lá 
para cá, somente na última administra-
ção teve o seu período de férias, voltan-
do este ano a atender ao convite de D. 
Virgínia e do governador RENATO CA-
SAGRANDE, que foram pessoalmente 
em sua residência, levando flores (gente 
chique é assim), o que a encheu de or-
gulho e nem pestanejou em aceitar.
Aliás, ela se diz encantada com a classe 
e simplicidade dos atuais governantes. 
E complementa: “Viver bem é estar ao 
lado de quem se ama e dedicar-se aos 
nossos dons e inspirações. Sou feliz 
porque alcancei estas conquistas.”

Elegância em dose Elegância em dose 
dupla: Hilda Cabas dupla: Hilda Cabas 
e a filha, Tania e a filha, Tania 
Cabas BiccasCabas Biccas

Com a ex-deputada federal Rita CamataCom a ex-deputada federal Rita Camata



O Grupo Lider inaugurou, no dia 26 de setembro, nova con-
cessionária TAI MOTORS, em Vitória, com instalações amplas e 
modernas, dentro do padrão mundial da marca Hyundai. A nova 
estrutura contempla um showroom de cerca de 800 metros 
quadrados, totalmente climatizado e automatizado, que oferece 
mais comodidade e conforto aos clientes.
"Agradecemos a confiança que a Hyundai Motor Brasil depo- 
sitada no Grupo Lider e desejamos retribuir essa confiança com 
trabalho e proporcionando experiências inovadoras aos nossos 
clientes. Investimos continuamente na nossa equipe para ofere-

cer, cada vez mais, os melhores serviços, estabelecendo uma 
relação de confiança e de amizade com os nossos clientes", afir-
mou o diretor do Grupo Lider José Braz Neto durante o evento 
de inauguração.
Além de lojas no Espírito Santo, em Vitória e Colatina; a Tai Mo-
tors opera em Campos dos Goytacazes (RJ) e em Belo Horizonte 
(MG) e prepara a abertura de revendedora em Muriaé (MG). A 
empresa faz parte do Grupo Lider, conglomerado com 68 con-
cessionárias no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Fotos de Arnaldo Peruzo Fotografia e Fotógrafo Pepê.

GRUPO LIDER INAUGURA NOVA 
TAI MOTORS EM VITÓRIA

 O brinde de José Braz Neto, Juliana Braz Canedo, José Braz, Toya Braz e Beth Braz O brinde de José Braz Neto, Juliana Braz Canedo, José Braz, Toya Braz e Beth Braz

José Braz, Juliana, José Braz Neto, Beth e Braulio BrazJosé Braz, Juliana, José Braz Neto, Beth e Braulio Braz José Braz Neto, Toya e Glauco BrazJosé Braz Neto, Toya e Glauco Braz

Foto de Fotógrafo Pepê



 O brinde de José Braz Neto, Juliana Braz Canedo, José Braz, Toya Braz e Beth Braz O brinde de José Braz Neto, Juliana Braz Canedo, José Braz, Toya Braz e Beth Braz

Danilo Tambasco, José Braz Neto, José Braz, Juliana Braz, Braulio Braz, Glauco Braz e Eric Braz TambascoDanilo Tambasco, José Braz Neto, José Braz, Juliana Braz, Braulio Braz, Glauco Braz e Eric Braz Tambasco

Claudio Pedro, Camila Amin, Felipe Vendel, Bruno Escribano, Edvaldo Luiz Estrozi, José Braz Neto, Renato Lunardelli, Rodolfo Stopa e Eric BrazClaudio Pedro, Camila Amin, Felipe Vendel, Bruno Escribano, Edvaldo Luiz Estrozi, José Braz Neto, Renato Lunardelli, Rodolfo Stopa e Eric Braz

Juliana e Christiano CanedoJuliana e Christiano Canedo

José Braz Neto, Paulo Sepulcri, Braulio Braz, José Lino Sepulcri e Danilo TambascoJosé Braz Neto, Paulo Sepulcri, Braulio Braz, José Lino Sepulcri e Danilo Tambasco
Paulo Daltin, Braulio Braz, José Braz Neto, Junior AbreuPaulo Daltin, Braulio Braz, José Braz Neto, Junior Abreu

e Francisco de Assis Soarese Francisco de Assis Soares

José Braz Neto, José Braz, Ricardo Ferraço e Braulio BrazJosé Braz Neto, José Braz, Ricardo Ferraço e Braulio Braz
Jonas Kim, José Braz Neto, Danilo Tambasco, Paulo Henrique Daltin,Jonas Kim, José Braz Neto, Danilo Tambasco, Paulo Henrique Daltin,

Eric Braz Tambasco e João Luis de FreitasEric Braz Tambasco e João Luis de Freitas

Fotos de Fotógrafo Pepê



Quem nunca atreveu-se a organizar 
um evento, não tem a mínima ideia 
do que é fazê-lo. É preciso ter pulso, 
determinação, coragem e equilíbrio. 
Há, nos bastidores, tantos transtornos 
que se você não reunir TUDO isso, 
certamente a festa não acontecerá: 
não será uma festa, mas um encontro 
malsucedido e, talvez, você entre em 
DEPRESSÃO. É sério!!! Mesmo que 
você nunca tenha feito, pelo menos 
sabe o que é lidar com o EGO das pes-
soas. E isso vou apenas deixar regis-
trado, sem entrar em detalhes, porque 
para quem sabe ler, um pingo é letra. 
Mas, quando você tem experiência e 
conhece, é menos doloroso e conse-
gue superar. Não falo dos convidados, 
mas de um staff que compete entre 
eles. Há uma enorme necessidade de 
mostrar superioridade e faz parte sa-
bermos coordenar e administrar desde 
o dono do espaço ao fornecedor que 
entra pela primeira vez na sua lista, in-
dicado por alguém. 
Em eventos, temos de ser um maestro 
com a batuta em mãos e olhos aten-
tos a tudo e a todos. Era até minha 
intenção fazer uma crônica sobre os 
bastidores da festa, mas quando ela 
acabou, achei melhor não. 
Quem foi nos prestigiar, que ali estava 
se divertindo, aprendendo e se emo-
cionando conosco, encontrou a melhor 
parte da história; então, por que dar ex-
plicações quando a imagem que ficou 
foi de alegria, de SUCESSO? Logo eu, 
que prego SEMPRE a necessidade de 
realçar as coisas boas da vida, e que 
há anos faço a high capixaba imaginar 
que a VIDA É UMA FESTA?

FESTA!A VIDA É UMA

“PARABÉNS A TODA FAMÍLIA 
CLASS. UMA FESTA PARA 

NINGUÉM BOTAR DEFEITO! NOTA 
DEZ!” - LULU MOREIRA

Eliza e JGEliza e JG



“PARABÉNS, AMIGOS! FOI UMA COMEMORAÇÃO 
MARAVILHOSA! SENTIMOS PENA QUANDO TERMINOU. 

PARABÉNS PELO SUCESSO DO EVENTO!” – SONIA SAADI

Terry eTerry e
Cid Paulo Leal JrCid Paulo Leal Jr

Larissa e Frederico PimentelLarissa e Frederico PimentelPenha Feu Rosa, Regina Pagani e Eliana CastroPenha Feu Rosa, Regina Pagani e Eliana Castro

Núbia Demoner e Heloisa MonjardimNúbia Demoner e Heloisa Monjardim

Sandra e Eduardo GuignoneSandra e Eduardo Guignone

Soninha SaadiSoninha Saadi



Fernanda Bedran, Tania Biccas, Maria Claydes Maia, Luiz Bedran,Fernanda Bedran, Tania Biccas, Maria Claydes Maia, Luiz Bedran,
Teresa Bedran, Mary Helal, Walmir Sasso e Sheila SilvaTeresa Bedran, Mary Helal, Walmir Sasso e Sheila Silva

Márcia e Peinha MendonçaMárcia e Peinha MendonçaIzabela Grativol e Fernanda JuliãoIzabela Grativol e Fernanda JuliãoCida CrevelariCida Crevelari



“NOITE DELICIOSA. PARABÉNS PELA ORGANIZAÇÃO E PELOS 27 ANOS 
DESTA REVISTA MARAVILHOSA!” – CLAUDIA FOLADOR

Waldemar NielsenWaldemar Nielsen Natércia LopesNatércia Lopes Tania Paste e Sandra SarmentoTania Paste e Sandra Sarmento Renata Cola e Valquíria CheimRenata Cola e Valquíria Cheim

Carlos Magno Bernabé e Elcio Paulo TeixeiraCarlos Magno Bernabé e Elcio Paulo Teixeira

Andreas Schilte, Raquel Brandão e Zezé MonteiroAndreas Schilte, Raquel Brandão e Zezé Monteiro

Jane RéduaJane Rédua



www.maisonrosee.com.br
  Maison Rosée

  maisonrosee.decor
(27) 3225-5522



O CENÁRIO  

Sem dúvida alguma, 
o MOKAI é um local 
de cenário belíssimo. 
Aquela área do Clube 
Ítalo Brasileiro é privi- 
legiada e se estivesse 
em qualquer outro lu-
gar do planeta, seria 
um point de sucesso. 
O abandono é outra 
história, e há uma pro- 
posta atual de reativar 
e fazer valer o espetá-
culo da natureza onde 
está edificado. 
Mas, a maestria de 
CÁSSIO DOMINGUES 
e sua equipe, coloca-
da à prova, deu um 
show na montagem 
da decoração, mere-
cendo nota MIL.

CINEMATOGRÁFICO
Cássio e Monica Domingues com Eliza e JGCássio e Monica Domingues com Eliza e JG



Em cada detalhe, um toque de 
carinho, de paciência, de AMOR. 
Em se tratando de um HAPPY 
HOUR, não poderia ser de outra 
forma, como as demais festas da 
CLASS, que sempre primam pelo 
LUXO. Sim, o luxo estava adequa-
do ao horário e é assim que tem 
de ser. 
O teto com desenhos de arcos, 
com vegetação verde; mesas 
com cobre manchas de ráfia, 
juta e, sobre elas, minúsculos e 
variados vasos florais em tons de 
rosé e bordô, peras, jabuticabas, 
pêssegos e pequenas esculturas 
com formigas tornaram o ambi-
ente chique e bastante elogiado. 
Na entrada e nas paredes inter-
nas, a exposição de 28 capas 
da revista CLASS, contando um 
pouco da nossa história. Tudo 
isso realçado pela iluminação 
cênica de THIAGO, da LT Ilumi-
nações.

“MUITO BONITA A FESTA! A PALAVRA CHAVE FOI ELEGÂNCIA 
EM TODOS OS NÍVEIS. PALESTRA NOTA 1000, A DECORAÇÃO, 

ENFIM, TUDO PERFEITO.” - BETH CASER





No palco, duas mesas postas: uma para almoço, da SHEILA SILVA PRE-
SENTES, com lindas louças, copos e talheres, em tons de verde e uva, 
e arranjo central com alcachofras e repolhos ornamentais, assinada por 
ANA COELHO. 
A outra, para jantar, de REBECA DUARTE, que já tem fama nacional. 
Ela usou pratos lindos de LUIZ SALVADOR e criou especialmente para 
a mostra uma toalha com a mesma estampa. Os copos de cristal e ta-
lheres de vermeil. O arranjo foi montado por ela mesma com vários tipos 
de flores exóticas. No fundo do palco, CÁSSIO DOMINGUES projetou 
colunas de folhas verdes e flores bordô e adicionou muitas orquídeas 
brancas. Um luxo!

“PARABÉNS, JORGINHO, PELOS 27 ANOS DE 
UMA REVISTA QUE ALCANÇOU UM NÚMERO 

DE PUBLICAÇÕES NÃO ALCANÇADO POR 
NENHUMA OUTRA REVISTA LOCAL, ISTO MOSTRA 

PROFISSIONALISMO E COMPETÊNCIA. SEUS EVENTOS 
SÃO SEMPRE MUITO BONS.” – SANDRA SARMENTO



MESA DA SHEILA SILVA PRESENTES



MESA DA MESA DA 
REBECA DUARTE HOMEREBECA DUARTE HOME



O ponto alto da festa, sem dúvida, foi 
a palestra de FABIO ARRUDA, o nos-
so convidado para abrilhantar a noite. 
Dono de uma sabedoria respeitável 
quando o assunto é etiqueta e compor-
tamento, FABIO demonstra segurança 
no que diz e consegue, como poucos, 
uma sequência de assuntos que a cada 
instante faz crescer a curiosidade da 
plateia.
Em alguns momentos, aplica o bom 
humor, o que fez os convidados darem 
boas gargalhadas, certamente porque 
se lembra de alguém do rol de amigos 
ou de si mesmo. Iniciou falando do mo-
mento em que a família brasileira investe 
na MESA POSTA, contou a história da 
louça, da criação dos talheres, depois 
citou o REI SOL e seus delírios em se 
comparar ao próprio astro-rei. 
A evolução da higiene, quando as pes-
soas só começaram a tomar banho no 
mês de maio e fez o gran finale enu-
merando os cinco NÃOS em nosso 
comportamento. Quando tudo termi-
nou, ele iniciou a sessão de autógrafos 
do seu livro “FAÇA A FESTA E SAIBA 
O PORQUÊ”, outro sucesso da noite. 
Vendeu todos que trouxe de São Paulo.

A PALESTRA

Fabio Arruda, Eliza e JGFabio Arruda, Eliza e JG



Em se tratando de um happy hour, eviden-
te que o cardápio foi diferenciado e a sua 
maior atração veio após a palestra, quando 
a maioria foi curtir a lua linda, que deu brilho 
prateado ao mar. 
Quase todos se dirigiram aos lounges. Ali, 
LU SERRANO (foto abaixo) preparou um 
banquete onde camarões VG, lagostas, lulas, 
cogumelos e verduras foram grelhados na 
hora e fizeram o maior sucesso.

O BUFFET

Bete Caseira e Lacy Ramos JrBete Caseira e Lacy Ramos Jr Marisa Buteri e Carol VeigaMarisa Buteri e Carol Veiga





Depois dos grelhados, a nossa cake queen   
REGINA MEYNARD (foto abaixo), uma de 
nossas maiores profissionais quando o 
assunto é bolo, deu um show. Ali, no LIVE 
CAKE, os convidados podiam escolher o tipo 
de bolo, recheios e frutas para complementar 
a sua sobremesa. Um trabalho primoroso, 
como tudo que REGINA assina.

CHIQUERIA PURA

“NOITE MARAVILHOSA! PARABÉNS!” - VALQUÍRIA CHEIM

Maristela Bonn e Augusto PachecoMaristela Bonn e Augusto Pacheco

Suzanne White e Regina PratesSuzanne White e Regina Prates



“BRAVÍSSIMO E PARABÉNS PARA VOCÊ, JORGINHO! ADOREI A 
FESTA, A PALESTRA MUITO FOCADA NA ATUALIDADE SOCIAL, OS 

CONVIDADOS BONITOS E ENTROSADOS ENTRE SI! ADOREI!” – 
NATÉRCIA LOPES

Simone Porteiro, Jô Negrão,  Zélia Freire, Eunice Gouveia e Patrícia FerreguetiSimone Porteiro, Jô Negrão,  Zélia Freire, Eunice Gouveia e Patrícia Ferregueti

Germana Wernersbach e Neiva BuaizGermana Wernersbach e Neiva Buaiz

Carol Aon e Juliana BrazCarol Aon e Juliana Braz

Helena Martins e Adriana LealHelena Martins e Adriana LealDelani e Leonardo Ferraz com Vivili DuarteDelani e Leonardo Ferraz com Vivili Duarte



“PARTICIPAR DE EVENTOS COM VOCÊS É SEMPRE UM PRAZER E UM GRANDE 
APRENDIZADO; ALÉM, CLARO, DE TOTAL SUCESSO! PRESENCIAR A DEDICAÇÃO, 
O CUIDADO COM TODOS OS DETALHES, A ATENÇÃO E CARINHO COM TODOS, O 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO DO PROJETO, A SERIEDADE E 
COMPROMISSO COM O EVENTO, TEM SEMPRE COMO RESULTADO O SUCESSO! 

MUITOS, MAS MUITOS APLAUSOS!” – REGINA PAGANI LOJA

Fred Ceciliano e Marcela PaganiFred Ceciliano e Marcela Pagani

Lulu MoreiraLulu MoreiraDelio Dessaune e Márcia SimãoDelio Dessaune e Márcia SimãoGilson SimãoGilson Simão

Francisco Guasti, Marly e Giovanna ChiabaiFrancisco Guasti, Marly e Giovanna Chiabai



Quando ninguém espe-
rava, um pocket des-
file da REGINA PAGANI 
começou a acontecer.
Um time de moças BELÍS- 
SIMAS, produzidas por 
MARCELA PAGANI, com 
makes das equipes  MAR-
COS MARTINS, JANINE 
REBULI e ROSI OLIVEIRA, 
e cabelos by FREDDY.
As modelos entravam de 
três em três, natural-
mente, e circulavam pelas 
mesas mostrando a nova 
coleção com charme e 
categoria. 
Nas mãos, para que to-
dos entendessem, ape-
nas uma plaquinha em 
acrílico escrito REGINA 
PAGANI. 
INOVAR é preciso e isso 
sempre acontece nos 
eventos CLASS.

A INOVAÇÃO DO DESFILEA INOVAÇÃO DO DESFILE



Não havia proposta de pista de 
dança, mas não existe festa 
sem música. Daí, contratamos 
o DJ FABIANO, que há anos se 
revela como um discípulo do 
grande ALESSANDRO DE PRÁ. 
E não poderia ser melhor! FABI-
ANO fez uma seleção especial, 
adequada ao evento. 
Além do mais, é aquele que 
facilita e não atrapalha. Sabe o 
que tem de fazer e não sai do 
compromisso. Anote o nome, 
se precisar de um DJ, pode 
contratar.
O nosso amigo OCTAVIO BAS-
TOS, do NOROCK, sempre gen-
til, se fez presente com a sua 
equipe e garantiu para os con-
vidados uma FOTO AO VIVO de 
lembrança de mais um evento. 
Os nossos sinceros agradeci-
mentos pelo carinho de sempre.

A MÚSICA E 
FOTO AO VIVO

“ADOREI! TUDO PERFEITO! O 
PALESTRANTE, CATIVANTE! SUCESSO 

TOTAL!” – TERESA BEDRAN

Rita Kwak, Maria Emilia Brito e Miluti TancrediRita Kwak, Maria Emilia Brito e Miluti Tancredi

Cris PaladinoCris Paladino

Larissa Schaider Pimentel e Bárbara SarcinelliLarissa Schaider Pimentel e Bárbara SarcinelliLuciana Miguel e Adriana Villa ForteLuciana Miguel e Adriana Villa ForteMárcia Abreu e Karol GratzMárcia Abreu e Karol Gratz

Rita TristãoRita Tristão



“PARABÉNS! FOI REALMENTE UMA NOITE LINDA! TUDO MARAVILHOSO! 
ESTAR COM VOCÊS É SEMPRE UM PRAZER!” – NÚBIA DEMONER

Rita TristãoRita Tristão

JG e Xuxu NeffaJG e Xuxu NeffaLuiza Pimentel entre as filhas Roberta e Dione PimentelLuiza Pimentel entre as filhas Roberta e Dione PimentelMário Augusto FerreiraMário Augusto Ferreira

Simone e Nilce ChieppeSimone e Nilce Chieppe Eliza, Sérgio Paulo Rabello e Leila PaixãoEliza, Sérgio Paulo Rabello e Leila Paixão



Nos eventos CLASS, já sabemos que vere-
mos o melhor da high capixaba e a certeza 
que as mulheres darão o seu melhor, seja o 
horário que for. 
Ali estavam alguns nomes que primam pela 
elegância; e, para não ser injusto, prefiro que 
vejam nas fotos do nosso parceiro ARNAL-
DO PERUZO, que também faz parte da nossa 
história de 27 anos.

MULHERES CHIQUES E PERFUMADAS
Luzia Toledo e Maria Helena FerreiraLuzia Toledo e Maria Helena Ferreira

Layla e Josué dos Santos NetoLayla e Josué dos Santos Neto

Maíta Mota e Leyla PrettiMaíta Mota e Leyla PrettiTereco MarinsTereco Marins

Sara ValentimSara Valentim Adriana Almeida e Maritza BojovskiAdriana Almeida e Maritza Bojovski



Claudia Folador e Alzira TorresClaudia Folador e Alzira Torres

Andrea, Dalva e Liege CaroneAndrea, Dalva e Liege Carone

Maíra Cani GamaMaíra Cani GamaSonia e Ana CastiglioniSonia e Ana Castiglioni

Fátima Camargo e Renata PachecoFátima Camargo e Renata Pacheco Rita Garajau e Maria Julia LittigRita Garajau e Maria Julia Littig



“PARABÉNS PELO EVENTO E PELOS 27 ANOS DA REVISTA 
CLASS!!! ME LEMBRO DESDE MUITO NOVA FOLHEANDO 

AS PÁGINAS DA REVISTA!” – DIONE PIMENTEL

“MAIS UM SUCESSO. UMA TARDE/
NOITE MARAVILHOSA! TUDO PERFEITO! 

PARABÉNS!” - LUCIA NASCIMENTO

Maria Elzira Santos e Mara CarneiroMaria Elzira Santos e Mara Carneiro

Eulália Rozindo e Marilena DuarteEulália Rozindo e Marilena Duarte Gerusa SilyGerusa Sily

Ana Paula, Sonia e Silvânia SaadiAna Paula, Sonia e Silvânia Saadi

Rebeca Duarte e Fabio ArrudaRebeca Duarte e Fabio Arruda

Lucia e Kamila NascimentoLucia e Kamila Nascimento Maria Augusta Campinhos e Marcila CoserMaria Augusta Campinhos e Marcila Coser



O momento de maior emoção da 
festa, sem dúvida, foi quando presta-
mos a nossa homenagem a PENHA 
LIMA CORRÊA. Uma surpresa que 
foi aplaudida por todos. 
Para mim e para Eliza, não tinha 
como não aproveitar o momento e 
demonstrar, mais uma vez, o quan-
to a GRATIDÃO faz parte da nossa 
vida. Fomos parceiros por mais de 
25 anos e com ela realizamos alguns 
eventos que, queiram ou não, mar-
caram época no Espírito Santo. 
E só para citar um, o da minha fes-
ta de 25 anos de colunismo, o único 
evento privado realizado na Residên-
cia Oficial do Governo, na Praia da 
Costa, até hoje. 
E como a pegamos de surpresa, às 
lágrimas, ela nos disse baixinho: 
“Não conseguirei falar. Diz você, por 
favor, para todos, que estou mandan-
do um beijo no coração de cada um.”
No outro dia, um dos filhos, FLÁVIO, 
me ligou para agradecer e disse: 
“Mamãe disse que ontem você con-
seguiu levá-la ao CÉU!”A HOMENAGEADA

Ana Paula, Sonia e Silvânia SaadiAna Paula, Sonia e Silvânia Saadi

Rebeca Duarte e Fabio ArrudaRebeca Duarte e Fabio Arruda



 “PARABÉNS JORGINHO, A FESTA ESTAVA LINDA E A 
ESCOLHA DO PALESTRANTE FABIO ARRUDA FOI TOP! QUE 

DEUS TE ABENÇOE SEMPRE!” - EULÁLIA ROZINDO 

“TUDO IMPECÁVEL, COMO TUDO QUE 
FAZEM. VOCÊS SÃO MUITO QUERIDOS E 

ESPECIAIS.” – JÔ NEGRÃO

Thiago SarloThiago Sarlo Belinda Reblin e Rosana MoroBelinda Reblin e Rosana Moro Itajacy DornellasItajacy Dornellas Carlos Magno Bernabé e Aline HeringerCarlos Magno Bernabé e Aline Heringer

Marcello Lima, Sara Fuzatto e Gabriel GomesMarcello Lima, Sara Fuzatto e Gabriel GomesElaine RowenaElaine Rowena

Fábio Cruz e Tatiana FardinFábio Cruz e Tatiana Fardin



Carlos Magno Bernabé e Aline HeringerCarlos Magno Bernabé e Aline Heringer

“PARABÉNS, JORGINHO! ESTAVA TUDO PERFEITO! QUE VENHAM 
MAIS 27 ANOS. A SUA COMPETÊNCIA FALA. PARABÉNS PARA A 

EQUIPE DE BONS PROFISSIONAIS.” – MARISA BUTERI

“PARABÉNS PELA GRANDE
VITÓRIA, JORGINHO SANTOS!”

- MAURA FRAGA

Carlos Roberto Coutinho, Monica e Cássio DominguesCarlos Roberto Coutinho, Monica e Cássio Domingues Mikely Melo e Penha CorrêaMikely Melo e Penha Corrêa Beth CaserBeth Caser

Josiane AlvesJosiane AlvesTereza Servino, Willy Oliveira e Cleusa MenezesTereza Servino, Willy Oliveira e Cleusa MenezesNeide Moulin, Lilian Citty e Sueli MartinelliNeide Moulin, Lilian Citty e Sueli Martinelli



A BROADWAY É AQUI!!!A BROADWAY É AQUI!!!
WEBBERWEBBER

À ESQUERDA, NO PALCO, A ESTREIA 
SURPRESA DO MEU NETO, JORGE, E,

ACIMA, O SHOW DE UMA DAS SOLISTAS



uando saí do TEATRO SESC GLÓRIA, 
após a première do maravilhoso es-
petáculo “WEBBER, os Grandes Musi-
cais da BROADWAY”, fiquei pensando 
naquela minha ARCA DE NOÉ, que se 
um dia resolvesse colocar em cena, 
certamente não poderia deixar de fora 

a talentosa e corajosa ELAINE ROWENA. Quem viu o espetá-
culo, há de concordar comigo; ou não, mas é a minha opinião. 
Quem se atreve a fazer qualquer coisa nesta Ilha sabe muito 
bem o quanto é DIFÍCIL realizar. Os capixabas não costumam 
valorizar o que têm, não têm o bairrismo e a autoestima do 
baiano, por exemplo.
Em minha carreira profissional, SEMPRE busquei destacar 
pessoas de talento, de todos os segmentos. Até mesmo na 
linha editorial da CLASS, o foco sempre foi gente da terra. 
Recebemos centenas de solicitações de publicação de todo 
o Brasil e deletamos. Por que falar de pessoas que nem co-
nheço, famosas nos grandes centros? A meta é abrir portas, 
ensinar que aqui temos os nossos GRANDES TALENTOS! 
Mesmo que, depois de darmos essa oportunidade, eles es-

queçam e se achem “OS DONOS DO PEDAÇO”.
Tudo isso para que entendam a minha euforia em aplaudir o 
espetáculo WEBBER, que teve 120 pessoas no palco traba-
lhando. Impressionante a perfeição de detalhes, de coreogra-
fia, de figurino e, sobretudo, a postura de palco de todos os 
solistas, maestros, músicos e iluminadores. Todos colocando 
a alma ali! Evidente que faço uma análise baseada nas condi-
ções de investimento, seria ignorância dizer que os da BRO-
ADWAY são superiores. A BROADWAY dispõe de milhões de 
dólares para montagem, aqui se raspa o tacho e acredita-se 
no talento dos que se propõem a abraçar um sonho.
E tenho certeza que todos os envolvidos foram para casa, 
após o espetáculo, dormir o sono dos justos e agradecendo a 
DEUS pela realização daquele momento. Eu, que era um mero 
espectador, me senti na BROADWAY e aplaudi de pé mais um 
grande espetáculo genuinamente capixaba, com talentos da 
nossa terra. Se eu, você e todos que aqui nasceram, ou que 
escolheram essa terra para viver, começarmos a valorizar a 
nossa gente, certamente TUDO se desenvolverá. E cada vez 
que tivermos um espetáculo como esse, poderemos bradar: 
A BROADWAY É AQUI!!!!! BRAVO!!!!! BRAVÍSSIMO!!!!!

Fotos de HMHS Fotografias



T-Cross é eleito a 
melhor compra 2019 
da Revista 4 Rodas, o 
modelo levou o titulo 

em sua categoria SUV até R$ 100 
mil.
No veredito final, a revista classifica 
como “avassaladora” a vitória do 
T-Cross sobre seus rivais, por conta 
de seus atributos: bem equipado, 
seguro, eficiente e com custo de 
vida baixo, mostrando que segue 
firme com sua estratégia de tomar 
o comando do mercado de SUVs.

T-CROSST-CROSS



Reconhecido com nota máxima em se-
gurança pelo Latin NCAP com 5 estre-
las, tanto para a proteção do ocupante 
adulto, quanto para a do ocupante in-
fantil. Os airbags laterais, o sistema de 
retenção de cadeira infantil e a estru-
tura de aços especiais da moderna pla-
taforma MQB foram fundamentais para 
esta avaliação. Além disso, também foi 
reconhecida a proteção para pedestres 
com o Latin NCAP Advanced Award.
O T-Cross é imponente por fora e ele-

gante por dentro. A combinação ideal 
entre o urbano, o off-road e o design 
funcional: o capô longo e a ampla grade 
do radiador garantem um visual único.
A Volkswagen juntou tecnologia e pra-
ticidade para trazer a chave eletrônica 
de ignição até você. O Sistema Kessy 
abre o veículo sem precisar da chave e 
aciona o motor ao toque de um botão.
O T-Cross chega na Vitoriawagen para 
revolucionar o mercado de SUV com es-
tilo e modernidade.

O T-Cross é o primeiro 
SUV produzido pela 
Volkswagen no Brasil. 
E chegou para revolu-
cionar os padrões do 
segmento.
Ele vem com muito 
mais dinamismo e in-
teligência tecnológica, 
características dos veí-
culos produzidos sobre 
a plataforma MQB.
E os motores TSI tra-
zem a economia, a po-
tência e o prazer em di-
rigir que só um SUVW 
poderia ter.



SAÚDE

O QUE PODE INDICAR UM INFARTO?
infarto do miocárdio, músculo do coração, 
atinge mais de 17,5 milhões de pessoas por ano 
e costuma ser relacionado à dor no peito. Essa 
dor, porém, não é a única a definir um infarto. 
Segundo o cardiologista Dr. Marcelo Paiva, 

mulheres e idosos, por exemplo, podem não ter a dor torácica 
e serem acometidos pela doença da mesma forma.
O infarto acontece quando uma artéria que irriga o coração 
fica obstruída, leva à falta de circulação e à consequente 
morte das células do órgão: “O reconhecimento dos sintomas 
é fundamental para o diagnóstico precoce e para o rápido 
início do tratamento para desobstruir a artéria entupida”, 
explica o Dr. Paiva.
Abaixo, os principais sintomas de infarto que sinalizam que é 
hora de buscar avaliação médica:
Dor no peito - a dor no peito que realmente merece atenção 
é descrita como uma sensação de aperto do lado esquerdo 
do tórax, que pode irradiar para o queixo ou braço esquerdo. 
O cardiologista explica que a sensação é de queimação e que 
pode ser confundida com sintomas de refluxo. Caso a dor 
persista por mais de 20 minutos e estiver associada ao suor 
frio, palidez e enjoo, deve-se procurar um médico.
Tontura - não é um sintoma comum, mas acontece em 
alguns casos pela baixa oxigenação no cérebro, ocasionada 
pelo batimento irregular do coração. Segundo o cardiologista, 
é um sintoma que deve ser avaliado em conjunto com outros 
problemas.
Palpitação - é o sintoma da arritmia cardíaca, que pode 
acontecer durante um infarto. Para o médico, esse sintoma 
costuma vir associado a fraquezas e dificuldades respiratórias.

Falta de ar - o mesmo comprometimento dos pulmões que 
causa a tosse também pode causar aquela dificuldade para 
respirar, com a sensação de respiração encurtada e falta 
de ar.
É importante reforçar que nenhum sintoma deve ser avaliado 
de forma isolada. Uma tontura, por exemplo, pode estar 
associada a um caso de labirintite e não a um infarto.
Segundo o Dr. Paiva, quem apresentar algum dos sintomas 
relacionados e tiver fatores de risco como hipertensão, 
diabetes, tabagismo ou histórico familiar, deve procurar um 
médico: “O tempo é o maior inimigo nestes casos, quanto 
mais rápido o paciente procurar atendimento, melhor será 
para definir e tratar o infarto”. O médico alerta também para 
a importância de se manter saudável: “A prática de exercícios 
físicos e uma alimentação equilibrada podem ajudar a evitar 
doenças cardiovasculares, além de permitir uma maior 
qualidade de vida”, finaliza.







by JOSUÉ DOS SANTOS NETOCULINÁRIA

FRALDINHA RECHEADA
INGREDIENTES: 1 fraldinha inteira com cerca de 2 a 2,5kg, 
200 gramas de bacon, 200g de queijo muçarela, 1 cenoura, 
100g de vagem, 150g de tomate seco, barbante culinário, 
fumaça líquida a gosto, sal grosso a gosto, pimenta-do-rei-
no a gosto.

MODO DE PREPARO: faça uma abertura na fraldinha para 
poder rechear. Corte o bacon, o queijo e a cenoura em ti-
ras. Recheie a fraldinha com todos os ingredientes, dobre 
a carne e amarre com o cordão. Coloque numa assadeira, 
polvilhe com sal grosso e umas gotas de fumaça líquida a 
gosto, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aque-
cido a 250° por 30 minutos. Quando o queijo derreter e sair 
da carne, pegue, com a ajuda de uma colher, e jogue por 
cima da carne junto com o caldo. Deixe gratinar por mais 
20 minutos sem o alumínio e está pronta para servir. Serve 
4 pessoas.

INGREDIENTES: 100g de peito de frango cozido, desfiado e 
temperado com cheiro verde, ½ cenoura ralada, 2 colheres 
de sopa de ervilha, 2 colheres de sopa de azeitonas verdes 
picadas, 2 colheres de sopa de uva passa, 100g de abacaxi 
picado, ½ maçã picada, 3 colheres de sopa de batata palha, 
½ cebola picadinha, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 
colheres de café de sal, 2 colheres de sopa de maionese.

MODO DE PREPARO: corte o abacaxi no sentido do com-
primento, retire o miolo e corte em cubos. Em uma vasilha, 
misture todos os ingredientes. Depois de pronto, coloque 
a salada dentro da metade do abacaxi. Deixa esfriar um 
pouco na geladeira. Sirva.

SALPICÃOSALPICÃO
TROPICALTROPICAL

INGREDIENTES: 2 unidades de batata doce, sal a gosto, 
ervas (orégano, manjericão, salsa, alecrim) a gosto, 1 fio 
de azeite.

MODO DE PREPARO: cozinhe a batata com casca e com sal 
até ficar al dente. Corte em formato palito. Em uma tigela, 
coloque a batata doce e tempere com as ervas e o azeite. 
Levar ao forno 200ºC por 20 a 25 minutos, até ficar dourada 
e crocante. Serve 4 pessoas.

BATATA DOCE PALITO COM ERVASBATATA DOCE PALITO COM ERVAS



PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

A Xiaomi apresentou um smartphone com 180% de proporção 
de tela para corpo. Não, você não leu errado. O Mi Mix Alpha é 
um aparelho conceitual com uma tela que não fica só na parte 
da frente, ela continua pelas laterais e vai até a parte traseira, dei-
xando um pequeno filete para as câmeras. Portanto, ele tem de 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha em um projeto para permitir que os eleito-
res validem suas impressões digitais pelo aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral.
Ainda não há previsão de quando o projeto será implementado e o TSE afirmou em 
comunicado que, mesmo com o novo recurso, ainda será necessário cadastrar as 
impressões digitais presencialmente em um cartório eleitoral ou posto de atendimento 
da Justiça Eleitoral.
De acordo com o TSE, ainda não há nenhum estudo em andamento para permitir um 
futuro cadastramento não presencial. Porém, o comunicado ressalta que o objetivo é 
transformar o app em uma plataforma de serviços eleitorais.
O e-Título é a versão digital do título de eleitor e está disponível para Android e iOS. Na 
ferramenta, é possível consultar os dados da zona e seção eleitoral nos dias de vota-
ção, além da situação cadastral. Por lá, o usuário também consegue emitir a certidão 
de quitação eleitoral.

Tribunal Superior Eleitoral poderá permitir
a validação de biometria por aplicativo

SEM RUÍDO

SUPER TELA

O fone WH-XB900N, da Sony, une o cancelamento de 
ruído que vem sendo bastante elogiado nos modelos 
de topo de linha com os já tradicionais graves potentes 
Extra Bass da marca. Por isso, porém, ele cobra um 
preço alto: R$ 1.300.

fato mais tela do que parte frontal, o que justifica a porcentagem.
Assim, a lateral tem botões virtuais, que servem para ajustar o 
volume do celular. Já a parte traseira é dedicada às notificações, 
compromissos da agenda e status da bateria, entre outras infor-
mações desse tipo.
Por dentro, o Mi Mix Alpha vem com altas especificações, in-
cluindo um chip Qualcomm Snapdragon 855+, 12 GB de RAM, 
512 GB de armazenamento, carregamento rápido de 40 watts (e 
uma bateria de 4.050 mAh) e até suporte a 5G.
As câmeras também são impressionantes: a principal tem um 
sensor de 108 megapixels e 1/3,33 polegadas de tamanho, e ela 
é acompanhada, como não poderia deixar de ser em um topo de 
linha dos dias atuais, por uma ultrawide e uma telefoto.
Apesar de ser um smartphone conceito, o Mi Mix Alpha estará à 
venda por US$ 2.800, em número limitado, valor mais caro que 
o Galaxy Fold da Samsung e o Mate X da Huawei. 






