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EM NOME DO AMOR
uis o destino que esta EDIÇÃO ESPECIAL DO DIA DOS 
NAMORADOS coincidisse com uma grande festa cujo 
tema era exatamente o AMOR. Uma história de muita 

ansiedade, porque foi adiada devido à PANDEMIA, em que 
tudo era indefinido durante dois anos. Os noivos foram pa-
cientes, se casaram no civil, mas, como são de famílias 
cristãs, queriam as bênçãos de DEUS e o juramento de um 
amor eterno perante ELE. 
Nesse tempo de espera, a minha cabeça borbulhava de 
projetos, de ideias para que o momento tão especial tives-
se, sobretudo, muita ALEGRIA. E DEUS mais uma vez nos 
atendeu. Pouco tempo antes, veio a liberação do uso de 
máscaras, da quantidade de convidados, que já havíamos 
reduzido, e todos os planos puderam ser refeitos, trazendo 
uma injeção de felicidade.
Fazer uma festa é algo que requer muita dedicação. É preci-
so muito desprendimento, de tempo e de valores, quando a 
meta é reunir os amigos e oferecer um momento que fique 
em nossas lembranças. Em se tratando do seu 
filho, então, a responsabilidade aumenta. O que 
vocês verão nas próximas páginas é um CASA-
MENTO DE SONHOS. Dos noivos, das famílias 
e de todos que acabaram sendo envolvidos, 
aos quais já agradeci e volto a agradecer. 
Me emocionei, algumas vezes, diante de um 
protótipo porque era exatamente a construção 
do que eu esperava. Todos, sem exceção, mer-
gulharam no meu projeto e nos meus delírios. É 
bom dizer que não houve pretensão alguma de 
ser o CASAMENTO DO ANO, mas de inovar, de 

fugir da mesmice e de oferecer o MELHOR para os convida-
dos. Quando fazemos algo, o mais importante é esmerar-se 
e ter a consciência tranquila de que era o máximo possível, 
o melhor, sem em nenhum momento se preocupar com 
avaliações, principalmente de quem não estava presente e 
sequer figurava na lista dos convidados.
Temos ainda uma matéria especial sobre a reinaugu-
ração da VITORIAWAGEM, que também tem o seu 
lado romântico com a cidade. O GRUPO LIDER fez o 
evento exatamente 18 anos após a compra da mar-
ca no Estado. E a recepção na espetacular casa de MO-
NICA e ZÉ CARLINHOS DA FONSECA, em Brasília.  
CLASS sem as tradicionais LINHAS MALDITAS é como se 
fosse outra revista qualquer. É por elas que a maioria dos 
nossos leitores se apaixonou ao longo dos quase 30 anos 
de história e faz declarações de AMOR constantemente. 
Porque ali não existe tragédia; hoje, as LM são apenas pá-
ginas de HUMOR e GLAMOUR com pitadas de VERDADE 

omitidas por todos os outros veículos.
Que neste DIA DOS NAMORADOS o AMOR 
se restabeleça em todos os corações. Faça 
uma surpresa para o seu namorado, esposa, 
ou com quem você escolheu viver. Não se li-
mite ao presente, vá além, diga o quanto ele 
(a) é importante em sua vida. Isso tornou-se 
tão RARO e faz qualquer coração de pedra se 
dissolver. A frase “EU TE AMO!” ecoará como 
um clarão na memória de seu companheiro (a) 
e talvez seja esperada há meses, anos e a hora 
é agora. Faça isso em NOME DO AMOR.







A história do sucesso do clã BRAZ 
é sempre motivo de emoção e in-
centivo para as pessoas que so-
nham com o êxito em seus empre-
endimentos. É a prova que ainda é 
possível vencer com LISURA, des-
de que haja determinação e foco 
nos seus projetos. Hoje, o GRUPO 
LIDER engloba mais de 70 con-
cessionárias espalhadas pelo País, 
das mais diversas marcas de auto-
móveis. Uma história que começa 
com o senhor JOSÉ BRAZ e já está 
na quarta geração.
E, brindando mais uma conquista, 
a VITORIAWAGEN apresentou as 
novas instalações da concessio-
nária de Vitória, num prestigiado 
coquetel de lançamento, com a 
presença dos diretores do Grupo 
Lider Juliana Braz Canedo, José 
Braz Neto, Bianca Braz, Eric Braz 
Tambasco e Ivo Braz, e também do 
diretor da Vitoriawagen, Celso Du-
arte, além de executivos do banco 
e da montadora Volkswagen. 

A  N O VA  VITO R IAWAG EN

Celso Duarte, Juliana Braz Canedo, Celso Duarte, Juliana Braz Canedo, 
José Setimo Spini, Jefferson Tkatch, José Setimo Spini, Jefferson Tkatch, 

Alexander Melo, Marco Moreira e Alexander Melo, Marco Moreira e 
Antonio Marcos BassanAntonio Marcos Bassan

Família Braz: José Braz Neto, Bianca, Ivo, Juliana e EricFamília Braz: José Braz Neto, Bianca, Ivo, Juliana e Eric



Agora, o local abriga um moderno e tecnológico showroom, 
com 873 metros quadrados, mais conectado ao futuro, dentro 
do conceito mundial da Volkswagen, o New Brand Design. É a 
primeira revenda da montadora no Espírito Santo dentro do novo 
padrão internacional, e a sexta do Brasil, oferecendo ao cliente 
uma nova experiência de compra totalmente conectada.
Entre os destaques, está uma ilha digital, na qual o cliente pode 
navegar pelo portfólio da marca e simular o carro dos sonhos, 
podendo escolher cores, acessórios e opcionais para ter ideia 
do preço do veículo. Por meio de óculos de realidade virtual, ele 
também pode explorar o veículo por dentro, tendo acesso ao 
espaço interno e detalhes de design. Além do novo showroom, 
foi apresentada a identidade visual da Vitoriawagen. As fotos da 
All Live falam mais.



JG entre Bianca e Juliana BrazJG entre Bianca e Juliana Braz

Leonardo Ferraz, Francisco Assis Leonardo Ferraz, Francisco Assis 
Soares e Alessandro De PráSoares e Alessandro De Prá

Equipe VitoriawagenEquipe Vitoriawagen

Valdecyr Torezani e José Braz NetoValdecyr Torezani e José Braz Neto

A vendedoraA vendedora
Mauricea Nascimento, Mauricea Nascimento, 
campeã de vendas do campeã de vendas do 

Regional, com seu clienteRegional, com seu cliente
fiel Júnior Marbafiel Júnior Marba

Juliana eJuliana e
Ana Julia Braz CanedoAna Julia Braz Canedo Vivily e Celso Duarte com Juliana e Christiano CanedoVivily e Celso Duarte com Juliana e Christiano Canedo



Izabela e Izabela e LeopoldoLeopoldo        

UM MARRIAGE HISTÓRICOUM MARRIAGE HISTÓRICO

Izabela e Izabela e LeopoldoLeopoldo        

UM MARRIAGE HISTÓRICOUM MARRIAGE HISTÓRICO A entrada do pai do noivo, Jorginho Santos,A entrada do pai do noivo, Jorginho Santos,
com a mãe da noiva, Neusa Rodrigues Grativolcom a mãe da noiva, Neusa Rodrigues Grativol



Existe uma grande diferença entre o CONVENCIDO, quan-
do somos levados a crer, e o CONVICTO, quando já está 
provado algo em relação a alguma coisa. E, nesta certeza, 
inicio descrevendo o casamento de IZABELA e LEOPOLDO 
totalmente CONVICTO que durante toda a minha vida, e nos 
meus 45 anos de colunismo, poucas vezes vi uma união 
com cerimônia religiosa tão emocionante e festa tão linda!
Exagero? Falta de modéstia? Até pode ser, mas acredito 
que os que lá estiveram, prestigiando, também concordam. 
E aqui, em nossas páginas, vocês verão o que eles falaram. 
Mas, não quero dizer com isso aquele velho chavão - que 
foi o “CASAMENTO DO ANO”. Não, não, não! Estamos lon-
ge de desejar esse reconhecimento. Mas, que tal olhar as 
fotos e fazer a sua avaliação?  
Uma coisa posso garantir: em se tratando de decoração 
e produção, em detalhe algum você encontrará algo que 
já tinha sido feito. INOVAR é ousadia, é chamar para si a 
responsabilidade de críticas, principalmente daqueles que 
se debruçam na mesmice. Então, mais uma vez, saímos da 
zona de conforto e indiferente se alguém gostará ou não, 
temos a consciência que fizemos o melhor, e isso é o que 
importa. 
Agora, peçam o cafezinho, o suco, o champanhe, concen-
trem-se nas fotos de ARNALDO PERUZO e da KDIMAGEM 
para curtir ou reviver momentos históricos da high capixa-
ba. Se preferir, pode também pegar o celular e fazer suas 
críticas ou elogios com a sua melhor amiga enquanto lê a 
reportagem. Beijos.

A entrada do noivo, Leopoldo Martins Moreira Neto,A entrada do noivo, Leopoldo Martins Moreira Neto,
com a mãe, Eliza Moreira Santoscom a mãe, Eliza Moreira Santos

A entrada de Izabela, linda, com o pai, José Fernando GrativolA entrada de Izabela, linda, com o pai, José Fernando Grativol

A entrada do pai do noivo, Jorginho Santos,A entrada do pai do noivo, Jorginho Santos,
com a mãe da noiva, Neusa Rodrigues Grativolcom a mãe da noiva, Neusa Rodrigues Grativol



Geralmente, as cerimônias religiosas de hoje são bastante rápidas. Mas, 
em se tratando do padre ROBERTO CAMILLATO, que é meu amigo de 
infância (eu, o pai do noivo), assim como no casamento de nossa filha 
TERRIELY com CID PAULO, ele se preparou e com maestria fez um be-
líssimo e prolongado sermão. Usou o seu tempo para também despertar 
nos casais presentes as suas responsabilidades diante da vida conjugal. 
Disciplinado, inteligente e religioso graduado em TEOLOGIA, o padre 
CAMILLATO passou anos na Itália e coloca em suas falas assuntos que 
somam e ajudam numa nova vida. Com a Basílica literalmente lotada, 
florida em branco e verde por ZEZÉ, a veterana da JARDINLÂNDIA, fun-
do musical do maestro MARCO AURÉLIO (5aSAX), em alguns momen-
tos a emoção estampava os rostos dos convidados. 
O cortejo de padrinhos elegantíssimo, as sete damas de honra todas 
lindas, vestindo branco e modelos tradicionais, os pais dos noivos e a 
entrada triunfal da noiva, linda, usando um modelo do estilista LUCAS 
ANDERI, by ALIKI BRUNETTI, tiara e joias de OSWALDO MOSCON JR, 
véu longo, beleza de LARRISSA RODRIGUES e bouquet de orquídeas 
de CÁSSIO DOMINGUES. O noivo usou terno da MAISON LIBANESA 
HOMEM. Momento especial na cerimônia quando o nosso neto, JORGE, 
lindo de viver, adentrou levando as alianças, by DORION SOARES, num 
belíssimo porta-alianças criado por ELIZA MOREIRA SANTOS - uma 
peça inspirada na BASÍLICA, inteiramente coberta de cristais SWARO-
VSKI - e tendo ao fundo a interpretação magnífica da cantora lírica NA-
TÉRCIA LOPES, uma das melhores do Brasil. Tudo isso sob a batuta do 
cerimonial perfeito de RITA MENDANHA e sua equipe.

NA BASÍLICA, AS JURAS DE AMOR“Cerimônia religiosa lindíssima! Emocionante as pa-
lavras do padre Roberto. Seleção musical também! 

A festa estava lindíssima, com uma decoração 
nunca vista! As mesas de doces lindíssimas!  
Foi uma noite maravilhosa!” - Sheila Silva

“Celebração linda! Festa impecável!”
 - Regina Bossanel

Renata Pavesi, Natércia Lopes, Alexandre Bianque,Renata Pavesi, Natércia Lopes, Alexandre Bianque,
maestro Marco Aurélio e Eliza Racanellimaestro Marco Aurélio e Eliza Racanelli



“Foi tudo encantador; mas permita-me 
ressaltar a sua entrada, emocionante, 
com o choro gritando para sair, mas 

dominado pela mais corajosa elegância 
durante todo cortejo. Você é feito de pura 
emoção, não tem jeito. Que casamento! 

Que festa! Meu Deus! E a entrada do 
seu neto, com a miniatura lindíssima da 
igreja, carregando as alianças! Não pre-
ciso falar mais. Você atingiu a perfeição. 

Obrigada!” - Lulu Moreira

Clara e CoraClara e Cora

LeangeLeange
CampagnaroCampagnaro

A bênção das alianças peloA bênção das alianças pelo
padre Roberto Camillatopadre Roberto Camillato

O belíssimo porta-alianças,O belíssimo porta-alianças,
by Eliza M. Santos, mãe do noivo,by Eliza M. Santos, mãe do noivo,

e as alianças by Dorion Soarese as alianças by Dorion Soares

Luisa, Alice, Luisa, Alice, 
Helena, Laís Helena, Laís 

e Beatrize Beatriz

Jorge levando Jorge levando 
as aliançasas alianças



William Araujo e Edneia BossaneliWilliam Araujo e Edneia Bossaneli

Raíssa e Eugênio TrindadeRaíssa e Eugênio Trindade

Pedro Ivo CarvalhoPedro Ivo Carvalho
e Paula Bertoldie Paula Bertoldi

Renato Bodart e Alice PimentaRenato Bodart e Alice Pimenta

Marcos Vinicius NunesMarcos Vinicius Nunes
e Lucineide Tesche Lucineide Tesch Leonardo Fiorio e Thais IrigoyenLeonardo Fiorio e Thais Irigoyen

Eduardo Bossaneli eEduardo Bossaneli e
Anna Carolina SiqueiraAnna Carolina Siqueira

Arthur Araujo eArthur Araujo e
Soninha Saadi BarrosSoninha Saadi Barros Lucio Dadalto e Natália VivacquaLucio Dadalto e Natália Vivacqua

Felipe Lozer e Mayra SiqueiraFelipe Lozer e Mayra Siqueira
Lacy Ramos Jr. eLacy Ramos Jr. e
Terezinha MarinsTerezinha Marins Priscilla e Alberto Gavini NetoPriscilla e Alberto Gavini Neto



Priscilla e Alberto Gavini NetoPriscilla e Alberto Gavini Neto
Carlos Eduardo LimongeCarlos Eduardo Limonge

e Gleidiane Lucase Gleidiane Lucas

Layla e Josué dos Santos NetoLayla e Josué dos Santos Neto

William Bossaneli e Flavia PassamaniWilliam Bossaneli e Flavia Passamani Leonardo Macedo e Lorenza GrativolLeonardo Macedo e Lorenza Grativol

Mario Augusto Ferreira e Regina MartinsMario Augusto Ferreira e Regina Martins

Terriely e Cid Paulo Leal Jr.Terriely e Cid Paulo Leal Jr.

Fabiola e Aroldo LimongeFabiola e Aroldo Limonge

Sandra e Eduardo GuignoneSandra e Eduardo Guignone
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Inovar em decoração, principalmente de casamentos, é algo desafiador. Em muitos ca-
sos, porque desejam o que já foi visto em outro evento e também por uma questão de 
orçamento. Mas, isso é uma opção de cada um. No caso, eu, JORGINHO SANTOS, pai 
do noivo, gosto de criar, inventar e mergulhar no desafio. Os noivos acreditaram de olhos 
fechados e disseram que o resultado ficou ainda mais lindo do que poderiam imaginar. 
Jamais conseguiria fazer se não encontrasse alguém com o talento e a criatividade de 
CÁSSIO DOMINGUES, da Maison Rosée, sem dúvida alguma um dos melhores profis-
sionais do Brasil. Ele aceita, aprimora ideias e durante dois anos nos encontramos e 
fomos mudando e acertando todos os detalhes. A ordem era: NÃO FAZER NADA QUE 
JÁ FOI VISTO. E conseguimos! Como a festa tinha 70% dos convidados jovens, amigos 
dos noivos, criamos lounges chiquérrimos, montados com sofás de veludo em capito-
nê, sendo que dois deles com sofás gigantescos em tom de verde musgo, também em 
capitonê, e poltronas no mesmo tom. No encosto, jardineiras floridas em tons de rosé, 
roxo e vermelho, as cores predominantes na decoração. Todo mobiliário do EMPÓRIO A.

“Vocês foram Impecáveis em 
todos os mínimos detalhes da 
festa lindíssima do casamento 
do Leopoldo e Izabela! Desde 

a decoração do salão principal, 
em tudo o que foi servido, 
com a atenção impecável 

dos garçons, as músicas, a 
alegria e a felicidade dos 

noivos adentrando o salão. 
Contagiou a todos nós! E na 
Basílica foi emocionante, as 
melodias, os cânticos super 

bem escolhidos e próprios para 
cada momento. Só não pude 
segurar a emoção quando vi 
Eliza, maravilhosa, entrando 

com Leopoldo, elegantíssimo, 
com o fundo musical que eu 

mais amo! Vocês superaram as 
expectativas de todos nós, tudo 
lindo! Adoramos participar com 

vocês desse acontecimento 
único.” - Cecilia Nemer

“Festa impecável e de 
extremo bom gosto!!!” 

- Marilia Morgado Horta

“Cerimônia emocionante, festa 
linda e animada e os noivos 
muito chics! Tudo perfeito!” 

- Cesinha Saade





As mesas do salão também não obe-
deciam tamanho e nem formato. Umas 
quadradas, outras ovais, redondas, com 
10, 12, 16 lugares cada uma. Toalhas 
foram abolidas. Umas mesas em madei-
ra de demolição à mostra, outras espe-
lhadas e poucas com tampos forrados 
em tecidos. Todas as cadeiras DIOR em 
acrílico transparente. Que tal? 
Mas, o que chamava a atenção eram os 
arranjos: nenhum daqueles redondos, 
que há décadas são usados. Cada mesa 
com um, comprovando o poder de cria-
tividade de MONICA e CÁSSIO. Árvores 
tipo topiarias em branco, peças gigantes 
redondas em vidro com flores de lótus 
boiando, árvores gigantes secas pin-
tadas de verde, tendo no tronco cipós 
enroscados e tubos de ensaio repletos 
de orquídeas. E, nas maiores, as quadra-
das, com 16 lugares, um jardim montado 
com jardineiras espelhadas, folhagens 
verdes e, no meio, dezenas de taças, 
cada uma com flores de lótus. Ah... re-
parem as fotos, ficou simplesmente es-
petacular! Velas gigantes, redondas ou 
quadras, compunham o cenário.





A mesa da família foi montada num palco elevado, tendo 
em sua frente um tapete no estilo dos feitos em COR-
PUS CHRISTI, assinado pelo artista plástico GIOCONDO 
ZAMPROGNO, que usou pó de serra, folhagens, flores 
naturais, palhas tingidas e topiarias. 
A mandala central tinha a reprodução das iniciais dos 
noivos, iguais às do convite. A louça era toda do acervo 
de nossa família, com pratos LIMOGES.
Todo cenário foi complementado pela iluminação de 
THIAGO, assim como a feita na rampa de acesso, com 
micro lâmpadas teladas em movimentos, num aéreo que 
deu um efeito fantástico.





O Salão de Doces







Eu tinha um projeto e um sonho de sair da mesmice com a mesa de doces, 
sempre uma das grandes atrações de casamentos. Eu queria um SALÃO. 
E se não fosse agora, não o realizaria. Como todos sabem, não sou milio-
nário e tudo isso custa muito dinheiro. É preciso buscar condições e não 
dar CALOTE em ninguém. Neste ponto, a PANDEMIA me ajudou a poupar 
e viabilizar. Dinheiro se ganha para gastar, não para deixar em banco espe-
rando a hora da doença e da morte. Então, concretizamos mais um sonho!

“Que casamento... perfeito! Encantados com 
tudo: o buffet, a decoração surpreendente 
das mesas, a mesa da família com pratos 

maravilhosos e o cenário de fundo, que foi 
surreal de lindo. A banda contagiante e o mais 

impactante - o salão de doces, que estava 
lindo e primoroso, com decoração linda e 

cheio de doces maravilhosos, os melhores do 
mundo! Foi um privilégio viver e usufruir esta 

superfesta com vocês! Com certeza, ficará 
gravado na memória de momentos muito 

felizes. Parabéns pela sua dedicação, talento, 
desprendimento e muito amor que você doou! 

Valeu amigo, missão super bem cumprida! 
Você é demais! Muito orgulho de você! 
Abração enorme!” - Eduardo Guignone

Bolos laterais, com os sobrenomes Bolos laterais, com os sobrenomes 
das famílias, by Regina Meynarddas famílias, by Regina Meynard





Quando apresentei o projeto, CÁSSIO, a princípio, achou 
loucura, mas logo se animou. Escolhi as melhores do-
ceiras da Ilha, NAJLA CARONE, REGINA MEYNARD e 
MYRIAN TIRONI, e abri espaço para uma nova, ANA 
PAULA. E FATIMA assinou as maravilhosas forminhas. 
Eram 4 mil doces, 2 bolos de corte e 20 tortas doces 
variadas. 
Tudo isso num cenário que deixou todos boquiabertos e 
vocês poderão avaliar através das fotos. Honestamente, 
não encontro palavras que possam descrever com exa-
tidão. Mas, devo dizer que para a montagem de toda a 
decoração foram cerca de 23 caminhões lotados e uma 
equipe com média de 30 pessoas trabalhando quatro 
dias inteiros.

“Que noite memorável! O casamento de Izabela e Leopoldo 
foi muito mais do que uma festa impecável. Foi uma 

manifestação plena de amor, confraternização e alegria. Não 
poderíamos retomar a vida pós-pandemia numa celebração 
tão memorável. Vocês sabem receber como poucos e temos 

muito orgulho de estar entre seus amigos. Que venham 
muitos outros eventos inesquecíveis como este. Forte 

abraço, extensivo a toda a sua família linda.”
- Ilda Castro e Augusto Pacheco

O brinde dos noivos com O brinde dos noivos com 
as taças personalizadas as taças personalizadas 

por Eliza M. Santospor Eliza M. Santos



“Foi incrível! Tudo muito lindo: a cerimônia impecável e a 
melhor festa de casamento que essa cidade já viu, 

sem dúvidas!” - Nayara Weiler 

Os noivos com a família dela: Lorenza Grativol, Bruno Zetum, Neusa Rodrigues Grativol e Fernando GrativolOs noivos com a família dela: Lorenza Grativol, Bruno Zetum, Neusa Rodrigues Grativol e Fernando Grativol

Izabela com os pais, Neusa e Fernando GrativolIzabela com os pais, Neusa e Fernando Grativol

Os noivos com Maria Clara Candido RodriguesOs noivos com Maria Clara Candido Rodrigues



Os noivos, Izabela e Leopoldo, com a família dele: Terry e Cid Paulo Leal Jr., Eliza e Jorginho Santos, Layla e Josué dos Santos NetoOs noivos, Izabela e Leopoldo, com a família dele: Terry e Cid Paulo Leal Jr., Eliza e Jorginho Santos, Layla e Josué dos Santos Neto

Os noivos com Maria Clara Candido RodriguesOs noivos com Maria Clara Candido Rodrigues

Com Milla Petrocchi SantosCom Milla Petrocchi Santos O noivo com os pais, Eliza Moreira Santos e Jorginho SantosO noivo com os pais, Eliza Moreira Santos e Jorginho Santos



O Buffet dos Neffa
Mantendo a tradição de décadas, desde o tempo da saudosa 
MARIA HELENA NEFFA, a família também foi incansável para 
atender as nossas exigências na produção do cardápio. Du-
rante dois anos, uma vez que tivemos de adiar o evento devido 
à PANDEMIA, as irmãs FLÁVIA e XUXU nos recebiam sempre 
com a maior boa vontade para degustar e aprovar os pratos 
escolhidos. E fomos ainda premiados no dia da festa com a 
participação de MARCO ANTÔNIO NEFFA, responsável pela 
montagem de cada prato. Poucos sabem desse seu talento.
Para um buffet assim, CÁSSIO também criou um cenário be-
líssimo. Entre as imensas mesas, três árvores de gravetos em 
forma de leques pintadas em degradê de tons verdes, cober-
tas de flores. Entre elas, desciam cachos de bromélias culti-
vados durante dois anos especificamente para serem usados 
naquela noite. Dezenas de luminárias complementando. Nas 
mesas, a louça em tons de roxo, também adquiridas pelo CCV 
só para compor a decoração. Sem falar que toda a prataria do 
acervo dos NEFFA também foi usada. 
O chef LIBERALINO, decano do CCV, se esmerou com a sua 
equipe e fez um cardápio delicioso, onde o SPAGHETTI NERO 
COM FRUTOS DO MAR e o RISOTO DE FUNGHI ganharam 
muitos aplausos.

Eles fazem a festa: Eles fazem a festa: 
Cássio Domingues, Cássio Domingues, 

Xuxu e Flávia Neffa com Xuxu e Flávia Neffa com 
Eliza e Jorginho SantosEliza e Jorginho Santos

O maître Giovane, com sua equipe, e a cerimonialista Rita MendanhaO maître Giovane, com sua equipe, e a cerimonialista Rita Mendanha





Mas, tinha um buffet árabe, dezenas de 
pratos frios e os mini pratos com bacalhau 
e cuscuz marroquino. O open bar, coman-
dando com maestria pelo PAPARAZZI, foi 
um sucesso a noite toda. Além dele, servi-
ço regado a fartura de whisky 12 anos, es-
pumante, cerveja e vinho. Na saída, o café 
foi assinado pela RONI CAFETERIA e teve 
mesa com biscoitos, chocolates e doces 
cristalizados, além de uma central com os 
bem-casados da CONCEIÇÃO.

O maître Giovane e sua equipe de garçonsO maître Giovane e sua equipe de garçons

Drinques Drinques 
personalizados personalizados 

by Paparazziby Paparazzi

Equipe PaparazziEquipe Paparazzi

Bem-casados Bem-casados 
da Conceiçãoda Conceição



O maître Giovane e sua equipe de garçonsO maître Giovane e sua equipe de garçons



Vocês sabem que muitos dos bons profissionais 
desta Ilha foram revelados aqui nas páginas da 
CLASS, trabalhando em eventos promovidos por 
nós. Uns se deslumbraram e hoje voltaram ao 
anonimato. Outros, os gratos, permanecem co-
nosco.
Neste evento, tive o prazer de conhecer o jovem 
BRUNO DIAS, da PIXX FLUXX, que foi responsável 
pelo fantástico video mapping, com uma tela de 
quase 100 metros quadrados, fazendo o cenário 
de palácios europeus e o show pirotécnico para 
receber os noivos no salão.

VIDEO MAPPING

“Casamento lindo! Noivos e família lindos e felizes!
 Tudo perfeito!” - Serenuza Marques





A noiva queria presentear as damas 
e o pajem. E que maneira seria me-
lhor do que produzindo um espaço 
só para eles, personalizado, com a 
comida que eles gostam, recreação e 
cabaninhas para um cochilo quando 
o soninho batesse? Assim, a SONHO 
DE PIJAMA produziu o cenário, co-
locando ainda almofadas e tapa-o-
lhos personalizados que ficaram de 
presente para eles. O CCV preparou 
delícias, como hambúrgueres, bata-
tas fritas e salgadinhos, e eles ainda 
tiveram bolo e doces. O TIO VARETA 
e sua equipe comandaram a anima-
ção. Eles amaram e os pais também, 
que puderam curtir a festa até o fim, 
sem preocupações.

ESPAÇO DAS 
DAMAS E PAJEM





Stefano, Gustavo, André, Leopoldo, Eduardo, Samuel, Luiz, Pedro Ivo, Lucas, Paulo Ricardo, Fernando, Ronaldson, Carlos e WilliamStefano, Gustavo, André, Leopoldo, Eduardo, Samuel, Luiz, Pedro Ivo, Lucas, Paulo Ricardo, Fernando, Ronaldson, Carlos e William

Priscila, Elisa, Paula, Izabela, Leonardo, Gislene,Priscila, Elisa, Paula, Izabela, Leonardo, Gislene,
Patrik, Thais, Amanda, Natalia e JeffersonPatrik, Thais, Amanda, Natalia e Jefferson



ALEGRIA
CONTAGIANTE
Festa com alegria contagiante é o de-
sejo de qualquer anfitrião. Ninguém vai 
a um evento para ficar sentado, repa-
rando a roupa dos outros e comendo 
sem parar. Se faz isso, não está bem 
da cabeça. E se você quer profissional 
que dá conta do recado, lota a pista de 
dança e faz todos se soltarem, aqui vai a 
dica: ALESSANDRO DE PRÁ. Neste, eu 
aposto! Como DJ, ele consegue agradar 
dos jovens aos sessentões, e, onde ele 
comanda as picapes, a festa flui de ma-
neira satisfatória. 
E, agora, a Banda VIROU BAHIA. Gee-
eeeeeeeeeeeeeeeente!!! O que é aquilo? 
Eles têm o poder de contagiar e quem vai 
para a pista não senta mais. O pau que-
bra, o bicho pega e a alegria toma conta 
do pedaço. E se empolgaram tanto que 
fizeram mais uma hora de show, vendo a 
galera capixaba vibrar. Tanto que a festa 
terminou às 4h30 da matina. 
A espetacular pista e o telão de led, que 
complementaram o cenário, foram assi-
nados pela HITZ, do DJ RICO GARCIA.

 “Que ENERGIA foi aquela? Foi lindo demais!” - Alessandro De Prá



revistaclass.com.br

CERIMONIAL DE RITA MENDANHA

Além do cerimonial da igreja, 
RITA MENDANHA e sua equipe 
assinaram o da recepção, im-
pecavelmente, além de asses-
sorar a noiva na sua arrumação 
e também no retorno ao hotel, 
após a festa. Mais um diferen-
cial dela. 
Discreta, de comportamento 
elegante, atenciosa com todos e 
exigente na coordenação, o seu 
desempenho foi além da nossa 
expectativa. E tudo transcorreu 
perfeitamente sob o seu co-
mando. Sem dúvida, hoje, nesta 
cidade, ela é a número UM. 

Rita com parte de sua equipe:Rita com parte de sua equipe:
Roose, Moniely e MellRoose, Moniely e Mell
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Camila e Sandro M. Pereira comCamila e Sandro M. Pereira com
Maria do Carmo MoraesMaria do Carmo Moraes Paula e Eduardo Dalla MaiaPaula e Eduardo Dalla Maia

Adriana e Gustavo PeixotoAdriana e Gustavo Peixoto

Kítia e Paulo Meyerfreund, Débora e José Flávio Alcuri,Kítia e Paulo Meyerfreund, Débora e José Flávio Alcuri,
Maria Julia e Fabio Littig, e José Angelo RambalducciMaria Julia e Fabio Littig, e José Angelo Rambalducci

Christianne e Bruno TommasiChristianne e Bruno Tommasi

MMMVocês viram que uma vidente declarou que 
uma tal de JULIETTE, que foi BBB, será presidente 
da República. Onde está o ministro ALEXANDRE DE 
MORAES, que não usa o seu poder e a manda para a 
prisão perpétua? Ou será que ele concorda? Nunca 
se sabe. Quá... Quá... Quá...
MMMLENISE LOUREIRO, que tem passagem bri-
lhante na equipe do ex-prefeito LUCIANO REZENDE e 
agora na equipe de RENATO CASAGRANDE, disputará 
uma vaga na Câmara dos Deputados. Competência 
ela tem.
MMMAs empresas aéreas continuam deitando e 
rolando, sem a interferência de nenhuma autorida-
de. Os preços de passagens já subiram até 65% em 
alguns casos. Até hoje, não voltaram a servir nem 
aquele amendoim salgadinho e horrível, e cobram 
até meio quilo de bagagem excedente. Se os nossos 
políticos tivessem de pagar as suas passagens aé-
reas, com certeza estariam gritando. Mas, sai dos 
cofres públicos, eles querem é que o povo se f...
MMMA peça que LULU MOREIRA usou no pesco-
ço, na festa de casamento de IZABELA e LEOPOLDO, 
ganhou elogios até dos joalheiros presentes. Uma 
imensa pedra de topázio, que foi trabalhada por CAN-
TARELLA joalheiro, expert em gemologia, que tem sua 
loja no Centro da Praia Shopping.
MMMROBERTA e VALQUIRIA CHEIM fizeram 
duas viagens consecutivas para a Europa em abril 
e maio. VAL passou o seu aniversário e o Dia das 
Mães, datas especiais, com os filhos, comemoran-
do por lá em alto estilo. Isso é savoir-vivre!
MMMCausou rebu nas redes sociais o caso de 
uma australiana que ofereceu US$ 1 mil para quem 
quisesse acompanhá-la numa viagem de 36 horas, 
para tomar conta de seus dois filhos durante o voo. 
Imagina os capetinhas! Como diria o saudoso Sérgio 
Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMCuidado com LULA. Ele apareceu em Cam-
pinas usando uma submetralhadora capaz de 600 
disparos por segundo. Se fosse Bolsonaro, a im-
prensa tinha dito que era um canhão. Aliás, isso 
explica o medo de ir às ruas. Ele sabe qual é a sua 
imagem real perante a população. 
MMMO ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO, ex-
-presidente do Supremo Tribunal Federal, que viria 
para o casamento de IZABELA e LEOPOLDO, justificou 
com elegância a sua ausência, porque no dia seguinte 
os filhos estariam reunidos com D. ANGELA, em torno 
de um almoço do DIA DAS MÃES. Mas, combinamos 
um jantar, em breve, em nossa casa. Adoro gente de 
classe como ele.
MMMNuma roda, uma socialite rasgou o verbo 
depois de uns goles de espumante: “Não tive prazer 
nenhum com o casamento de minhas filhas. Todos 
os dois maridos são feios, pobres e ainda por cima 
têm piru estragado!” Como diria o saudoso CARLOS 
VACCARI: “Sem aquela, tá!” Quá... Quá... Quá...



Sheila e Fernandinho Giestas comSheila e Fernandinho Giestas com
Sergio Paulo Rabello e Ana Paula CastroSergio Paulo Rabello e Ana Paula Castro Eliza e JG com os amigos Sandra e Eduardo GuignoneEliza e JG com os amigos Sandra e Eduardo Guignone

Adi Gama, Andrea Rocha, Fátima Camargo,Adi Gama, Andrea Rocha, Fátima Camargo,
Edilene Rambalducci e JGEdilene Rambalducci e JG

Marina e Luciano Rezende comMarina e Luciano Rezende com
 Elcio Paulo Teixeira e Carlos Bernabé Elcio Paulo Teixeira e Carlos Bernabé Jane e Paulo Rédua com Serenuza e Jose Carlos ChamonJane e Paulo Rédua com Serenuza e Jose Carlos Chamon

Eliza e JG com Cecilia e Emilinho NemerEliza e JG com Cecilia e Emilinho Nemer
João Miguel Neto eJoão Miguel Neto e

Leila da Paixão de BarrosLeila da Paixão de Barros



MMMEm qualquer festa, um dos pon-
tos fortes sempre é a elegância e beleza 
das mulheres. No casamento de IZA-
BELA e LEOPOLDO, não foi diferente. A 
começar pelo cortejo das madrinhas na 
Basílica. E, na recepção, muitas fizeram 
os salões ficarem mais iluminados. RE-
GINA MARTINS usou modelo suntuoso, 
em azul, com bordados e detalhes em 
plumas, e joias maravilhosas. LARISSA 
PIMENTEL estava digna de MET GALA, 
com modelo de gola rainha, sofistica-
díssimo, mas que ela carrega como 
ninguém. KAFINHA JUNGER, com seu 
estilo longilíneo, chamava a atenção 
num vestido com capa. SONINHA SAADI 
BARROS, num salmão com acabamento 
em plumas. SANDRA COSER GUIGNONE, 
clássica e chique, num modelo berinjela 
de lurex. SIMONE TORRES, num vestido 
franjado assinado por CHANEL. FABIOLA  
SIQUEIRA LIMONGE perfeita, num ver-
melho. MARINA LÓDI REZENDE, linda e 
moderníssima, num macacão em paetê 
prata. TERRIELY MOREIRA SANTOS LEAL 
ganhou aplausos num modelo rosa com 
saia de paetês formando quadrados e 
casaco de pelerine com acabamento de 
franja com pingentes de seda francês, 
um trabalho do estilista JOSUÉ VASCON-
CELOS.
MMMAs mães dos noivos também es-
tavam chiquíssimas: NEUSA GRATIVOL 
vestiu modelo clássico, em tom rosé, com 
bordados em tons de rosa e contorno vi-
nho, numa sobreposição transparente, 
by REGINA PAGANI. Já ELIZA MOREIRA 
SANTOS usou um modelo idealizado por 
ela e confeccionado também por JOSUÉ 
VASCONCELOS. Todo o trabalho de mon-
tagem de apliques e rendas francesas feito 
por ela. De um ombro só, misturando tons 
de azul turquesa, preto e azul royal, tendo 
como arremate um laço com pontas até 
os pés. As joias, em turmalina paraíba e 
brilhantes, by DORION SOARES.
MMMA elegância da mulher capixaba 
estava muito bem representada ali. Mu-
lheres muito bem penteadas e maquia-
das, comprovando que temos excelentes 
profissionais. Aliás, com meses de ante-
cedência, as agendas de quase todos os 
salões estavam lotadas.

Gilson Simão, Márcia Simão, Delio Dessaune e Pedro Renato SimãoGilson Simão, Márcia Simão, Delio Dessaune e Pedro Renato Simão

Ângelo D’Ambrósio e Glaucia DuarteÂngelo D’Ambrósio e Glaucia Duarte

Marcia e Emirzinho de Macedo GomesMarcia e Emirzinho de Macedo Gomes Mariangela Nielsen e Regina BossanelMariangela Nielsen e Regina Bossanel

Paola Borges e Gizela NeffaPaola Borges e Gizela Neffa



 “Foi um espetáculo!” 
- Fernanda Julião

 “Impecável!”
- Teresa Bedran

Marilia Nunes, Viviane Kaliny, Izabela, Roberta Campos, Karynn Kat, Leopoldo e Pedro MachadoMarilia Nunes, Viviane Kaliny, Izabela, Roberta Campos, Karynn Kat, Leopoldo e Pedro Machado

Fernanda e Eliezer Scherrer JuniorFernanda e Eliezer Scherrer Junior

Kafinha Saadi JungerKafinha Saadi Junger

Camila Benevides, Juliana e Deozinho Rozindo, Pedro Benevides e André VasconcelosCamila Benevides, Juliana e Deozinho Rozindo, Pedro Benevides e André Vasconcelos

Bruna e Sandra CoserBruna e Sandra Coser Gabriella e Adyr NicchioGabriella e Adyr Nicchio

Andressa e Erildo Martins NetoAndressa e Erildo Martins Neto



Erika Onofre, Lorenza Grativol, Izabela Grativol,Erika Onofre, Lorenza Grativol, Izabela Grativol,
Neusa Grativol, Sônia Guariento e Thaiz OnofreNeusa Grativol, Sônia Guariento e Thaiz Onofre

Augusto Alvarenga, Emília Lopes, Izabela, Leopoldo, Fernando Grativol,Augusto Alvarenga, Emília Lopes, Izabela, Leopoldo, Fernando Grativol,
Tharson Grativvol, Simone Ramalho e Letícia GrativvolTharson Grativvol, Simone Ramalho e Letícia Grativvol

Naor Grativvol, Mair Pereira e Vera ErvattiNaor Grativvol, Mair Pereira e Vera Ervatti Thaiz Onofre e Ricardo MuroniThaiz Onofre e Ricardo Muroni
revistaclass.com.br



Erika Onofre, Lorenza Grativol, Izabela Grativol,Erika Onofre, Lorenza Grativol, Izabela Grativol,
Neusa Grativol, Sônia Guariento e Thaiz OnofreNeusa Grativol, Sônia Guariento e Thaiz Onofre

Augusto Alvarenga, Emília Lopes, Izabela, Leopoldo, Fernando Grativol,Augusto Alvarenga, Emília Lopes, Izabela, Leopoldo, Fernando Grativol,
Tharson Grativvol, Simone Ramalho e Letícia GrativvolTharson Grativvol, Simone Ramalho e Letícia Grativvol

O noivo com ClériaO noivo com Cléria
e Thaissa Moreirae Thaissa Moreira

Valdriano e Helder CostaValdriano e Helder Costa

Epitácio da SilvaEpitácio da Silva

JG e Fernanda JuliãoJG e Fernanda Julião Katiuska, Petherson, Letícia e Ronnysson GrativvolKatiuska, Petherson, Letícia e Ronnysson Grativvol

Aniella e Valdriano CostaAniella e Valdriano Costa Angélica Moreira, Mel, Leange e Luciano CampagnaroAngélica Moreira, Mel, Leange e Luciano Campagnaro

Carol Siqueira, Leila Bragança, Livia Mannato, Mannuela Vasco, Lorenza Grativol, Natália Vivacqua,Carol Siqueira, Leila Bragança, Livia Mannato, Mannuela Vasco, Lorenza Grativol, Natália Vivacqua,
Izabela, Leopoldo, Paula Motta, Alice Pimenta, Laís Pimenta e Mayra SiqueiraIzabela, Leopoldo, Paula Motta, Alice Pimenta, Laís Pimenta e Mayra Siqueira



 “Espetáculo! Tudo de 
muito bom gosto!”

 - Paola Borges

Valdir Vieira Junior e Sattva GoltaraValdir Vieira Junior e Sattva Goltara

Maria Célia, Ana Laura e Renata MoreiraMaria Célia, Ana Laura e Renata Moreira

D. Hilda Cabas, Teresa e Luiz BedranD. Hilda Cabas, Teresa e Luiz Bedran
Ana Paula Cuzzuol, Milla SantosAna Paula Cuzzuol, Milla Santos

e Jessica Maffeie Jessica Maffei

Oswaldo Moscon Jr.Oswaldo Moscon Jr.
e Fabio Borgese Fabio Borges

Dê Perim, Paola Borges e Kítia PercianoDê Perim, Paola Borges e Kítia Perciano

Soraya Fardin, Alberto Santos, Renata Braz e Rodrigo DiasSoraya Fardin, Alberto Santos, Renata Braz e Rodrigo Dias
Vinicius RoncetiVinicius Ronceti
e Laís Benincáe Laís Benincá

Ilda Castro e Augusto PachecoIlda Castro e Augusto Pacheco Paulo FaragePaulo Farage
Lulu Moreira eLulu Moreira e

Francisco GuastiFrancisco Guasti



Soraya Fardin, Alberto Santos, Renata Braz e Rodrigo DiasSoraya Fardin, Alberto Santos, Renata Braz e Rodrigo Dias

Lulu Moreira eLulu Moreira e
Francisco GuastiFrancisco Guasti

Showroom - Rua Argentina, 73 - Jardim América – Cariacica/ ES - Tels.: (27) 3332-4277 • 99782-3152 • 99819-9915
@emporioaeventos - contato@emporioaeventos.com.br 
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MMMO governador do Estado, RE-
NATO CASAGRANDE, e D. VIRGÍNIA, o 
ex-governador JOSÉ IGNÁCIO FERREI-
RA, a ex-senadora e deputada LUZIA 
TOLEDO, o ex-prefeito LUCIANO RE-
ZENDE, com a sua bela MARINA, o ex-
-presidente da Assembleia Legislativa 
JOSÉ CARLOS GRATZ e sua charmosa 
RITA, a secretária de Comunicação 
Social do Governo, FLÁVIA MIGNONI, 
a querida D. HILDA CABAS, chefe do 
Cerimonial do Palácio Anchieta, foram 
presenças marcantes no evento.
MMMO evento reuniu nada menos 
que 114 pessoas trabalhando para que 
tudo acontecesse dentro dos planos e 
a contento. É isso que as pessoas crí-
ticas de gastos com festas precisam 
saber: permitem que muitos chefes de 
família ganhem o seu pão de cada dia. 
As boutiques faturam, os cabelereiros 
pocam a boca do balão, as doceiras, 
os músicos etc.
MMMO receptivo dos convidados 
teve atuação, no fundo musical, do 
querido ALMIR e seu SAX, um dos 
nossos melhores músicos, que não 
tem o devido reconhecimento, mas, 
sempre quando faço eventos procuro 
prestigiá-lo.
MMMQuem saboreia os BEM-CASA-
DOS da famosa CONCEIÇÃO, doceira 
paulista, entende e aprova a razão de 
sua fama. Não tem concorrência. E a 
embalagem é feita com muito capricho.
MMMNa rampa iluminada em toda 
a extensão com milhares de lâmpadas 
de led, enroscadas em telas torcidas, 
20 garçons aguardavam com champa-
nhes servidas em bandejas com arran-
jos iluminados.
MMMUm espaço KIDS, criado só 
para as damas e pajem, fez o maior su-
cesso entre os que puderam ver (confi-
ram fotos aqui na revista). Um trabalho 
primoroso da SONHO DE PIJAMA, que 
montou as cabanas iluminadas, com 
colchões, travesseiros e cobertas para 
o soninho, e ainda personalizou tapa-o-
lhos e almofadas com o nome de cada 
um. Chiqueria pura.

Marcela Pagani e Frede CecilianoMarcela Pagani e Frede Ceciliano

Rita e José Carlos GratzRita e José Carlos Gratz

Adriana e Cesinha SaadeAdriana e Cesinha Saade

Alzira e Claudia TorresAlzira e Claudia Torres

Gracinha e Moysés NaderGracinha e Moysés Nader Regina PaganiRegina Pagani

Larissa e Frederico PimentelLarissa e Frederico Pimentel



O SAVOIR-FAIRE DOS FONSECA



É compreensível o lifes-
tyle dos FONSECA. Eles 
viveram culturas diferen-
tes nos quatro cantos do 
mundo. JOSÉ CARLOS, 
atuando em embaixa-
das de Londres, Índia, 
Myanmar, entre outras. 
MONICA, antenadíssima, 
conviveu com celebrida-
des e se refinou conhe-
cendo o que há de mais 
glamouroso no mundo. 
Vocês sabem, embaixa-
das são os locais onde 
acontecem o suprassu-
mo dos eventos chiques 
e sofisticados. 
Ao nos receber em sua 
maravilhosa casa em 
Brasília, na semana pas-
sada, pudemos constatar 
que ela se tornou aluna 
com merecimento de 
condecoração como hos-
tess. E como decoradora. 
A casa é simplesmente 
ESPETACULAR! 
A porta de entrada já diz 
o que está por vir: são 
históricas, de conventos 
budistas, feitas com seis 
folhas de madeira traba-
lhadas num artesanato, 
por fora e por dentro. 
Salões amplos, com pe-
ças únicas, trazidas de 
várias partes do mundo. 
ÍMPAR! Não lembra nada 
de lugar nenhum. Do jeito 
que JG aplaude. Tudo im-
pecável: suítes, jardins, 
closet dele, e o dela é fe-
nomenal. 
Evidente que existem 
outras casas palacianas, 
bilionárias, mas a dos 
FONSECA têm algo que 
merece aplausos de pé: 
LUXO com personalidade.

Monica e Zé Carlinhos da Fonseca Monica e Zé Carlinhos da Fonseca 
com Eliza e JGcom Eliza e JG



ENDOMETRIOSE: REVISÃO DE PROTOCOLOS

SaúdeSaúde

A Sociedade Europeia de Reprodução Assistida (ESHRE) aca-
ba de revisar os protocolos de diagnóstico e tratamento para 
endometriose - uma das condições mais associadas à infer-
tilidade feminina, chegando a ser diagnosticada em mais de 
30% das pacientes que não conseguem engravidar e buscam 
avaliação médica. O objetivo da revisão é contribuir com su-
gestões e novos achados sobre como tratar o problema, até 
hoje sem causas bem estabelecidas.
De acordo com o médico ginecologista da clínica Origen, 
Rodrigo Hurtado, professor do Departamento de Ginecologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), não se sabe ainda se a endometriose é fruto 
de uma questão genética, imunológica, metaplásica ou cor-
relacionada a outras doenças - fato é que ela é hormônio de-
pendente: sua atividade responde à produção do estrogênio, 
hormônio feminino mais prevalente entre a primeira menstru-
ação e a menopausa.
Duas revisões interessantes no guia 2022 dizem respeito ao 
diagnóstico da doença: uma delas abrange dois grupos de 
mulheres cujas faixas etárias não eram previstas antes - meni-
nas que ainda não menstruaram e mulheres pós-menopausa. 
“Essa abrangência trazida agora é interessante, pois leva o 
médico a ter um olhar mais ampliado do problema, que pode 
aparecer mais cedo do que imaginávamos e persistir pós pe-
ríodo fértil, afinal, esta é uma doença que impacta a vida da 
mulher desde sempre”, diz o médico. No caso das meninas 
jovens, ele avalia que a nova diretriz é importante, uma vez 
que o atraso no diagnóstico e início de tratamento pode che-
gar a 12 anos – um tempo, segundo ele, inadmissível do pon-

to de vista de saúde pública.
A segunda mudança no protocolo diz respeito ao diagnóstico 
e tratamento inicial: antes, se havia suspeita de endometrio-
se, eram solicitados obrigatoriamente exames de ultrassom 
e sangue, e, na sequência, laparoscopia e biópsia. “Esta li-
nha de raciocínio deixou de ser o chamado padrão ouro. Se 
a paciente tem sintomas muito significativos - dor pélvica, 
menstruação dolorosa e, em casos mais graves, dificuldade 
em engravidar, já iniciamos o tratamento imediato. Se respon-
deu bem, assume-se que é endometriose. Se não responde, 
aí parte-se para uma investigação mais detalhada”, comenta 
Hurtado.  
A primeira edição do guia para endometriose foi feita em 2005, 
teve uma revisão em 2014, e a versão mais atual, de 2022. 
“Esse aglomerado de informações técnicas é importante para 
orientar médicos do mundo todo sobre como tratar a endome-
triose e traz novas evidências. Propõe também linhas de pes-
quisa que podem ser exploradas nos centros científicos para, 
cada vez mais, entendermos a endometriose e adotarmos 
procedimentos mais bem direcionados e assertivos”, diz.
Segundo Hurtado, desde o início da publicação do guia - há 
17 anos - tentou-se agrupar mulheres com padrão similar de 
ocorrência da doença, mas o formato não trouxe grande im-
pacto positivo. “O que sempre vemos é um agrupamento de 
pacientes com sintomas que sugerem o problema - a endo-
metriose não deveria ter uma sistematização de sintomas e 
sim individualização do tratamento para cada mulher. É como 
a febre: um achado clínico que pode indicar várias doenças e 
infecções.”



revistaclass.com.br

A cirurgia plástica nas pálpebras, a 
blefaroplastia, é uma opção que vai 
além da estética. Muito procurado 
por questões de saúde e melhora 
na qualidade de vida, especialmente 
entre pessoas acima de 30 anos, o 
procedimento permite a retirada de 
excesso de pele na região e abre o 
campo visual.
A oftalmologista e membro da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica Ocular, LILIANA NÓBREGA, só 
lembra que a intervenção deve ser 
feita por profissional especializado. 
Isso porque as pálpebras são res-
ponsáveis pela proteção dos olhos 
e um erro mínimo pode gerar um 
problema para a vida toda.
“Um procedimento mal realizado 
pode comprometer o fechamento 

Cirurgia plástica nos
olhos, só com médico

especializado

Mais informações: www.tudosobrepalpebras.com.br

das pálpebras, causar ressecamen-
to e consequentes feridas na região, 
gerando muito desconforto para 
o paciente, e ainda comprometer 
a aparência do rosto”, avisa. Ela 

acrescenta que cirur-
gias na região dos olhos 
podem ser feitas por ci-
rurgião plástico, desde 
que seja especializado 
e tenha conhecimento 
científico sobre as es-
truturas oculares.
“Sabemos que os olhos 
são o espelho da alma. 
Além da visão, eles re-
fletem nossas emoções 
e sentimentos. São um 
dos traços fisionômi-
cos mais percebidos 
em nossos rostos. Por 
isso, é fundamental que 
toda cirurgia nos olhos 
– clínica ou estética – 
seja feita por médicos 
reconhecidamente es-
pecializados”, reforça 
a oftalmologista com 
21 anos de experiência 
neste tipo de procedi-
mento.



“O verdadeiro amor acontece 
por empatia, por magnetismo, 
por conjunção estelar. Ninguém 
ama outra pessoa porque ela é 
educada, veste-se bem e é fã do 
Caetano. Isso são só referenciais. 
Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, 
pela paz que o outro lhe dá, ou 
pelo tormento que provoca.”
- Arnaldo Jabor

“O amor “O amor 
não tem não tem 

idade, não idade, não 
conhece conhece 

limites, nem limites, nem 
acaba com acaba com 

a morte.” a morte.” 
- John - John 

GalsworthyGalsworthy

“Nada é pequeno no amor. Quem espera as 
grandes ocasiões para provar a sua ternura 
não sabe amar.” - Laure Conan

“Não ame pela beleza, pois 
um dia ela acaba. Não ame 
por admiração, pois um dia 
você se decepciona. Ame 
apenas, pois o tempo nunca 
pode acabar com um amor 
sem explicação.” - Madre 
Teresa de Calcutá

“A nossa civilização é, em grande parte, 
responsável pelas nossas desgraças. Serí-
amos muito mais felizes se a abandonás-
semos e retornássemos às condições pri-
mitivas.” - Sigmund Freud

“A medida do amor é amar sem 
medidas.” - Santo Agostinho

“Ah, o amor... que 
nasce não sei onde, 
vem não sei como, e 
dói não sei porquê.”
- Luís de Camões

“Costumamos dizer que amigos 
de verdade são os que estão ao 
seu lado em momentos difíceis... 
Mas, não! Amigos verdadeiros são 
os que suportam a tua felicidade! 
Porque, em um momento difícil, 
qualquer um se aproxima de você. 
Mas, o seu inimigo jamais supor-
taria a sua felicidade!” - Padre Fá-
bio de Melo

“O amor não se confunde 
com a vida, não é amor 

verdadeiro; o verdadeiro amor 
é hábito.” - Miguel Unamuno

“Ser feliz é deixar 
de ser vítima 

dos problemas 
e se tornar 

um autor da 
própria história. 

É atravessar 
desertos fora de 
si, mas ser capaz 
de encontrar um 

oásis no recôndito 
da sua alma. É 

agradecer a Deus 
a cada manhã pelo 
milagre da vida.” 
- Augusto Cury

“Aprendi através da experiência 
amarga a suprema lição: controlar 
minha ira e torná-la como o calor 
que é convertido em energia. Nossa 
ira controlada pode ser convertida 

numa força capaz de mover o 
mundo.” - Mahatma Gandhi



Ingredientes: 4 medalhões de filé mignon temperados com sal e pimenta-do-reino, 1½ xícara de creme de leite fresco, ½ xícara 
de mostarda escura em grãos. 

Preparo: Aqueça uma frigideira em fogo alto. Quando estiver bem quente, sele os medalhões um a um 
desta forma: coloque um medalhão na frigideira e deixe dourar. Quando a carne se soltar naturalmente do 
fundo da panela, é sinal de que está pronta e você pode virar para dourar o outro lado. Vire o medalhão e 
espere novamente a carne se soltar sozinha. Retire da frigideira e mantenha em local aquecido. Repita o 

procedimento com os demais medalhões. Quando terminar de grelhar toda a carne, reduza 
para fogo baixo e despeje o creme de leite. Com uma espátula ou colher de pau, raspe 

o fundo da panela para deglacear, ou seja, soltar o queimadinho da carne, e dar 
sabor ao molho. Assim que o creme de leite começar a borbulhar, junte a mostarda 
e misture bem. Acerte o sal e sirva em seguida, despejando o molho sobre os 
medalhões reservados. 
Dica: Para o medalhão ficar suculento, a carne precisa estar em temperatura am-
biente, ou seja, tire os medalhões da geladeira com antecedência. Se a peça de 
carne for muito alta, reduza o fogo para cozinhar o centro.

CulináriaCulinária

MINI BERINJELA CAPRESE

MAÇÃ ASSADA

FILÉ MIGNON AO MOLHO DE MOSTARDA

Ingredientes: 5 colheres (sopa) de azeite, 2 dentes de alho pi-
cados, 5 tomates bem maduros sem sementes picados, 1/3 
de xícara de vinagre balsâmico, 2 colheres (chá) de melado de 
cana, sal a gosto, 10 mini berinjelas, parmesão a gosto, man-
jericão fresco a gosto.
Preparo: Em uma panela média, aqueça 2 colheres (sopa) de 
azeite em fogo médio e refogue o alho rapidamente, para não 
amargar. Adicione o tomate, o vinagre e o melado. Tempere 
com sal. Mexa e deixe reduzir por 10 a 15 minutos, até que 
os tomates comecem a se desfazer. Desligue o fogo e reserve.
Lave as berinjelas e corte-as ao meio. Em uma frigideira em 
fogo médio, aqueça o restante do azeite e frite a berinjela com a 
polpa virada para baixo, até que fique macia e douradinha. Aco-
mode a berinjela em um prato, com a polpa virada para cima, 
e coloque a mistura de tomate e vinagre balsâmico por cima. 
Salpique com parmesão e decore com folhas de manjericão. 
Sirva imediatamente.

Ingredientes: 6 maças Fuji, 60g de manteiga (em temperatura ambiente), 60g de açú-
car mascavo, 6 colheres de sopa de groselha, 50g gramas de amêndoas laminadas
Preparo: Faça pequenos cortes na base das maçãs para que fiquem aprumadas. Re-
corte uma tampa na superfície de cada uma e retire o miolo. Amasse a manteiga com 
o açúcar mascavo e recheie o interior das maçãs com essa mistura. Disponha-as em 
uma fôrma untada, recoloque as tampinhas e ponha 2 colheres (sopa) de água no fun-
do da fôrma. Leve ao forno preaquecido (200 c) por 40 minutos. Ao retirar as maçãs 
do forno, decore-as com 1 colher (sopa) de geleia em cada uma e algumas lâminas 
de amêndoa.
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COMO BLOQUEAR CONTATOS NO WHATSAPP

MI BAND 7

Quem não houve algo ou passa por uma situação, praticamente 
todos os dias, no WhatsApp? Em algumas delas, pode ser neces-
sário bloquear e denunciar contatos, como em golpes ou mensa-
gens indesejadas de determinadas pessoas. Fora aquelas que te 
enviam 200 por dia. E você sabe como fazer isso?
O app conta com ferramentas que permitem efetuar o bloqueio de 
contatos de forma rápida e fácil. Siga o passo-a-passo:
- Na página inicial do WhatsApp, após iniciar o aplicativo, clique 
sobre o contato que deseja bloquear para abrir o chat de mensa-
gens.
- Clique sobre o nome do contato a ser bloqueado. Deslize para 
cima até chegar nas configurações em vermelho, que estão pre-
sentes no final da página.
- Uma vez que você visualizar “Bloquear contato” e “Denunciar 
contato”, basta clicar sobre a opção desejada para efetuar o pro-
cedimento. No caso de denúncia, será preciso informar o motivo 
para que o WhatsApp possa fazer uma análise profunda sobre a 
solicitação.
Vale mencionar que em ambas as opções, de bloqueio ou denún-
cia, é preciso confirmar a ação na mensagem que irá surgir na 
tela. Além disso, no caso de denúncia, o WhatsApp pode acabar 

solicitando conteúdos de mensagens anteriores do chat.
E se desejar ou precisar fazer o desbloqueio, o processo é o mes-
mo, alterando apenas o nome da opção que deve ser selecionada 
pelo usuário. Ao invés de “Bloquear contato”, o aplicativo irá mos-
trar a opção “Desbloquear contato” nas informações do perfil.
Após confirmar sua solicitação, a pessoa bloqueada poderá voltar 
a enviar e receber suas mensagens no mesmo instante.

A Xiaomi lançou sua nova pulseira inteligente - a Mi Band 7 -, 
com pré-venda do produto na China, primeiro país a receber 
o acessório. Feita em parceria com a Huami, a novidade conta 
com melhorias como tela 25% maior e oxímetro.
As especificações da Mi Band 7 incluem tela AMOLED de 
1,62 polegadas, design com resistência contra água de até 
50 metros, além de suporte para NFC e GPS em sua edição 
mais completa. O sistema da pulseira, que funciona pareada 
com o celular, ainda inclui 100 modos de esportes, além de 
telas que mostram clima e informações corporais, e um sen-
sor para medição de oxigênio no sangue. 
Na parte “inteligente” da pulseira, uma das novidades está 
no alarme. Ela conta com um sistema que poderá acordar o 
usuário antes do despertador, caso os dados captados pelo 
acessório indiquem sono leve. E, algo que agrada muito: con-
ta com uma bateria maior em relação ao modelo anterior da 
linha, que garante até duas semanas de uso sem recargas. 
Mas, como o lançamento foi focado no mercado chinês, pode 
ser que a Mi Band 7 chegue em mais países sem alguns re-
cursos.
Além disso, também possui uma edição sem os recursos ex-
tras, que chega ao mercado com um valor mais em conta. A 
Mi Band 7 com NFC deve custar cerca de R$ 200 em conver-
são direta, um excelente custo-benefício se comparado a ou-
tros modelos de outras marcas. Já a versão mais em conta, 
sai por cerca de R$ 160. Mas, ainda não existe previsão de 
lançamento no Brasil.






