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arece mentira que o ano já chega ao fim. Meu Deus do 
céu, quanta insegurança, quanta tristeza tivemos que 
amargar diante de um inimigo cruel e invisível. Quantos 
amigos se foram, e muitos nem pudemos nos despedir. 
Isso sem contar com os milhões de desempregados, 

o aumento da fome e do medo de virarmos a próxima vítima. 
Mas, somos privilegiados, estamos aqui gratos a DEUS por 
vislumbrar dias melhores. 
2022 carrega uma força monstruosa na sua composição nu-
mérica, onde o número 2, que significa o dualismo, o encon-
tro do equilíbrio com a harmonia, promete melhor estabilida-
de. O número 2 é o da sensibilidade, intuição, ponderação e 
do conhecimento. Repetido três vezes, sonharemos que será 
uma explosão de positividade. Vamos mentalizar e abandonar 
qualquer coisa, qualquer veículo de comunicação especializa-
do em nos trazer terrorismo com suas notícias desastrosas, 
para que isso se realize. É hora de recuperar a ESPERANÇA, 
de voltar a ser feliz.
E, pensando nisso, a EDIÇÃO ESPECIAL DE NA-
TAL já entrou no clima e veio recheada de repor-
tagens lindas e especiais. Você já viu um casa-
mento de princesa? Não! Então pode embarcar 
aqui e lá na frente se deparará com o casamento 
de TATIANA COSER RUDGE e PEDRO PAULO 
OZENDA, no Rio de Janeiro, considerado por 
muitos a FESTA DA DÉCADA. Tentamos mostrar 
nos mínimos detalhes algo inspirador, um sonho 
ou, se quiser, pode dizer um CONTO DE FADAS. 
O luxo sem ostentação, em sua mais alta ple-
nitude; o chique sem preocupação, a elegância 
com naturalidade.

Temos também uma matéria especial sobre o LA RÉSERVE 
CLUB MED, onde passamos um glorioso final de semana 
constatando que o Brasil oferece oportunidades de se viver 
no paraíso. E precisamos valorizar e conhecer estes lugares. 
Tenho certeza que você se encantará e o colocará na sua 
agenda para 2022.
Na FIRST CLASS, a escolha não poderia ser melhor. Fazendo 
justiça ao seu desempenho, à determinação com que vem 
comandando o nosso Estado, as honrarias são todas para 
o nosso governador RENATO CASAGRANDE. E lá algumas 
razões justificam a sua inclusão na famosa galeria.
Mas, não fica só nisso! Temos dicas de arrumação de mesas 
de NATAL para você surpreender os amigos e familiares. Uma 
seleção de poderosas em clima de Natal. A festa dos 10 anos 
do meu neto, JORGE, com decoração lindíssima, do tema DI-
NOSSAUROS, escolhido por ele e executado pela SONHO DE 
CRIANÇA. O belíssimo trabalho do superdecorador SERGIO 
PALMEIRA, sempre uma das maiores atrações na CASA COR 

ES. Muitas e divertidas LINHAS MALDITAS, cla-
ro! Gastronomia e muito mais.
Fechamos 2021 com chave de ouro, graças a 
DEUS. São mais de 29 anos com periodicidade 
comprovada, fato único na imprensa capixaba 
como revista. E, em 2022, teremos muitas co-
memorações pelos 30 anos, se Deus quiser e 
Ele há de querer.
Aos nossos anunciantes, aos assinantes que 
acreditam e incentivam a nossa luta, só nos 
resta bradar em alto e bom som: OBRIGADO! 
OBRIGADO! OBRIGADO! FELIZ NATAL! UM 2022 
REPLETO DE SAÚDE E ALEGRIA.

TATIANATATIANA
E PEDROE PEDRO

NOSSA CAPA
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MMMDois mendigos se insta-
laram na porta de uma casa de 
eventos e causaram um grande 
transtorno, dias atrás. Quando a 
cliente chegou para fechar negó-
cio da festa de 15 anos da neta, 
encontrou vários bolos de fezes na 
porta. O tempo fechou! 
MMMAliás, tem aumentado mui-
to o número de mendigos na região 
da Praia do Canto. Mas, no SAM-
BÃO DO POVO, a situação é dramá-
tica. São várias famílias vivendo ali. 

MMMNome de um personagem 
de um filme asiático: MEDIOKU. 
Como diria o saudoso Sérgio Ca-
seira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!!” Que mãe irresponsável! 
Quá... Quá... Quá...
MMMCoisas do Brasil: em Belo 
Horizonte, malandros faturaram alto 
na porta de um estádio vendendo 

atestados negativos de COVID-19 
por R$ 20. Lamentável!!!
MMMOutra malandragem: mui-
tos produtos diminuíram as quan-
tidades nas embalagens e mantêm 
o mesmo preço. Não é ilegal, des-
de que também coloquem a verda-
deira quantidade impressa nelas. 
E isso não ocorre.
MMMQueria entender onde fa-
zem pesquisas e anunciam que a 
inflação do mês foi de 1%.  Acredito 
que esse percentual seja por dia. Eu 
hein... parece que somos todos re-
tardados. Vai pentear macaco, vai!
MMMQuer rir? Faça uma pes-
quisa para passar uma semana 
hospedado no Hotel CRILLON, em 
Paris. Sim, é para rir, porque o 
prejuízo aumenta se chorar. Quer 
saber logo? Eu conto: R$ 323 mil. 
Detalhe: não está incluso o café da 
manhã e nem as taxas. Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!! Quá...
Quá... Quá...
MMMNo dia 25 de julho de 2010, 
o ex-presidente LULA fez uma de-
claração inacreditável, que foi pu-
blicada no jornal O GLOBO: “Essa 
guerrilheira foi bastante torturada. 
Vocês sabem que Jesus também foi 
barbaramente torturado. E a grande-
za desta mulher é não ter mágoas 
de quem a torturou. E ela não querer 
vingança. Ela perdoa os seus algo-
zes como fez JESUS CRISTO, em 
Roma.”  Além de cometer um sacri-
légio comparando o tribufu a Cris-
to, o “home” diz que foi em ROMA. 
Quá... Quá... Quá...
MMMCuriosidade: sabe o que o 
tijolo disse para o outro? Não! Há 
um ciumento entre nós! Sem gra-
ça, né?! Quá... Quá... Quá...
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

O prefeito 
furacão, 
EUCLÉRIO 
SAMPAIO, 
me disse que 
quando assumiu 
a Prefeitura de 
Cariacica este 
ano não existia 
uma creche em 
tempo integral. 
Já fez três e 
pretende deixar 
uma em cada 
bairro quando 
terminar o 
seu primeiro 
mandato. 
Aplausos.



Rua Aleixo Neto, 1158 - Praia do Canto - Vitória/ES - (27) 3235-7994
        libanesa.homem          Libanesa Homem          (27) 99971-1483

Natal



E quando todos ainda estavam contidos diante do im-
posto isolamento social, que obrigou os artistas que 
fazem eventos, onde predomina a magia e a alegria 
de viver, se recolherem, eis que um casamento no 
Rio de Janeiro abalou os quatro cantos do País com 
uma FESTA como poucas vistas no Brasil e quiçá no 
mundo. 
O casamento de TATIANA COSER RUDGE e PEDRO 
PAULO OZENDA podia ser esperado como um grande 
evento porque todos sabem do savoir-faire da família, 
do padrão que os noivos são habitués, mas acho que 
ninguém se aproximou daquilo que viram. Ultrapas-
sou qualquer imaginação de pessoas de bom gosto. 
Cada empresa ou profissional escolhido teve, com 
certeza, aquela oportunidade dos sonhos: executar 
o máximo que a criatividade guarda e quase sempre 
é contida no fator CUSTO. E por essa razão, a ficha 
técnica comprova que estavam alguns dos MELHO-
RES do País.

UM CONTO DE FADAS

Tatiana e Pedro

Por JORGINHO SANTOS
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Os quatrocentos privi-
legiados convidados já 
eram recebidos num 
cenário fantástico, que 
foi montado como hall, 
mas que na verdade é a 
entrada da mansão dos 
avós da noiva, MARIZA 
e JAIR COSER. A ideia 
da décor era transportá-
-los ao Marrocos. Dali, 
então, começavam a de-
lirar diante de uma mo-
numental estrutura que 
levou 45 dias para ser 
montada. Eram diversos 
ambientes, alguns com 
um pé-direito beirando 
nove metros de altura, e 
o teto transparente. 
Como detalhes e divi-
sórias, muitas placas 
com design marroquino, 
criando uma ambienta-
ção chiquérrima e ino-
vadora. Além da capela 
erguida para a cerimônia 
religiosa, havia o salão 
de recepção, ambientes 
de buffets e a pista de 
dança, montada no piso 
mais baixo e que tinha 
até camarote. Um pro-
jeto de NATHALIE BA-
CELLAR, arquiteta e ce-
nógrafa especializada em 
ambientação de eventos. 
O que se viu não era 
apenas uma decoração, 
mas a montagem de um 
jardim nos mais de 800 
metros quadrados do lo-
cal da festa.

O CENÁRIO 
IMPACTANTE





Coqueiros gigantes, casca-
tas de flores raras nos mais 
diversos tons, onde, em 
cada arranjo, havia um to-
que de arte, de bom gosto. 
Ora aéreos ou distribuídos 
em mesas de buffet, loun-
ges, bar, banheiros e para 
onde você olhasse. Um 
trabalho da FLOR’ART FLO-
RES e de CLARICE MUKAI, 
com iluminação da TWO 
LIGTHS, que seguiu o tema 
explorando luminárias no 
estilo marroquino. 
Nos lounges, cadeiras esto-
fadas em tons de terracota, 
mobiliário belíssimo em di-
versas formas e tamanhos, 
mesinhas espelhadas, além 
de almofadas típicas com a 
tradicional textura e estam-
pas marroquinas. A gran-
diosidade do evento teve 
reconhecimento imediato 
diante dessa estrutura. 
Segundo os que viram de 
perto, algo SURREAL e que 
chegava até a emocionar al-
guns convidados. Detalhe: 
todos os ambientes eram 
climatizados. 



Se alguém entre os convidados tinha dúvidas que hoje o melhor buffet 
do Brasil é o L’ÉPICERIE, saiu de lá convencido. O trabalho de JOYCE 
DABBAH vai além dos sabores e já impressiona com o visual diferen-
ciado, chiquérrimo, fugindo das mesmices. Ela também entrou no tema 
“MARROCOS” e abalou com o Welcome Drink montado numa gigantes-
ca mesa de tora de madeira, ingredientes em grandes latões de alumínio, 
como nos mercados de lá, e dezenas de jarros de vidro com todos os 
tipos de flores. Inédito! Lindo! Espetacular!!!
A mesa de doces foi substituída por uma gigantesca com chocolates da 
inigualável marca STEFAN BEHAR SUCRÉ. E também foi montada uma 
mesa com tortas diversas. No mesmo espaço, o bolo de ALEX ALVINO. 
E, para completar, o café, que fez o maior sucesso, oferecendo opções 
geladas e diferenciadas, não fosse o avô da noiva o REI DO CAFÉ DO 
BRASIL. 

O BUFFET DAS MIL E UMA NOITES



LÁ VEM A NOIVA!
Exatamente às 16h30, a noiva aden-
trou a capela montada, deslumbran-
te, num modelo da estilista filipino-
-americana MONIQUE LHUILLIER, 
que está radicada em Nova York e 
tem entre suas clientes a ex-primei-
ra-dama dos Estados Unidos MI-
CHELLE OBAMA. 
O vestido exuberante tinha um cor-
selet e saia em camadas de cortes 
irregulares com bordados. TATIANA 
expressava a sua alegria, levada pe-
las mãos do pai, OCTAVIO RUDGE, 
bastante emocionado.

A entrada da A entrada da 
noiva com o pai, noiva com o pai, 

Octavio RudgeOctavio Rudge

Os pais da noiva, Andrea e Octavio RudgeOs pais da noiva, Andrea e Octavio Rudge



A mãe da noiva, ANDREA COSER 
RUDGE usou um modelo assina-
do pelo estilista SANDRO BAR-
ROS e no pescoço um pendentif 
de esmeralda de fazer qualquer 
joalheiro torcer o pescoço. Já a 
chiquérrima avó materna da noi-
va, MARIZA, famosa pelas joias 
de rainha, optou por um fantástico 
colar de pérolas com três voltas e 
fecho com pedras preciosas. MA-
RIZA escolheu um modelo de tafe-
tá em tom de azul marinho assina-
do pelo estilista libanês GEORGES 
HOBEIKA.
De Vitória, apenas parte da família 
COSER estava presente. E todas fa-
zendo valer a elegância da mulher 
capixaba. Lá estavam: CAMILA 
COSER GUIGNONE BENEVIDES, 
linda de verde, SANDRA COSER 
GUIGNONE e sua elegância clássi-
ca num modelo magenta, com de-
talhes plissados, ANA PAOLA ABI-
GUENEM TEIXEIRA, perfeita num 
longo esvoaçante amarelo, MAR-
CILA COSER, alinhada num ombro 
a ombro com babados e detalhes 
de renda e aplique de flores, e a 
filha, MARCELA, que estava linda 
vestindo um modelo pink. Tam-
bém por lá a capixaba radicada no 
Rio ERIKA COSER CAVALCANTE, 
dona de uma simpatia contagiante. 
Enfim, o time de capixabas, como 
sempre, em destaque.

Quando a festa terminou, todos 
saíram dali gratos por terem vi-
vido algo raríssimo de se ver 
nos dias atuais e, segundo JAIR 
COSER nos comentou, os seus 
amigos, dias depois, ainda telefo-
navam cumprimentando e dizendo 
que aquela foi a festa do ANO. Eu 
vou além: não vi ao vivo, mas por 
tudo que ouvi e pelo que vídeos 
e fotos mostram, acho que foi a 
FESTA DA DÉCADA.
Os noivos foram curtir a lua de 
mel nas Ilhas Maldivas.

A FESTA DO ANO

Com os padrinhosCom os padrinhos

Pedro Benevides e Walter CavalcantePedro Benevides e Walter Cavalcante Milla Rezende e Lucas TeixeiraMilla Rezende e Lucas Teixeira

Ana Paola e Fábio Coser, Marcella Coser Mattos, Marcila Coser, Andrea Coser Rudge, Sandra Coser Guignone,Ana Paola e Fábio Coser, Marcella Coser Mattos, Marcila Coser, Andrea Coser Rudge, Sandra Coser Guignone,
Eduardo Guignone, Camila Coser Benevides e Octavio RudgeEduardo Guignone, Camila Coser Benevides e Octavio Rudge

A noiva, Tatiana, com as madrinhasA noiva, Tatiana, com as madrinhas



Silvia BrazSilvia Braz
Erika Coser Cavalcante,Erika Coser Cavalcante,
Sandra e Camila CoserSandra e Camila Coser

Sandra e Eduardo com Mariza e Jair CoserSandra e Eduardo com Mariza e Jair Coser

Ana Paola e Fábio Coser, Marcella Coser Mattos, Marcila Coser, Andrea Coser Rudge, Sandra Coser Guignone,Ana Paola e Fábio Coser, Marcella Coser Mattos, Marcila Coser, Andrea Coser Rudge, Sandra Coser Guignone,
Eduardo Guignone, Camila Coser Benevides e Octavio RudgeEduardo Guignone, Camila Coser Benevides e Octavio Rudge



www.casadochefjuarez.com.br          Casa Do Chef Juarez
Entre em contato pelo e-mail casadochefjuarez@gmail.com ou pelo telefone (27) 3225-6979

Procurando um ambiente para fazer seu evento?
A Casa do Chef Juarez é o lugar perfeito:

possui um espaço diferenciado e um atendimento
personalizado, com gastronomia diferenciada,

tudo elaborado pelo chef Juarez Campos.



WEEKEND NO PARAÍSOWEEKEND NO PARAÍSO

Quem acompanha o meu trabalho, sabe que 
não sou muito de usar superlativos para 
exaltar aquilo que não conquista os meus 
olhos. Talvez, você até se surpreenda com a 
reportagem. Por outro lado, sempre busco 
ser verdadeiro em tudo que passo para os 
leitores, uma vez que conquistar a CREDI-
BILIDADE e preservá-la é o meu principal 
foco. 
O CLUB MED RIO DAS PEDRAS, em Man-
garatiba, Rio de Janeiro, foi o segundo no 
Brasil (o de Itaparica foi o primeiro) e inau-
gurado em 1989. Mas, poucos sabem a 
origem da rede no mundo e contaremos 
para vocês: logo após a Segunda Guerra 
Mundial, o francês GÉRARD BLITZ se asso-
ciou a GILBERT TRIGANO. Ele percebeu que 
a população ainda estava ressentida, com 
muita dor, angustiada e via a necessidade 
de algum lugar onde as pessoas fossem e 
reencontrassem a ALEGRIA. De olho numa 
praia deserta nas ILHAS BALEARES, a Al-
cudia, costa da Espanha, foi ali que tudo 
começou. 
O seu tema era bem convincente: “O OB-
JETIVO DA VIDA É SER FELIZ, O LUGAR 
PARA SER FELIZ É AQUI E A HORA DE SER 
FELIZ É AGORA.” No primeiro ano, até eles 
se surpreenderam, uma vez que mais de 2 
mil pessoas passaram por lá. E a partir daí 
o sucesso foi crescente.

LA RÉSERVE RIO DAS PEDRASLA RÉSERVE RIO DAS PEDRAS

Fo
to

/ D
iv

ul
ga

çã
o 

Cl
ub

 M
ed

Fo
to

/ 
Fo

to
/ D

iv
ul

ga
çã

o 
Cl

ub
 M

ed
Di

vu
lg

aç
ão

 C
lu

b 
M

ed



O convite nos pegou de surpresa e foi necessário 
adequar a nossa agenda e programação de tra-
balho para confirmá-lo. Mas, já em nossa chega-
da, fomos surpreendidos com um cenário de rara 
beleza dentro da Mata Atlântica que, por sinal, o 
G.O. (Gentil Organizador) que nos recebeu, HEN-
RIQUE, disse que era paulista e quando ali chegou 
e viu onde trabalharia, se emocionou. Acredito que 
sim! Principalmente neste espaço onde nos hos-
pedamos - o LA RÉSERVE - que é algo difícil de 
descrever. 
Posso dizer que em nossas viagens pelo mundo 
poucas vezes algum lugar me impressionou tan-
to. A sensação que tivemos é que aquelas pedras 
maravilhosas e gigantes inspiraram uma criação 
única. Cada uma é decorada com bromélias, he-
ras e inúmeras plantas e flores. A piscina de borda 
infinita possibilita um visual do lago, onde se pra-
tica esportes aquáticos, e da praia particular. Ao 
redor dela, tendas e móveis exclusivos espalha-
dos pelos jardins. Um convite para viver grandes 
momentos!
O LA RÉSERVE foi inaugurado em 2016, logo de-
pois que toda a rede foi adquirida pelo empresá-
rio chinês GUO GUANGCHANG. Se hospedar ali é 
uma experiência diferenciada, exclusiva, por mais 
que estejamos habituados a viajar pelo mundo. É 
preciso informar que em toda rede, que tem mais 
de 80 resorts espalhados pelo mundo, apenas 8 
contam com esse espaço. O do RIO DAS PEDRAS 
é o único no Brasil. São 27 suítes de alto luxo, 
com mais de 80 metros quadrados, e com servi-
ços à altura delas. 

O LA RÉSERVE É 
PURO GLAMOUR

A espetacular suíteA espetacular suíte



Eliza e Jorginho SantosEliza e Jorginho Santos



O hóspede é atendido de forma irretocável em tudo que se pos-
sa imaginar. Os funcionários são gentis, sorridentes, disponíveis 
durante todo o tempo. Na piscina, a cada instante você é surpre-
endido com deliciosos petiscos, sucos, coquetéis e nem precisa 
solicitar. O LA RÉSERVE tem ainda um restaurante privé, com 
serviço à la carte, onde o chef MATEUS SANTOS dá um show de 
competência e simpatia. Nele, quando chegamos, informamos o 
horário que gostaríamos de jantar. Mas, se você quiser o serviço 
de buffet, pode romper a barreira e ir ao CLUB MED, onde os 
hóspedes do LA RÉSERVE também já dispõem de um espaço 
exclusivo. Você se surpreenderá ali também. São seis buffets gi-
gantes, montados com pratos maravilhosos e bem apresentados 
(vejam as fotos). E um detalhe: tudo é preparado com porções 
individuais para evitar aquela coisa desagradável que é a comi-
da remexida. No buffet de sobremesas, com doces e sorvetes, 
ficam os garçons para atender.
ALL INCLUSIVE - O sistema ALL INCLUSIVE, hoje muito usado 
em todos os resorts, também nasceu no CLUB MED, quando 
ainda era conhecido como CLUB MÉDITERRANÉE.  O método se 
torna convidativo porque a alimentação de qualidade é sempre 
cara para os turistas, e é uma das vantagens que os viajantes já 
perceberam e também a razão do sucesso dos cruzeiros.
ENTRETENIMENTO PARA TODAS AS IDADES - Se você quiser 
descansar, o lugar será mais que IDEAL. Um retiro espiritual em 
grande estilo. Mas, se porventura você queira atividades físicas, 
praticar esportes, terá todas as opções: das trilhas entre a vege-
tação e cachoeiras, contemplando a beleza inigualável da Mata 
Atlântica, aos esportes aquáticos, tênis, arco e flecha, acade-
mia, etc.
Já a garotada tem equipes treinadas que oferecem o dia inteiro, e 
até as 22 horas, muita ocupação e diversão, inclusive peças tea-
trais. Para que tenham ideia, ali trabalham mais de 400 pessoas.
Quando a noite chega, depois do jantar, quem quiser badalação 
tem que ir para o espaço do CLUB MED, onde há muita movi-
mentação e shows para os adultos. Há uma boutique para os 
consumistas e os que gostariam de comprar alguma coisa com 
a marca CLUB MED 45 como lembrança.
ANOTE NA AGENDA - Uma pena informar que certamente a ma-
téria despertará a sua curiosidade, mas as datas especiais de 
NATAL e ANO NOVO já estão esgotadas desde o final de outubro. 
Mas, aconselho que se programe para um final de semana pro-
longado. 
Se é muito caro? Bem, insisto que caro é só aquilo que não po-
demos pagar, ou quando temos outras prioridades. Aqui mesmo, 
em Vitória, existem agências que fazem pacotes para entrar na 
segunda-feira e sair na sexta com preços bastante razoáveis. Su-
giro que vá e leve a família. E se tiver condições, pague sim pelo 
LA RÉSERVE - você conhecerá o que há de GLAMOUR numa boa 
rede hoteleira. Mas, não sofra se não puder, muito pelo contrário, 
agradeça a DEUS de poder se presentear com alguns dias no 
paraíso também conhecido como CLUB MED RIO DAS PEDRAS.
Eliza e Jorginho Santos estiveram no LA RÉSERVE como convi-
dados da diretoria, a quem deixamos os nossos devidos agrade-
cimentos e aplausos pelo excelente empreendimento.



SHOW DE GASTRONOMIASHOW DE GASTRONOMIA



O espírito de Natal costuma trazer com ele os melhores senti-
mentos, aqueles que devemos cultivar o ano inteiro, mas que 
às vezes deixamos perdidos no caminho em meio às turbulên-
cias do dia a dia. Mas, para o BEM, nunca é tarde e o esfor-
ço deve ser constante; afinal, somos humanos e imperfeitos, 
numa trajetória terrena de aprendizado.
Os últimos dois anos foram desafiadores, nas mais diversas 
formas, diante da pandemia. Contudo, chegamos até aqui e de-
vemos expressar a nossa GRATIDÃO por tanto, principalmente 
àquele que faz aniversário na data - JESUS CRISTO.
Contagie-se pelo espírito de Natal e o manifeste de todas as 
formas - em ações destinadas aos que mais precisam, e o nú-
mero de pessoas aumentou muito e tenho certeza que você 
não precisará ir tão longe para achá-las porque muitas estão na 
nossa família. E o que mais precisam é de AMOR, ATENÇÃO e 
CARINHO. A nossa GENEROSIDADE se manifesta também em 
atitudes e não APENAS com algo material, como muitos imagi-
nam. Presenteando as pessoas que fizeram a diferença nestes 
tempos difíceis, nem que seja com uma ligação surpreendente; 

FELIZ NATAL e um 2022 ABENÇOADO! PAZ 
DE ESPÍRITO, SAÚDE, AMOR E MUITOS 

MOMENTOS DE FELICIDADE. 

O ESPÍRITO DE NATAL
AMANDO e PERDOANDO, mais por você mesmo do que pelo 
outro; retomando a rota-vida na qual você se perdeu, com FÉ 
e FORÇA; abraçando, sorrindo, compartilhando... tudo que en-
cha seu coração de LUZ, PAZ e te traga FELICIDADE. 
Parece piegas, mas nosso destino é a FELICIDADE! Nós que 
complicamos o caminho ou o idealizamos de maneira erra-
da. Entregue sua vida e daqueles que você AMA nas mãos de 
DEUS, seja RESILIENTE, CONFIE, mas, não confunda resiliên-
cia com passividade. Somos os PROTAGONISTAS de nossas 
VIDAS e os ÚNICOS capazes de nos fazermos felizes! 
FELICIDADE É UMA OPÇÃO INDIVIDUAL, QUE PODEMOS 
COMPARTILHAR! Assim, escolhemos oito mulheres podero-
sas que trazem em si o espírito natalino, quer seja no esmero 
da decoração para festejar a data do nascimento de Cristo, e 
com Ele muita esperança para dias melhores nestes tempos de 
COVID, quer seja nas atitudes em relação ao próximo. Quan-
do escrevemos sobre pessoas altruístas, tornamos tudo mais 
importante e inspirador. Então, inspirem-se nessas mulheres 
maravilhosas que dão ao mundo mais cor... mais amor.



VALQUÍRIAVALQUÍRIA
CHEIMCHEIM



RENATA PACHECORENATA PACHECO
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SOPHIE E PEINHA SOPHIE E PEINHA 
MENDONÇAMENDONÇA
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HELENA HELENA 
FERREIRAFERREIRA
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Na região de Pedra Azul, um dos locais mais badala-
dos na atualidade e que tem o terceiro melhor clima do 
mundo, você encontra um refúgio para curtir com a 
família e amigos - a CASA LAGARTO AZUL.
O espaço, disponível para locação, tem uma linda vista 
da varanda, cinco quartos, sendo uma suíte principal, 
e acomoda bem até 14 pessoas. As áreas internas de 
convivência são integradas - salas de jantar, TV, lareira 
e cozinha -, e na parte externa há salão de jogos, chur-
rasqueira, fogão a lenha e a gás, piscina, deck, abafa-
dinho e um lindo jardim, com horta e árvores frutíferas. 
Um verdadeiro convite a criar momentos para guardar 
para sempre na memória.
Contato (WhatsApp): (27) 98142-9921
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Com esta onda de mesa posta, que virou 
febre no Brasil, o comércio está cheio 
de coisas lindas para que você possa 
ter ideias e surpreenda a família e con-
vidados neste NATAL. Nunca se viu uma 
variedade tão grande de louças, velas e 
objetos que o ajudarão a transformá-la. E 
nem precisa gastar tanto. Basta carinho e 
dedicação, sempre procurando equilíbrio 
nos tons e tamanhos, de acordo com a 
sua mesa. 
Antes, procure em seus guardados tudo 
que você possa usar. Depois, compre de-
talhes, jarrinhas, bolas, galhos, cristais, 
copos, Papai Noel, esquilos, estrelas, 
pinhas e tudo isso pode dar um bom re-
sultado. Se não tiver uma louça temática, 
compre os sousplats, que são mais bara-
tos. Os dourados e prateados dão sofis-
ticação, mas se tiver vermelho ou verde, 
as cores tradicionais do Natal, você po-
derá usar também ao longo do ano. Os 
copinhos de velas são baratos e fazem 
efeito. Cole imagens natalinas neles para 
dar um toque especial.
As dobraduras de guardanapos também 
podem colaborar para um visual perso-
nalizado. Quem faz origami é capaz de 
criar verdadeiras obras de arte, mas, com 
estas imagens que a CLASS selecionou, 
você mesmo pode inventar. É só ter um 
pouco de paciência. Enfim, não deixe a 
sua mesa apenas com a ceia, sem criar 
um cenário. Ele dirá do seu capricho e da 
sua alegria em receber.

MESAS NATALINAS

Mesa da UnihomeMesa da Unihome

Mesa da Fato FitaMesa da Fato Fita



Louças daLouças da
Sheila Silva PresentesSheila Silva Presentes

Louças da UnihomeLouças da Unihome

Mesa daMesa da
UnihomeUnihome





RENATO CASAGRANDE 

FIRST
CLASS

D. Virgínia e o governador Renato Casagrande com a vice-governadora,D. Virgínia e o governador Renato Casagrande com a vice-governadora,
Jacqueline Moraes, e o marido, Adilson Avelina, na posseJacqueline Moraes, e o marido, Adilson Avelina, na posse



Por JORGINHO SANTOS

Aplaudir quem está no PODER é sempre muito difícil para quem, 
como eu, foge dos padrões. Isso porque transmite um pouco de 
puxa-saquismo, o que nunca constou em meu perfil. Mas, como 
nada na vida pode se garantir que é para sempre, hoje quebro 
o TABU e farei esta homenagem ao nosso governador, RENATO 
CASAGRANDE, nesta última edição da CLASS em 2021.
E já começo justificando as razões pelas quais foi escolhido: 
RENATO CASAGRANDE é uma exceção na área política, onde o 
PODER não tirou a sua naturalidade, a sua simplicidade e, so-
bretudo, a sua humildade. E isso posso afirmar porque sou ex-
tremamente observador do comportamento, não só dele, mas 
dos demais políticos. Alguns se empavonam de tal maneira que 
ficam irreconhecíveis.  
Não tenho hábito de me aproximar de políticos e nos meus qua-
se 45 anos de colunismo conheci muitos, mas tive o prazer de 
conviver, de confessar admiração por poucos. Se pisei no Palá-
cio Anchieta umas oito vezes foi muito. Dos governadores, só 
visitei EURICO REZENDE e JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA. Lembro 
que GERSON CAMATA, às vésperas de sair do governo, me dis-
se numa festa no Cerimonial Itamaraty: “Poxa, sairei do governo 
e você nunca foi tomar um café comigo!” Acho que eles são 
muito ocupados. E eu também!
Mas, voltemos a CASAGRANDE. Acompanhei o seu crescimen-
to e a cada dia tenho maior admiração por ele. Primeiro, pelo 
seu compromisso familiar, pela sua conduta com a sua mãe, 
D. ANNA, dedicando sempre um dia da semana para visitá-la 
e com ela passar algumas horas, expressando o seu carinho à 
sua “RAINHA”, como ele se refere a ela. E como costumo dizer 
que quem não é bom filho, nunca será bom em nada na vida, já 
sai com um bônus como ser humano. 
Na carreira política, tudo começou ainda quando estudava EN-
GENHARIA FLORESTAL na Universidade Federal de Viçosa. É 
bacharel em Direito e a sua primeira filiação partidária foi no 
Partido Comunista do Brasil; talvez daí muitos ainda o rotulem 
como tal. Mas, as ideias mudam e o que importa são as ati-
tudes. 
Em 1991 foi eleito deputado estadual e depois deputado federal, 
vice-governador (governo Vitor Buaiz), senador, governador do 
ES de 2011 a 2014 e faz um belíssimo trabalho no seu mandato 
atual como governador do Estado. Nesta gestão, tem enfrentado 
grandes problemas, como tempestades que destruíram municí-
pios e, recentemente, a PANDEMIA. Mas, a sua administração 
supera qualquer expectativa e é inegável fazer a diferença pe-
rante outros governantes. Querer ignorar o seu trabalho é um 
direito, mas é também admitir cegueira e má vontade. 
Há décadas o Espírito Santo não testemunha uma aceleração no 
progresso como vivemos agora, em todas as áreas. Nunca se 
viu tantas obras em todo o Estado. As críticas existem, fazem 
parte de um contexto, mas é nosso dever, como capixabas, tor-
cemos pela implantação de dias melhores, registrar e aplaudir. 
Assim, explicamos a escolha de RENATO CASAGRANDE como 
o personagem desta galeria disputada de personalidades da ter-
ra, que é a FIRST CLASS. 

Com a chefe do Cerimonial, D. Hilda CabasCom a chefe do Cerimonial, D. Hilda Cabas



O governador e a primeira-dama com os filhos,O governador e a primeira-dama com os filhos,
Milla e Victor CasagrandeMilla e Victor Casagrande

Com a sua “rainha”, D. AnnaCom a sua “rainha”, D. Anna
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by JORGINHO SANTOS

MMMTem gente apostando que 
PAPAI NOEL receberá cartinhas 
com pedidos bem estranhos este 
ano. Tipo: um quilo de picanha, 
um botijão de gás ou, quem sabe, 
um galão de gasolina. As suges-
tões nos “AMIGOS X” também 
deverão ser assim. Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sa-
cratíssimo coração de Jesus!!!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMUma amiga minha disse 
que há anos ela insiste no mesmo 
pedido, mas Papai Noel finge que é 
analfabeto. A solicitação dela é um 
namorado com mais de 100 anos e 
com um saldo bancário de no mí-
nimo US$ 5 milhões. Falei para ela 
que se Papai Noel o achasse, cer-
tamente não traria para ela, ficaria 
com ele. Quá... Quá... Quá...
MMMFalta tudo. Até peru! Nes-
te NATAL, será preciso sair do 
tradicional e colocar PERERECA 
assada no cardápio. Como diria o 
saudoso CARLOS VACCARI: “Sem 
aquela, tá!”
MMM“Nunca troque o que você 
mais quer na vida pelo que você 
quer no momento, pois os momen-
tos passam e a vida continua.”
MMMAs pessoas realmente en-
louqueceram na PANDEMIA. Tem 
sido comum vê-las posando, todas 
produzidas, ao lado de urnas fune-
rárias. E dizendo que são pessoas 
queridas como os pais, os maridos 
e amigos. Já vi umas quatro as-
sim. Pior ainda é que conseguem 
muitas curtidas. Cruz credo!!!  
MMMVocê descobre que uma 
pessoa não tem educação, ou que 
se acha a última gota de água no de-
serto, quando faz uma matéria com 
ela, por carinho, sem cobrar nada, 
e ela finge que não viu, nem faz se-

quer um repost na sua página. Só 
que isso é maravilhoso porque nos 
leva a nunca mais fazer sequer uma 
citação.
MMMOutro dia, numa viagem, 
entrou uma pessoa com uma bun-
da tão grande no avião que fiquei 
imaginando como ela se acomo-
daria. As cadeiras já são descon-
fortáveis para os que têm bunda 
tamanho normal, então, fiquei 
curioso. Mas, quando olhei para 
trás, não consegui ver onde ela 
ficou entalada. Como diria o sau-
doso TAO MENDES: “Macacos me 
mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMFinalmente, o aeroporto de 
Vitória ganhou a sua SALA VIP. O 
acesso é permitido aos portadores 
de cartões de crédito que propor-
cionam esse benefício ou mediante 
o pagamento de uma taxa de R$ 99.
MMMA incompetência do pre-
feito da Serra, SÉRGIO VIDIGAL, 
se percebe em pequenas coisas. 
Imagina que uma das suas mais 
frequentadas praias, JACARAÍPE, 
até hoje, e às vésperas do verão, 
não tem um banheiro público se-
quer na orla. Os donos de bares 
e restaurantes reclamam porque 
são os que mais sofrem com isso.
MMMUm conhecido e louco em-
presário do ramo de saúde, depois 
de se arrumar para uma noite de 
HALLOWEEN, se olhou no espelho 
e disse: “Meu Deus, preciso de um 
terço para rezar senão jamais con-
seguirei ver o final da festa.” Quá... 
Quá... Quá...
MMMDias atrás, numa LIVE, 
percebi que uma senhora tomou 
tanta água que não sei como não 
pediu ao garçom para levar um 
urinol. Acho que ela usava fralda 
descartável. Só pode!

Juliana e Deozinho Rozindo fizeram 
uma linda festa para comemorar os 

dois aninhos da filha, DIANA.







Receber bem é uma arte, e para poucos, porque demanda despren-
dimento, ser feliz em proporcionar felicidade aos outros, tanto quanto 
com a própria, ou mais; doar o melhor de si e do que lhe pertence, é 
dar AMOR, ou seja, coisas raras de se achar na sociedade do mundo 
atual. 
E quando algo assim acontece, e os convidados reconhecem esse 
esforço, há explosão de ENERGIA POSITIVA e de FELICIDADE. Foi 
assim quando a querida VALQUÍRIA CHEIM recebeu amigas para o já 
tradicional AMIGO X, na sua maravilhosa casa no Condomínio Aldeia 
da Praia, em Guarapari. 

VALQUÍRIA CHEIM
RECEBE AMIGAS

Neila Nara Neiva, Rosana Moraes, Eliza M. Santos, Renata Neila Nara Neiva, Rosana Moraes, Eliza M. Santos, Renata 
Pacheco, Aurê Aguiar, Penha Coser, Sandra Sarmento, Pacheco, Aurê Aguiar, Penha Coser, Sandra Sarmento, 

Josiane Alves, Tania Paste, Renata Cola, Claudia Mameri, Josiane Alves, Tania Paste, Renata Cola, Claudia Mameri, 
Andréa Covre, Terry Santos, Paola Borges, Valquíria Andréa Covre, Terry Santos, Paola Borges, Valquíria 

Cheim, Kítia Perciano e Dê PerimCheim, Kítia Perciano e Dê Perim

Val e Eliza M. SantosVal e Eliza M. Santos



A anfitriã preparou tudo pessoalmente, nos 
mínimos detalhes, inclusive com a própria 
montando uma maravilhosa mesa de ante-
pastos. Com a chuva, a festa aconteceu em 
parte da sala e da varanda, que tem uma 
vista incrível. 
No menu, muitas delícias, a todo instante, e 
um open bar com vários tipos de bebidas, 
para agradar a todas as convidadas.
Durante o AMIGO X, muitas risadas e emo-
ção em cada discurso. VALQUÍRIA ainda 
presenteou as convidadas com uma toalha 
personalizada com seus nomes, porque a 
ideia antes era de fazer uma Pool Party; de-
licadezas de uma ótima anfitriã. 
Depois, a festa seguiu com música ao vivo 
de Peterson, varando a noite, transbordando 
ALEGRIA no reencontro das amigas prepa-
rado com todo carinho por VAL. As fotos 
falam mais.Val e Dê PerimVal e Dê Perim



PARA

Rua Afonso Cláudio, 259 - Praia do Canto - (27) 3227-3746
           reginapaganiloja





REÚNE MEDALHÕES DA MEDICINA
ALMOÇO DE SHEILA

Já disse, e não é demais repetir, que 
a nossa amiga SHEILA SILVA tem 
no seu perfil um traço fortíssimo e 
cada vez mais raro no mundo atual: 
GRATIDÃO. E fundamentada neste 
sentimento que desde o falecimento 
de sua mãe, D. SARAH, ela colocou 
na sua agenda anual, sempre nos fi-
nais de ano, uma reunião, que pode 
ser um almoço ou jantar, onde reúne 
todos os seus amigos médicos, que 
compartilharam e ajudaram naque-
les momentos difíceis.
Em 2021, ela recebeu para um al-
moço, ou melhor, um banquete, 
como ela sabe fazer, com a colabo-
ração de sua secretária, ELZA, uma 
daquelas cozinheiras que todo mun-
do sonha ter. 

Sheila Silva, Édson Pedrosa, Sheila Silva, Édson Pedrosa, 
dra. Marisa Neves, JG, dra. dra. Marisa Neves, JG, dra. 

Eliana Caser, dr. Luiz Maciel, Eliana Caser, dr. Luiz Maciel, 
dra. Ana Casatti e dra. Fabíola dra. Ana Casatti e dra. Fabíola 

Cavalini PintoCavalini Pinto

Com Bernadete Cavalini PattelCom Bernadete Cavalini Pattel

Fernanda e Fernanda e 
Teresa Bedran, Teresa Bedran, 

Sheila e Sheila e 
Yandecy ZanolYandecy Zanol



Foi no salão de festas do Ed. MANACÁS, na Chácara Von Schilgen, 
com mesas decoradas por ANA COELHO, que criou arranjos com 
flores tropicais e colocou sousplats estampados com fundo ver-
de bandeira, numa bela composição. Eram 30 convidados, quase 
todos médicos e considerados os “medalhões” em suas especia-
lidades.
Um show de gastronomia, desde as entradinhas inspiradas na co-
zinha árabe, até a fartura de opções para o prato principal: um 
arroz de mariscos sensacional, carneiro, o famoso pernil de porco, 
salada Waldorf, arroz de lentilhas. Que tal? Não, só quem viu e 
saboreou pode dizer o quanto estava maravilhoso.
Se tudo isso não bastasse, a mesa de sobremesas fez todo mundo 
esquecer de taxas e regimes: Torta de Cintra (feita pela cunhada 
Tereza), pudim de coco, pavê de amendoim e estrogonofe de no-
zes. Jesuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss!!! Saímos todos de lá felizes 
por participarmos de uma reunião onde a energia era a melhor, a 
comida da mais alta qualidade e a convivência social irretocável. 
Obrigado SHEILA, você sabe fazer a diferença nas atitudes, princi-
palmente quando o assunto é GRATIDÃO. Karla e Marco Aurélio Pinheiro com os filhos,Karla e Marco Aurélio Pinheiro com os filhos,

Carolina e Matheus, Marina Borges e primaCarolina e Matheus, Marina Borges e prima

Lia e Sebastião Vecci, dr. Dilson Hilel, dr. Wilson Ayub, dra. Lídia e dr. Fernando ZanettiLia e Sebastião Vecci, dr. Dilson Hilel, dr. Wilson Ayub, dra. Lídia e dr. Fernando Zanetti
Dra. Fabíola Cavalini Pinto, Sheila SilvaDra. Fabíola Cavalini Pinto, Sheila Silva

e dra. Beatriz Rosettie dra. Beatriz Rosetti

Sheila, Thais Borges e os filhos, Marina e Antônio,Sheila, Thais Borges e os filhos, Marina e Antônio,
e Tereza Christina Borgese Tereza Christina Borges

Dra. Ingrid Vieira eDra. Ingrid Vieira e
dr. Luiz Carlos Paierdr. Luiz Carlos Paier Kátia e dra. Kítia Perciano com dra. LídiaKátia e dra. Kítia Perciano com dra. Lídia



Dra. Fabíola Cavalini Pinto, Sheila SilvaDra. Fabíola Cavalini Pinto, Sheila Silva
e dra. Beatriz Rosettie dra. Beatriz Rosetti

Kátia e dra. Kítia Perciano com dra. LídiaKátia e dra. Kítia Perciano com dra. Lídia



by JORGINHO SANTOS

revistaclass.com.br

MMMAs lojas de Vitória ainda 
insistem e ignoram o investimento 
em vitrines. Nem mesmo no NATAL 
se animam. Só quando Luiz Pau-
lo Vellozo Lucas foi prefeito, e ele 
criou um prêmio para melhor vitri-
ne e a varanda mais bonita, que 
se viu algumas. Depois reclamam 
das vendas fracas. Vitrine é uma 
ferramenta que pode gerar bons 
lucros.
MMMDE OLAVO BILAC: “Todas 
as árvores genealógicas têm galhos 
podres e raízes sujas.”
MMMEm seu discurso em PO-
VOAÇÃO, a vice-governadora JAC-
QUELINE MORAES contou que foi 
camelô e assim que chegou ao po-
der teve momento de realização e 
emoção quando foi entrevistada e 
capa da revista CLASS, onde teve 
oportunidade de contar a sua bela 
trajetória.
MMMPara quem está com saldo 
bancário de no mínimo 8 dígitos, 
e pensando num bom presente de 
NATAL para a esposa, filha ou na-
morada, a BVLGARI resolveu fazer 
uma edição limitada de um relógio 
do modelo TOURBILLON LUMIÈRE. 
Nele, estão incrustados 239 dia-
mantes, um total de 12,5 quilates, 
nove safiras azuis e toda a finaliza-
ção em ouro branco. São apenas 30 
peças e os interessados terão de 
pagar US$ 317 mil. Algo em torno 
de R$ 1,775 milhão. Até baratinho 
para quem é RICO. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacratís-
simo coração de Jesus!!!”
MMMA que ponto chegamos! 
Assaltantes não perdoaram nem 
o caminhão de venda de ovos. 
Antigamente, roubavam os carros 
fortes, aqueles que carregavam 
milhões de reais. Agora, furtam 
pentes de ovos! É demais! Como 
diria o saudoso TAO MENDES: 
“Macacos me mordam!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMTenho escrito várias vezes 

sobre a necessidade das faculdades 
de Medicina, os planos de saúde, os 
postos de saúde e, claro, os médi-
cos, terem cursos especiais onde 
aprendam a ter compaixão, sejam 
HUMANOS com os pacientes. A 
pessoa já está em frangalhos, com 
imunidade baixa, ser mal-atendido, 
ou com indiferença, não deixa de 
ser uma contribuição para piorar o 
quadro. Não generalizamos, mas 
percebe-se que o maior interesse é 
ganhar dinheiro e não aliviar a dor. 
São tantas reclamações que che-
gam ao nosso conhecimento que 
gostaríamos de chamar a atenção 
das pessoas que comandam gru-
pos responsáveis por socorro e tra-
tamento de saúde, nos mais diver-
sos setores, que se empenhem em 
alertar para o fator HUMANIDADE. 
MMMTempos atrás, contei aqui 
que a querida médica intensivis-
ta dra. ELIANA CASER, das mais 
competentes do ES, quiçá do Bra-
sil, criou um método bem interes-
sante na UTI da UNIMED. Ela fazia 
reuniões semanais com os funcio-
nários e os parentes dos pacien-
tes. Ali, era possível externar os 
pontos positivos e negativos para 
avaliação. Isso certamente dá res-
ponsabilidade ao funcionário. Uma 
tática que deveria acontecer em 
todos os postos de saúde e hospi-
tais.
MMMOs tabloides londrinos afir-
mam que a Rainha Elizabeth progra-
ma um belíssimo NATAL este ano. É 
o primeiro sem o marido, o prínci-
pe PHILIP, que faleceu em abril. Ela 
pretende reunir todos da família real, 
inclusive o príncipe Harry e Meghan 
com o filho, Archie, e a filha, Lilibet 
Diana, que a rainha ainda não co-
nhece. NATAL é uma data para re-
conciliação e união.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”







LIVING PRINCIPAL
BY SERGIO PALMEIRA STUDIO
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O SERGIO PALMEIRA STUDIO assinou o living principal 
da CASA COR ES 2021. Um ambiente conceitual, chique e 
moderno, criado em sinuosas curvas que se delimitam e se 
integram de forma orgânica por seus elementos, buscando 
a nova linguagem do design na sua concepção entre li-
nhas e contornos, trazendo fluidez e movimento ao espaço 
e criando um harmônico e aconchegante conjunto que nos 
convida a estar.
Os materiais que compõem o espaço buscam a interio-
rização dos elementos naturais, como os acabamentos 
amadeirados do MDF que envelopa o teto, as paredes brin-
cando com os tons de jacarandá e carvalho e o piso em 
quartzito paginado de forma a valorizar seus veios naturais. 
Em destaque, o decorador SERGIO PALMEIRA e sua equi-
pe pontuaram uma suntuosa espécie frutífera que se evi-
dencia por uma iluminação que remete à luz do dia de uma 
sky window. Peças do melhor do design nacional, com as 
assinaturas de Jader Almeida, Roberta Banqueri e Jacqueli-
ne Terpins, compõem e reafirmam o conceito do ambiente. 
Para dar a linguagem moderna, uma parede recebeu uma 
instalação de tela de led de alta definição ao longo de todo 
seu pé-direito.

@sergiopalmeirastudio
(27) 98827-4212/ (27) 98827 4211
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A DÉCADA DE JORGE



A DÉCADA DE JORGE
Segundo o aniversariante, JORGE, ele fazia sua primeira década e ela precisa-
va ser comemorada. Talvez, a geração Alpha, já nascida num mundo mais cé-
lere, muito tecnológico e imediatista, perceba a cronologia do tempo de forma 
diferente. Mas, se para ele era importante, os pais, Terry e Cidinho, resolveram 
atender ao pedido cheio de argumentos e convidar apenas os amiguinhos dele, 
familiares e poucos amigos, que já são da família. 

O aniversariante, O aniversariante, 
Jorge Moreira Santos Jorge Moreira Santos 
Gryschek LealGryschek Leal

O bolo O bolo 
espetacular espetacular 
de Regina de Regina 
MeynardMeynard

A arte em doces de Regina MeynardA arte em doces de Regina Meynard
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Foi no FANFARRA BUFFET INFANTIL, com 
o tema Dinossauros; claro, escolhido por 
ele. E quando perguntado se não seria uma 
temática de criança menor, ele respondeu: 
“Por que? Eu gosto muito e não acho.”
Então, convocaram os melhores para de-
senvolvê-lo - a SONHO DE CRIANÇA para 
fazer a decoração e REGINA MEYNARD 
para fazer os doces e o bolo. E o resultado 
foi FANTÁSTICO! 
MARIANA criou um projeto tendo uma 
floresta como pano de fundo, muitas es-
pécies de dinossauros em fibras, inclusi-
ve um enorme T-Rex que movimentava a 
mandíbula, vulcão e para dar um toque 3D 
no painel, duas árvores enormes feitas em 
bolas, num estilo orgânico.
A mesa do bolo era em forma de um An-
quilossauro e todo o espaço foi preenchido 
com cubos, mesas, vitórias-régias gigan-
tes, criando um cenário mais desconstru-
ído para melhor exploração, abrigando os 
doces e a papelaria personalizada. Ficou 
um ESPETÁCULO, como sempre! Tudo 
complementado perfeitamente pela arte de 
REGINA MEYNARD. O que foi aquele bolo? 
SUR-RE-AL! A comprovação de que ela é 
sim a nossa maior artista em confeitaria 
personalizada.
E os doces não deixaram por menos. Piru-
litos, pães de mel, palhas cremosas e bom-
bons com vários enfeites diferenciados do 
tema - folhas, garras, dinossauros, ossos 
etc. Obras de arte mesmo! 

O aniversariante com os pais, Terriely e Cid Paulo Leal Jr.O aniversariante com os pais, Terriely e Cid Paulo Leal Jr.

Milla, Josué e Layla SantosMilla, Josué e Layla Santos Com os avós, Eliza e Jorginho SantosCom os avós, Eliza e Jorginho Santos

As lembrançasAs lembranças

Os centros de mesaOs centros de mesa



A decoração espetacular da Sonho de CriançaA decoração espetacular da Sonho de Criança



Os centros de mesa eram várias espécies de di-
nossauros, montados pelo pai do aniversarian-
te, com balões hélio para dar altura à decor na 
proporção do salão, com enorme pé-direito. Na 
entrada, a área de lembranças e da caixa de pre-
sentes e, na rampa de acesso, tochas com fogo 
simulado por bolas. O buffet da casa sempre far-
to e variado. A recreação ficou por conta do TIO 
VARETA, que brincou muito com a turminha, e 
ARNALDO PERUZO registrou tudo para a posteri-
dade, como faz desde os três anos do Jorge. 

Jorge, Cidinho e o avô Cid Paulo LealJorge, Cidinho e o avô Cid Paulo Leal

Lacy Ramos Jr.Lacy Ramos Jr.

Mariana eMariana e
Luciano PetronettoLuciano Petronetto

Soninha Saadi e ElizaSoninha Saadi e Eliza
Luciano, Leange e Mel CampagnaroLuciano, Leange e Mel Campagnaro

com Angélica Moreiracom Angélica Moreira
Danilo, Ricardo, Ana BeatrizDanilo, Ricardo, Ana Beatriz

e Ana Laura Rosestolatoe Ana Laura Rosestolato

Jorge com os amigosJorge com os amigos

Isabela SchneiderIsabela Schneider

Clarissa, HamiltonClarissa, Hamilton
e Dudu dos Anjose Dudu dos Anjos

Leila da Paixão de Barros eLeila da Paixão de Barros e
Claudia Bachour Santos NevesClaudia Bachour Santos Neves

Peinha Mendonça comPeinha Mendonça com
a linda filha, Sophiea linda filha, Sophie Eliza com Sandra e Eduardo GuignoneEliza com Sandra e Eduardo Guignone Gilsinho e Pedro Renato SimãoGilsinho e Pedro Renato Simão

Regina Martins eRegina Martins e
Eliza M. SantosEliza M. Santos





ANGÚSTIA NA RETOMADA DA VIDA SOCIAL

SaúdeSaúde

O extenso período de isolamento social e o ainda 
constante medo de contaminar-se com a Covid-19 
promoveram impacto significativo na saúde 
emocional e vem se refletindo em dificuldade para 
planejar a retomada gradual das atividades sociais. 
Para algumas pessoas, segundo a psicóloga 
Marina Arnoni Baliero, essa volta à rotina de 
interação é uma ação que tende a ser dolorosa e 
merece atenção.
Segundo Marina, tentar um equilíbrio entre o 
cuidado físico e psíquico é essencial nesta 
realidade de pandemia, que ainda exige cautela. 
Como um primeiro passo, ela conta que é preciso 
identificar o motivo que torna o retorno presencial 
angustiante. “Distanciar-se por completo do 
contato com as pessoas não é saudável. Por isso, é crucial para 
a evolução do quadro compreender se o receio é pelo medo da 
contaminação ou de reviver problemas que foram adormecidos 
nesta rotina on-line”, esclarece.
Em ambos os cenários apontados pela especialista, um fator 
é essencial: o respeito pelo que se sente. “É um processo 
de readaptação e, portanto, não podemos cobrar a mesma 
eficiência e produtividade anterior ou mesmo da vida on-line. 
Respeitar os sentimentos é primordial, por isso, quando sentir 
angústia, ansiedade, pare, respire, lave o rosto e desligue o 
botão da responsabilidade por alguns instantes”, aconselha 
Marina.
No entanto, nem sempre só as pausas e atenção aos sinais 
são suficientes e o acompanhamento com especialista se torna 
indispensável. “Essa dor em pensar em voltar para a vida social 

pode vir acompanhada de um histórico de problemas passados 
de ansiedade e introspecção, por exemplo. Portanto, esse caso 
pode exigir um apoio especializado e individualizado a cada 
paciente”, reforça. Apesar de não existir uma maneira única de 
lidar com essa situação, vale ficar atento a alguns aspectos:
 - Retome a sociabilização de forma gradual e respeitando seus 
momentos e sentimento;
- Procure ajuda profissional. Não tenha vergonha disso;
- Não cobre de si a mesma produtividade e eficiência anterior ao 
período de pandemia;
- Lembre que é um processo de readaptação: formatos híbridos 
tendem a ser melhores;
- Sempre que se sentir ansioso e angustiado, dê uma pausa e 
respire fundo;
- Mantenha os cuidados contra a Covid-19 e vacine-se.







no formato de triângulo para 
decorá-los. Ou pode usar for-
mas de biscoito para cortar 
no formato desejado.
Para fazer o glacê: coloque 
o glacê real em pó e adicione 
água nas proporções indica-
das da embalagem. Bata em 
velocidade baixa até que os 
ingredientes estejam mistu-
rados. Passe para velocidade 
máxima por 10 a 12 minutos 
ou até dar ponto no glacê. Adicione um pouco de corante para 
conseguir a cor desejada. Com a ajuda do saco de confeiteiro 
e um bico fino, faça a decoração dos brownies.

CulináriaCulinária

Ingredientes para o brownie: 250 g de chocolate meio amar-
go, 250 g de manteiga, 200 g de açúcar, 100 g de farinha de 
trigo, 1/2 colher de café de sal, 4 ovos. 
Ingredientes para o glacê: glacê real em pó, corante nas co-
res que deseja enfeitar o brownie, saco de confeiteiro com bico 
fino.
Modo de preparo: misture o açúcar, a farinha e o sal. Reserve. 
Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. Junte 
os ovos ao chocolate, um por vez. Misture delicadamente os 
ingredientes secos à mistura. Coloque em uma forma (20 x 
28 cm) e asse em forno médio 170° C até estar firme, apro-
ximadamente 35 minutos. Espere esfriar e corte os brownies 

Ingredientes Frango: suco de 1 limão, meia xícara (chá) de 
vinho branco, meia colher (sopa) de páprica, 3 sticks de Ma-
ggi Meu Segredo 7 Vegetais, 4 dentes de alho amassados, 3 
colheres (sopa) de mostarda, 5 ramos de alecrim, 1 frango 
inteiro grande e limpo (cerca de 2 quilos), 2 colheres (sopa) 
de manteiga.
Ingredientes Recheio: 1 cebola roxa em pedaços grandes, 
meia xícara (chá) de damascos secos cortados ao meio, meia 
xícara (chá) de ameixas secas sem caroços, cortadas ao meio, 
3 colheres (sopa) de azeitonas verdes sem caroços, inteiras, 
meia colher (chá) de sal, meia colher (sopa) de azeite.
Modo de preparo do Frango: em um recipiente grande, mistu-
re o suco de limão, o vinho, a páprica, o Maggi Meu Segredo, 
o alho, 2 colheres (sopa) de mostarda e as folhas de alecrim. 
Coloque o frango e esfregue-o bem pelo tempero. Deixe ma-
rinar por cerca de 2 horas na geladeira, virando na metade do 
tempo, para tomar gosto. Retire o frango da marinada e colo-
que-o em uma assadeira. Regue com a marinada e besunte-o 
com a manteiga e o restante da mostarda. Reserve.
Modo de preparo do Recheio: em um recipiente, misture to-

FRANGO RECHEADO

FAROFA PANKO COM FRUTAS SECAS E AMÊNDOAS

BROWNIE NATALINO

dos os ingredientes e recheie o frango reservado.
Montagem: amarre as coxas do frango com um barbante de 
uso culinário ou junte-as com um pedaço de papel-alumínio, 
cubra o frango com papel-alumínio e leve para assar em forno 
médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 1 hora, regando 
sempre com o caldo que se forma na assadeira.

Ingredientes: 1 pera picada, suco de 1 limão, 2 colheres (sopa) de manteiga, 1 cebola 
roxa grande em meia-lua, 1 e meia xícara (chá) de farinha panko, 4 colheres (sopa) de 
uvas-passas pretas, 2 colheres (sopa) de coco em lascas tostadas, meia colher (sopa) 
de Maggi Fondor, 2 colheres (sopa) de amêndoas em lascas tostadas, 2 colheres (sopa) 
de cebolinha-verde.
Modo de preparo: em um recipiente, misture a pera e o suco de limão. Reserve. Em uma 
panela, aqueça a manteiga, junte a cebola e deixe refogar até que a cebola esteja macia.
Junte a farinha panko, as uvas-passas, o coco e o Maggi Fondor e mexa bem, formando 
uma farofa úmida. Acrescente as amêndoas, a cebolinha e as peras reservadas. Sirva.



Panorama DigitalPanorama Digital

fifa testa 
inteligência 

artificial

carro autônomo apple
Nos últimos anos, a equipe de automóveis da Apple explo-
rou dois caminhos simultâneos: a criação de um modelo 
com capacidade autônoma limitada, focada em direção e 
aceleração - semelhante a muitos carros atuais -, ou uma 

O sistema consegue identificar 
um lance de impedimento em 
até 0,5 segundos através da  
tecnologia, que consiste em 12 
câmeras que monitoram a todo 
momento 29 pontos no corpo 
dos jogadores. A partir disso, 
o algoritmo é capaz de mapear 
a posição exata dos jogadores 
em campo, determinar a posi-
ção da bola e identificar o momento exato do passe.
Mesmo que lentamente, não é de hoje que a FIFA busca no-
vas tecnologias para modernizar o futebol e diminuir falhas que 
ofusquem o espetáculo. Um bom exemplo é o polêmico árbitro 
de vídeo (VAR), utilizado pela primeira vez numa Copa do Mun-

do em 2018. 
Fato é que todas as mudanças geram enormes discussões e 
resta saber se a inteligência artificial será suficiente para eli-
minar os erros de arbitragem nos impedimentos ou se será 
apenas mais um assunto polêmico.

versão com capacidade autônoma total, que não requer 
intervenção humana.
Esse projeto foi colocado como prioridade e tem como 
objetivo resolver um desafio técnico que tem atormentado 

a indústria automo-
bilística. O executivo 
de software da Apple 
Watch Kevin Lynch, 
que o lidera, apontou 
que os engenheiros 
da empresa agora se 
concentram na segun-
da opção. Essa é a úl-
tima mudança para o 
esforço do carro, co-
nhecido como Grupo 
de Projetos Especiais 
ou “Projeto Titan”, que 
sofreu mudanças de 
estratégia e rotativida-
de de executivos des-
de o início de 2014.






