
CLASS DESTACA MULHERES PELO DIA INTERNACIONAL Delas

D. HILDA CABAS, uma 
de nossos destaques, 
exemplo de poder 
feminino
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mundo evoluiu muito e ainda há por aí, em pe-
quena proporção, aqueles que se referem às 
mulheres como SEXO FRÁGIL. Isso é coisa 
do século passado! Por mais machista que al-

guém queira ser, sabe da dependência que ELAS con-
seguiram impor na vida dos homens. E não adianta 
dizer que as mulheres ainda precisam deles até para a 
troca de um pneu. Esquece! 
Hoje, elas nem pensam mais nisso porque supera-
ram tanta coisa que as que dependiam da força bru-
ta foram substituídas e nem fazem mais parte das 
comparações. Claro, existem as “marombadas”, que 
mostraram que força elas também têm e garantem o 
respeito através dela. Mas, o que entra em pauta é 
a capacidade intelectual, a gestão e o co-
mando, quer seja de uma grande empresa 
até a pilotagem de um AIRBUS. 
O que hoje uma mulher não pode fazer? 
Só o que ela ainda não quiser. Em qual-
quer segmento que você imaginar, encon-
trará uma delas na liderança. CLASS, que 
sempre aplaudiu o desempenho feminino 
e durante quase 20 anos comemorou o 
dia 8 de março, DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, com grandes festas, mudou o 

rumo, mas não esqueceu de enaltecê-las através de 
algumas delas, da high capixaba, com as suas esco-
lhas e suas vitórias conquistadas por mérito próprio. 
Na matéria de TURISMO, também mostramos que 
as férias favoreceram as viagens nacionais este ano, 
graças à PANDEMIA. Estivemos em PORTO DE GA-
LINHAS, em PERNAMBUCO, e descobrimos que o 
nosso Brasil oferece lugares extraordinários, onde 
você pode se encantar, gastar menos e valorizar o 
que é nosso. 
E a nossa seção FIRST CLASS traz um nome que tem 
reconhecimento nacional como advogado tributaris-
ta, o DR. GUIDO CÔRTES. Na matéria, você passa a 
entender isso, se não o conhece, já que, apesar da 

competência, faz o gênero low profile. E, 
claro, nossas insubstituíveis linhas maldi-
tas. Tudo isso, sem deixar de lembrar que, 
mais uma vez, cumprimos com o nosso 
dever de manter por mais de 28 anos a 
nossa edição impressa com periodicida-
de. E até essa vitória devemos, em grande 
parte, às MULHERES que nos incentivam, 
que participam, que torcem e que fazem a 
diferença na Ilha. OBRIGADO! OBRIGADO! 
OBRIGADO!
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D. HILDA 
CABAS

NOSSA CAPA

SEXO FRÁGIL, UMA OVA!!!SEXO FRÁGIL, UMA OVA!!!
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TATIANA e DORION SOARES aproveitaram a TATIANA e DORION SOARES aproveitaram a 
obrigatoriedade da quarentena para entrar nos Estados obrigatoriedade da quarentena para entrar nos Estados 
Unidos, onde têm negócios, passando também uns diasUnidos, onde têm negócios, passando também uns dias

nas paradisíacas praias do México.nas paradisíacas praias do México.

MMMÉ impressionante o gás 
do prefeito EUCLÉRIO SAMPAIO, 
em Cariacica. O homem trabalha 
de domingo a domingo. Também 
pudera, quem teve um JUNINHO 
durante anos, sem fazer nada de 
produtivo, terá de trabalhar muito 
mesmo para organizar tudo.
MMMEm Portugal, pela primeira 
vez em séculos, cancelaram a tradi-
cional FEIRA DA FODA. Quá... Quá... 
Quá...
MMMTem tanta loja fechando 

que só sobrarão farmácias, super-
mercados e brechós. Todo mundo 
resolveu entrar no e-commerce. 
Nem padaria resiste ao baque. 
MMMCriaram a marchinha da 
“RACHADINHA”. Um horror! Quá... 
Quá... Quá... Ainda bem que tem 
gente com bom humor.
MMME a Páscoa também será 
virtual. Tem uma vantagem, você 
pode mostrar qualquer tipo de 
OVO. Isso é, se os coelhos não re-
solverem fazer protesto antes.



A PRIMEIRA FESTA DA PRINCESA 
MARIA FILHINHA

João Bosco e Flávia Cristina com Joshua e Maria FilhinhaJoão Bosco e Flávia Cristina com Joshua e Maria Filhinha

Maria Filhinha com os pais,Maria Filhinha com os pais,
João Bosco e Flávia CristinaJoão Bosco e Flávia Cristina



Todo mundo sonha em fes-
tejar o primeiro aniversário 
de um(a) filho(a). É a fase 
onde um sorriso transforma 
o nosso dia, o primeiro bal-
buciar de “papai” ou “ma-
mãe” emociona e tudo nos 
leva à gratidão a DEUS e nos 
induz a festejar. Foi o que 
aconteceu em relação a MA-
RIA FILHINHA, a princesa de 
FLÁVIA CRISTINA COSTA e 
JOÃO BOSCO COVRE.  
A festa seria no dia 7 de ja-
neiro, na residência do pai, 
na Ilha do Frade, mas a pan-
demia obrigou que adias-
sem. O cancelamento estava 
fora de cogitação, uma vez 
que a festa estava pratica-
mente paga. Então, foi trans-
ferida para o CERIMONIAL 
OÁSIS, onde o espaço per-
mitia todas as exigências de 
protocolo para eventos. 
Como no dia 19 de feverei-
ro aniversaria o outro filho, 
JOSHUA COSTA COVRE, 
adolescente (14 anos), que, 
vocês sabem, não curte 
muito festas do gênero, es-
colheram o dia 20 de feverei-
ro e, de surpresa, cantaram 
parabéns também para ele.
E tudo foi lindo, com de-
coração da GIRASSOL 
FESTAS, bolo de CLÁUDIA 
BASTOS, os docinhos AN-
JINHOS LILI, recreação da 
FUZAKERO e nas picapes o 
DJ BRUNO BELESA. Um far-
to buffet, assinado por RICO 
GASTRONOMIA, foi servido 
para os poucos convidados, 
mais família e crianças. 
Assim, MARIA FILHINHA 
teve o seu primeiro aniversá-
rio, digno de uma princesa, 
comemorando e agradecen-
do seu 1 ano de vida. Fotos 
de Mônica Zorzanelli.

Com os padrinhos, Lara e Bruno, Andréa e DanielCom os padrinhos, Lara e Bruno, Andréa e Daniel

Júlio Pablo, João Bosco, Raiana e Helena, Larisssa e Giulia,Júlio Pablo, João Bosco, Raiana e Helena, Larisssa e Giulia,
Flávia e Maria, Ketlin e JoaquimFlávia e Maria, Ketlin e Joaquim

Com Saulo, Thales, Ronildo, Fernanda, Manu, David, Fernando, Duda e Ana LuizaCom Saulo, Thales, Ronildo, Fernanda, Manu, David, Fernando, Duda e Ana Luiza

Fernanda, Silvana, Gabrielle, Andrea, Fernanda, Silvana, Gabrielle, Andrea, Flávia, Flávia, Sammya,Sammya,
 Tereza, Márcia, Thaiz, Patrícia e Shyrlene Tereza, Márcia, Thaiz, Patrícia e Shyrlene

Raphael, Arthur, Eduardo, Joshua, Bernardo,Raphael, Arthur, Eduardo, Joshua, Bernardo,
Victor, João e EnricoVictor, João e Enrico



A aniversariante com os pais, os avós e tias: Dora, Júlia,A aniversariante com os pais, os avós e tias: Dora, Júlia,
D. Filhinha, Estevão, João, Maria, Flávia, Clarisse e BethD. Filhinha, Estevão, João, Maria, Flávia, Clarisse e Beth

Com os padrinhos, Lara e Bruno, Andréa e DanielCom os padrinhos, Lara e Bruno, Andréa e Daniel

A avó D. Maria Erbenia, Clarisse e Duda, Joshua, A avó D. Maria Erbenia, Clarisse e Duda, Joshua, 
João, Flávia, Maria Filhinha e IzabelleJoão, Flávia, Maria Filhinha e Izabelle

Com Fernanda e Raphael Covre com os filhosCom Fernanda e Raphael Covre com os filhos

A linda Maria FilhinhaA linda Maria Filhinha



Se existe um nome no Espírito Santo reconhecido 
nacionalmente por seu trabalho na área do DIREITO 
TRIBUTÁRIO, sem dúvida alguma, o de maior ex-
pressão é GUIDO PINHEIRO CÔRTES. Atuando há 
mais de seis décadas na advocacia, ele se tornou 
referência no segmento pela sua habilidade e com-
petência, o que lhe trouxe uma clientela desejada por 
qualquer profissional. 
GUIDO tem a seu favor um histórico onde acumula 
sucesso em diversas causas. Graduado em Direito 
pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
com aperfeiçoamento em Direito de Empresa pela 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) e pela UFES, 
a sua trajetória sempre foi marcada pela ética e, con-
sequentemente, pelos fortes laços de confiança que 
desperta em seus clientes. 
Em 1998, abriu o seu escritório GUIDO CÔRTES 
ASSOCIADOS, que hoje atua nas áreas de Direito 
Empresarial, Direito Tributário, Direito Societário, 
Contratos e Obrigações, Direito de Família e Direito 
Imobiliário. 
Trabalhando ao seu lado, ele se orgulha de ter a neta 
NINA CÔRTES DA VEIGA, uma jovem advogada, que 
seguiu a carreira do avô e trouxe sangue novo ao 
trabalho. NINA, considerada tão brilhante quanto ele, 
também se formou na UFES e tem pós-graduação 

em Direto Empresarial pela Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e especia-
lização em Direito das Startups pelo Instituto de 
Ensino e Pesquisa (INSPER).  
O advogado é casado com a senhora LUCÍLIA 
BRAVO CÔRTES, com quem teve dois filhos, 
ANGELINA e EDUARDO. Apesar de desfrutar de 
um grande relacionamento, a família faz parte do 
time que adotou o estilo low profile. 
GUIDO CÔRTES é um nome que jamais poderia 
ser esquecido aqui na nossa lista de homenage-
ados na seção FIRST CLASS.

Na foto acima, com a neta NINA.

Ao lado, com os netos, EDUARDA,
EDUARDO, NINA e CAROLINA,

e a esposa, LUCÍLIA.
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MMMNunca foi tão difícil man-
ter o bom humor e mais ainda pro-
vocar risos nas pessoas. O mundo 
está cada vez mais triste. E não é 
para menos, tudo está proibido. 
Mas, não desistiremos. 
MMMVale a reflexão de TOC-
QUEVILLE: “Acho que, em qualquer 
época, eu teria amado a liberdade. 
Mas, na época em que vivemos, 
sinto-me propenso a idolatrá-la.” 
MMMAs línguas ferinas, mes-
mo assim, andam com tempo de 
comentar o romance do empresá-
rio milionário que se separou de-
pois de 60 anos de casado e que 
a atual já estaria grávida. E daí, 
gente? Ele tem grana para susten-
tar quantos filhos quiser. 
MMMVejam como o mundo vai 
se adequando às situações mu-
tantes. Dizem os experts que as 
famosas grifes resolveram não 
perder tempo com os “mais ou me-
nos ricos” e investem em produtos 
para quem realmente é milionário 
e gosta de gastar. Lembra da febre 
das bolsas entre as mulheres, que 
desfilavam CHANEL, DIOR, GUCCI 
e LOUIS VUITTON? Pois é, meus 
caros, os novos lançamentos estão 
com preços quase impossíveis! Da 
CHANEL, por exemplo, tudo acima 
de R$ 20 mil (vinte mil reais). Como 
diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sa-
cratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMPara quem não sabe, en-
tre os 200 países onde o cartão 
VISA é aceito, em apenas seis é 
possível dividir compras. Entre 
eles, o Brasil.
MMMCoisas de Vitória: um colu-
nista social registrou que copo-de-
-leite é uma flor nobre. Requintado, 
né? Deve achar cravo de defunto 
e dálias também o máximo. Quá... 
Quá... Quá...
MMMUma leitora querida, que 
nos acompanha nas redes sociais, 
nos deu uma boa sugestão: fazer 
um BAZAR com pratos e peças 
que usamos nas montagens dos 
nossos tradicionais almoços do-

minicais de família. A ideia é boa 
para renovação, mas o que temos 
tem história, não conseguiríamos 
um valor que valesse a pena. Mas, 
quem sabe no futuro! Obrigado 
pela dica DALETE CURCIO.
MMMFalando em redes sociais, 
o coronel Luiz Sérgio Aurich se re-
velou um excelente fotógrafo neste 
verão. Postou fotos maravilhosas 
de Guarapari. Confesso que, em al-
gumas, tive dúvidas se eram de sua 
autoria. Coisa que muito profissio-
nal não consegue.
MMMQue fim levou aquela his-
tória do PRÉ-SAL? Hein? Ham? 
Hum?
MMMO governador RENATO CA-
SAGRANDE tem feito o impossível 
para conseguir acelerar a vacinação 
no Estado. Inclusive, ele faz parte 
de um grupo de governadores, lide-
rados por JOSÉ WELLINGTON DIAS 
(Piauí), que busca uma maneira de 
comprá-las diretamente.
MMMFLORDELIS foi condena-
da por formação de família. Quá... 
Quá... Quá... A mulher come até os 
filhos e dizem que ameaçava as-
sim: “Se não transar com mamãe, 
não tem sobremesa!” Como diria o 
saudoso TAO MENDES: “Macacos 
me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMO ex-presidente LULA 
disse, numa entrevista, que está 
na hora de todo mundo continuar 
usando máscara, mesmo sendo 
vacinado. Entendi. Mas, no caso 
dele, que diferença faz uma másca-
ra? Hein? Ham? Hum? Já nasceu 
mascarado.
MMMNão sei o que representa 
o que apelidaram de NOVO NOR-
MAL. Mas, observo um certo exa-
gero na mudança das pessoas em 
relação aos cuidados pessoais. 
Esse negócio de andar descabela-
da, unhas por fazer, roupas amas-
sadas, deixar até de passar o ba-
tom, não é o novo normal, e sim 
o NOVO ANORMAL. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!”

revistaclass.com.brrevistaclass.com.br
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SIMPLESMENTE, 
NÓS MESMAS

Se a palavra de ordem feminina da vez é 
empoderamento, ela deveria significar ser, 
estar, agir, de acordo com as escolhas de 
cada mulher. Mas, a maioria dos movimen-
tos feministas que a usa como bandeira 
quer determiná-las. A luta é pelo direito de 
sermos nós mesmas e que não existam bar-
reiras para isso. É por oportunidades iguais, 
sem restrições! Sem sexismo! Com total li-
vre-arbítrio! 
Nossa batalha é contra os obstáculos, pelo 
respeito às nossas escolhas e direito de 
exercitá-las. Pelas mulheres que optam ser 
donas de casa e pelas que atuam em gran-
des cargos no mercado. Pelas que assumem 
os cachos e pelas que preferem alisá-los. 
Pelas com excesso de peso e as de barri-
ga trincada. Pelas que desejam casar e ter 
filhos e pelas que não querem nada disso. 
É POR TODAS MESMO, SEM JULGAMENTOS! 
Qualquer exclusão é uma perda. Somos plu-
rais, multifacetadas, diversas e em eterna 
descoberta. E podemos sim ser o que de-
sejarmos! Mas, infelizmente, muitas con-
cepções sociais ainda limitam o campo de 
possibilidades das mulheres. 
O Brasil ocupa a 92ª colocação, num uni-
verso de 153 países, no ranking que mede 
a igualdade entre homens e mulheres, de 
acordo com o Fórum Econômico Mundial de 
2019. Somos o quinto país do mundo em nú-
mero de feminicídios: segundo a OMS, 503 
mulheres são vítimas de violência a cada 
hora no Brasil. Temos pouca representati-
vidade na política. No Congresso nacional, 
por exemplo, somos 15%. Recebemos me-
nor remuneração e estudos revelam que a 
equidade de gênero no mercado de trabalho 
só será alcançada daqui a 257 anos se per-
manecermos no ritmo atual. E uma pesqui-
sa realizada pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) constatou que a maternidade é um dos 
principais motivos de discriminação sofrida 
por mulheres no mercado de trabalho. Esses 
são alguns dos obstáculos para que certas 
coisas sejam a nossa escolha.
Mas, para comemorar o DIA INTERNACIO-
NAL DA MULHER, CLASS buscou mulheres 
inspiradoras, por suas escolhas e suas his-
tórias, que podem te motivar a escrever a 
sua; independente dos dados. 
SOMOS TODAS CAPAZES! FELIZ DIA INTER-
NACIONAL DA MULHER!

Por TERRY M. SANTOS



Na história da high capixaba, 
ela é um ícone. D. HILDA CA-
BAS faz parte do rol das gran-
des DAMAS escolhidas por 
JG. Aos 92 anos, encanta a 
todos com sua classe, catego-
ria, elegância e sua dedicação 
ao trabalho. Sim, TRABALHO! 
Ela, há mais de três décadas, 
e com apenas uma adminis-
tração interrompida, é a chefe 
do CERIMONIAL DO PALÁCIO 
ANCHIETA. E encanta com a 
maestria e dinamismo que o 
desenvolve.
D. HILDA considera sua vida 
um privilégio por exercitar seu 
dom e poder realizar sua ins-
piração - o trabalho com CE-
RIMONIAL. Aliás, um dom que 
ela executa com grande dife-
rencial. Não é à toa que tem de 
D. VIRGÍNIA e do governador 
RENATO CASAGRANDE carta 
branca e uma profunda admi-
ração. 
Por sinal, recíproca. D. HILDA 
faz sempre questão de revelar 
que os governantes são pes-
soas educadíssimas e fora do 
normal da maioria que vive no 
poder. 
Foi uma das primeiras contem-
pladas pela vacinação, o que 
fez BOMBAR as redes sociais 
com elogios efusivos à sua 
pessoa. É dela a frase: “Viver 
bem é estar ao lado de quem 
se ama e dedicar-se aos dons 
e inspirações. Sou feliz porque 
alcancei essas conquistas.” 

D. HILDA CABAS
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LEILA DA PAIXÃO 
DE BARROS

Elétrica, atenciosa, amiga, determinada, 
inteligente e responsável. Talvez tenha es-
quecido mais alguns atributos. Depois de 
uma convivência mais próxima com ela, 
é possível entender as suas qualidades 
e a razão pela qual em tão pouco tempo 
conseguiu o seu espaço como ADVOGA-
DA e conquistou alguns nomes da high 
capixaba para sua lista de clientes. Ela faz 
a diferença! 
LEILA DA PAIXÃO DE BARROS não deixa 
nada sem resposta. E se ela não a tem, 
a advogada buscará onde possa justificar 
qualquer coisa que esteja em jogo. Não 
se impressione se ela estiver falando em 
dois telefones ao mesmo tempo, ou al-
moçando e respondendo a um cliente no 
WhatsApp. Isso é mais que normal! 
Uma das mais aplaudidas características 
de LEILA é a sua doação pelos amigos. É 
capaz de esquecer o seu maior problema 
para dividir a tristeza ou resolver as difi-
culdades deles. 
Casada com o querido juiz JOÃO MI-
GUEL, mãe dedicada de JOÃO NETO, é 
IMPOSSÍVEL ela estar fora de qualquer 
lista de destaques da revista CLASS.
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REGINA
MARTINS

Na high capixaba, seu nome 
sempre foi um dos maiores des-
taques. A aparência frágil, para 
alguns, de gestos delicados e 
elegantes, pode não demons-
trar a mulher poderosa que ela 
é. Por muitos anos, dizia-se que 
REGINA CORRÊA MARTINS era 
tão influente quanto qualquer de-
sembargador dentro do TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA DO ES. 
Casada com um dos mais 
aplaudidos advogados do Es-
tado, o saudoso ERILDO MAR-
TINS, REGINA fez concurso e 
virou juíza. Com ele, constituiu 
uma bela família. Mãe dedicada 
de também dois juízes, FER-
NANDA MARTINS SCHERRER 
e ERILDO NETO, e avó coruja 
de seis netos, MARIA ANGELA, 
ANA MARIA, DANIEL, MIGUEL, 
GABRIELA e RAFAELA, hoje ela 
desfruta merecidamente sua 
aposentadoria. 
Quando ficou viúva, afastou-se 
por quase dois anos do movi-
mento social, recusando todos 
os convites que chegavam em 
sua casa. Foi um baque! E quem 
conheceu ERILDO, um homem 
que acumulava todas as virtu-
des, pode entender.
Aos poucos, foi voltando a abri-
lhantar os eventos da cidade, 
onde sempre aparece impecá-
vel. Dotada de elegância e bom 
gosto, REGINA MARTINS jamais 
pode faltar em qualquer lista 
nesta cidade em que se desta-
cará mulheres.
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HELOISA 
MONJARDIM

Quando o assunto é a história da arte capixaba, é impossível 
esquecer o nome da talentosa HELOISA BORTOLON MON-
JARDIM na pintura. Tudo começou quando ela decidiu fazer 
as aulas de pintura oferecidas pelo Colégio do Carmo, aos 
11 anos, e contou com a intervenção da avó para ingressar 
no curso porque era destinado somente às alunas de mais 
idade. Ali, iniciava seu amor pela arte e décadas de uma 
trajetória de sucesso.
Formada em Artes Plásticas, HELOISA sempre buscou apri-
morar seus conhecimentos fazendo cursos com renomados 

profissionais. Seus minuciosos trabalhos chamam a aten-
ção pela técnica, com perfeição nos detalhes, e passeiam 
por vários estilos, vão do abstrato às paisagens. E o resulta-
do não poderia ser outro: suas obras podem ser encontradas 
nas principais galerias do Brasil e em diversos países, como 
Japão e Estados Unidos.
Elegante, uma presença chique nos poucos eventos que 
escolhe prestigiar, HELOISA MONJARDIM produziu um ri-
quíssimo acervo e continua o ampliando. É um exemplo de 
longevidade e amor pela profissão que escolheu.



MARILIA MARILIA 
M. HORTAM. HORTA

Ela é sempre uma presença chique e ele-
gante onde quer que esteja, no vestir e no 
agir. MARILIA GRANDI MONTEIRO MOR-
GADO HORTA é formada em Direito pela 
Universidade Federal do ES (UFES) e, ao 
mesmo tempo que cursava, já assumiu um 
cargo no Tribunal Regional Eleitoral do Es-
pírito Santo, onde trilhou uma longa carrei-
ra de sucesso, ocupando diversos cargos 
na instituição e chegando à Direção Geral, 
permanecendo ali por 10 anos até sua apo-
sentadoria. Assim, tornou-se uma referên-
cia na área jurídico-eleitoral e acompanhou 
importantes fatos e mudanças na história 
dela, no Brasil.
Nascida em Alegre, filha de Emma Grandi 
Monteiro e Halley Pinheiro Monteiro, ele 
magistrado, MARILIA morou com a famí-
lia em algumas cidades do Espírito Santo 
acompanhando o pai nas comarcas que 
assumiu. 
É mãe de MAXIMILLIAN, ALESSANDRO, 
FELIPPE e MURILLO FILHO, e avó coruja 
de sete netos, LAURA, BEATRIZ, LUÍS FE-
LIPE, LUÍSA, PEDRO, TERESA e JÚLIA. A 
família, tanto da que veio quanto a linda que 
formou, sempre foi prioridade para ela. Nos 
momentos de descanso e relaxamento, 
gosta de viajar pelo mundo, conhecendo 
e explorando novas culturas, e já conhece 
boa parte do globo.
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BASILIOBASILIO
SHEILA
Se alguém tiver de fazer uma lista para revelar os 
MELHORES ARQUITETOS DO ES, jamais esquece-
rá de incluir SHEILA BASILIO GIESTAS. E se o fizer, 
certamente será recriminado. Formada pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (UFES), com 
mestrado pela Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona, Espanha, SHEILA tem ainda a seu favor 
a sua simplicidade e competência, sem precisar de 
nenhum esforço para transmitir isso aos clientes. 
Seus projetos têm um estilo que a identifica, sem-
pre com a preocupação de atender as necessida-
des e superar expectativas.
Há 29 anos atuando no mercado, a arquiteta já as-
sinou grandes obras, como o ESTÁDIO KLEBER 
ANDRADE, e até monumentos que embelezam a 
cidade, fruto de uma parceria com o então prefeito 
da capital LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, como o 
Monumento ao Imigrante Italiano, que ano passado 
fez 20 anos. Recebeu prêmios por seus projetos, 
como o IAB/ES 2017 na categoria Arquitetura de 
Edificações - Modalidade Comercial/ Institucional, 
com o projeto “Centro de Vivências José Ribeiro 
Tristão - Fábrica Real Café” e de Destaque IAB/ES 
2017, entregue ao trabalho considerado mais rele-
vante de todas as categorias.
Se não bastasse tudo isso, o seu escritório tem 
uma equipe de profissionais ágeis, capacitados, 
que primam pelo controle de qualidade, custo 
competitivo e prazos estipulados. Casada com o 
empresário FERNANDO MOREIRA GIESTAS, e mãe 
de dois filhos - DANIEL e GABRIEL -, SHEILA gosta 
de curtir a casa de verão em Parati, Anchieta, para 
relaxar e recompor as energias praticando windsurf 
ou velejando.
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Criar algo original num mundo em que a maioria vive de có-
pias, e ainda ser uma fonte permanente de ideias, é para 
pouquíssimos. A nossa maior designer, ANA PAULA CAS-
TRO, é assim. Versátil, antenada e em constante produção, 
ela desenvolve suas criações, em várias áreas, na sua OFI-
CINA DE IDEIAS.
Formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), estudou também Desenho Industrial 
na Faculdade da Cidade no Rio de Janeiro e fez pequenos 
cursos de desenho e pintura em Firenze, Itália.
ANA PAULA criou um estilo facilmente identificado nas suas 
obras. Além das esculturas e objetos de design que fazem 

ANA ANA 
PAULA PAULA 

CASTROCASTRO
parte de uma tiragem limitada para o acervo de seu ate-
liê, ela desenvolve trabalhos exclusivos, como as estampas 
para as coleções da grife SK Beachwear e cerâmicas para 
a indústria Biancogres. E como está sempre exercitando a 
sua arte, a designer produziu uma linha versátil e exclusiva 
de elementos vazados, trabalhada em cimento bruto e em 
madeira, que é usada em projetos arquitetônicos e de de-
coração.
Linda e de personalidade forte, é mãe de MARIA e muito 
ligada à família. Quando pode, e o tempo permite, ANA PAU-
LA viaja, sempre observando tudo, em qualquer lugar, com 
seu olhar artístico aguçado.
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O seu perfil é de uma mulher 
que construiu uma família 
linda e tem por finalidade 
viver para ela. Casada com 
o bem-sucedido empre-
sário JOSÉ CARLOS CHA-
MON, tem um bom círculo 
de amigos, mas prefere 
um estilo de vida mais low 
profile, sem grandes bada-
lações, apesar de ter feito 
nos casamentos de suas fi-
lhas, MAIRA e MILENA (na 
foto com ela), dois grandes 
eventos inesquecíveis. 
Mãe dedicada, e avó coru-
ja de LAURA e DUDA, SE-
RENUZA MARQUES CHA-
MON faz da casa de verão 
em Anchieta o seu paraíso 
particular, uma propriedade 
realmente paradisíaca, e ali 
se reúne sempre com a fa-
mília e poucos amigos. 
Uma de suas preferências 
no LIFESTYLE é viajar. Isso 
quando era possível; agora, 
como todo mundo, espera 
liberação. 
SERENUZA tem outra gran-
de virtude: AMIGA LEAL. 
Isso é unanimidade nos que 
têm o privilégio de usufruir 
da sua intimidade. Como 
não poderia deixar de ser, 
vive no momento a grande 
alegria que é poder curtir as 
netas.

SERENUZA
M. CHAMON



Dotada de uma simplicidade ímpar e de 
uma elegância revelada no primeiro olhar, 
FÁTIMA ARPINI CAMARGO é sempre uma 
presença desejada em qualquer evento. 
Durante muitos anos, fez parceria com uma 
amiga, Ana Marsiglia, num escritório de ar-
quitetura e decoração e assinou trabalhos 
bastante elogiados. Afinal, um de seus tra-
ços fortes na personalidade é o bom gosto. 
Se veste com discrição, mas sempre com 
peças impecáveis. Nunca foi muito partici-
pativa nos eventos sociais, embora receba 
convites para quase tudo que se realiza 
nesta Ilha.
FÁTIMA leva uma vida low profile, mais 
em função do estilo de seu marido, o em-
presário FERNANDO ABOUDIB CAMARGO 
que, na verdade, não é que seja totalmente 
contra as reuniões, mas prefere dedicar o 
seu tempo ao que mais gosta: trabalhar em 
seus inúmeros negócios espalhados pelo 
Brasil e exterior. 
Nos sentimos honrados porque, sempre 
que possível, ela atende aos nossos con-
vites, seja em projetos na revista ou em 
eventos que realizamos, abrilhantando os 
salões.

FÁTIMAFÁTIMA
CAMARGOCAMARGO
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MARIA RITA 
MIGUEL

MARIA RITA PEIXOTO MIGUEL 
é uma “mineira-capixaba”, filha 
de Therezinha Chequer Soares e 
de Custodio Lopes Soares. Sua 
formação acadêmica se deu pela 
graduação em Ciências Biológi-
cas, graduação em Administra-
ção, especialização em Educação, 
mestrado em Administração e 
MBA em Gestão Acadêmica.
Ao longo de sua vida profissional, 
atou como professora no Colégio 
Maristas de Vila Velha, professora 
e gestora da antiga Escola Técni-
ca Federal do Espírito Santo, hoje 
IFES, diretora da Faesa - Campus 
II e coordenadora de Planejamen-
to da Faesa. Nessa trajetória, par-
ticipou de várias pesquisas que 
visaram a melhoria da Educação 
Profissional. Foi ainda conselheira 
do Conselho Estadual de Educa-
ção, presidindo as Comissões de 
Educação Superior e de Educação 
Profissional.
Casada com ANTÔNIO JOSÉ PEI-
XOTO MIGUEL, com quem teve 
três filhos, GUSTAVO, DÉBORAH 
e LUCIANA, MARIA RITA diz que 
eles são tesouros que lhe foram 
confiados por Deus. Sente-se fe-
liz e realizada como mãe porque 
seus filhos são boas pessoas, 
bons cidadãos, bons profissio-
nais e bons pais. Sua família é a 
sua maior paixão: a foto ao lado, 
com seus netos, expressa essa 
felicidade.
Pessoa de hábitos simples, ama a 
natureza. Seus hobbies são jardi-
nagem, leitura, viagens, cinema e 
fazer cerâmica. A querida MARIA 
RITA tem como filosofia de vida 
a construção de uma sociedade 
melhor, por meio do processo 
educativo e por meio da "outera-
lidade", ou seja, do cuidado com 
o outro. Embora compreenda ser 
incompleta como ser humano, 
seu esforço está nesse sentido, 
o que também implica no respei-
to, na solidariedade e na busca 
de justiça.
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GRACINHA 
NADER

No time das jovens senhoras 
da high capixaba, já há algum 
tempo, ela se destaca pelo bom 
gosto no vestir e elegância. 
MARIA DAS GRAÇAS CARVA-
LHO NADER, conhecida por to-
dos como GRACINHA NADER, 
é formada em LETRAS-PORTU-
GUÊS pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES) e por 
muitos anos trabalhou como 
funcionária pública. Hoje, curte 
sua aposentadoria.
Se a sua prioridade sempre foi 
a família, hoje é ainda mais. 
Casada com o cardiologista e 
cirurgião cardiovascular MOY-
SÉS PEDRO AMOURY NADER, 
tem duas filhas, STEPHANIE e 
BELISA, e uma neta - a linda 
SOPHIA. 
Extremamente católica, sonha 
com uma mudança na desi-
gualdade, por um mundo me-
lhor. Quem convive com GRA-
CINHA desfruta do privilégio de 
ter como amiga uma pessoa 
sempre alegre e de bom humor.
Adora viajar e já conhece gran-
de parte do mundo. Aqui, divide 
o seu tempo entre o apartamen-
to na Praia do Canto e o de ve-
rão e feriados prolongados, em 
Guarapari, onde sempre recebe 
para lanches e jantares com a 
sua marca registrada - o capri-
cho nos mínimos detalhes.



APARECIDA
NEVES

Numa seleção de mulheres capi-
xabas VITORIOSAS, é impossível 
ignorar o nome da médica der-
matologista APARECIDA NEVES. 
Atuando na dermatologia há qua-
se 41 anos, ela está sempre se 
atualizando, participando de con-
gressos, para conhecer o que há 
de mais novo para oferecer à sua 
enorme clientela. 
Casada com o oftalmologista 
CARLOS AUGUSTO NEVES (na 
intimidade GUGU), trabalham jun-
tos em sua clínica em Guarapari, 
que atende não só pessoas do 
balneário, mas também do enor-
me relacionamento que eles têm 
em Vitória. 
APARECIDA e GUGU formam um 
casal que, pela simpatia e aten-
ção, conseguiu conquistar boa 
parte da high capixaba. APARE-
CIDA é dotada de uma persona-
lidade onde o grande realce é a 
sua simplicidade e atenção com 
todos. É incapaz de fazer qual-
quer comentário negativo sobre 
quem quer que seja. Vaidosa, 
gosta de vestir-se bem e é sem-
pre uma presença chique com 
seu estilo. 
Hoje, a dermatologista vive a 
plenitude de ser avó, e daquelas 
bem CORUJAS. E não poderia 
ser diferente diante do seu modo 
de ser, onde a família é PRIORI-
DADE. Mãe de duas filhas lindas, 
KAMYLLA e STEPHANY, agora 
tem seus dias mais felizes quan-
do está ao lado dos netos THEO 
e THOMAS (filhos de STEPHANY 
e THIAGO BECHARA) e MAITÊ 
e LUCAS (filhos de KAMYLLA e 
DANIEL MURTA). 



PEINHA
MENDONÇA

Ela é múltipla! Atua no co-
mando das empresas da fa-
mília, é mãe e filha dedicada 
e amorosa e uma amiga rara 
nos dias atuais; ao ponto de, 
muitas vezes, esquecer de si 
mesma para pensar nos ou-
tros. 
PEINHA MENDONÇA é for-
mada em Direito pela Univer-
sidade de Vila Velha (UVV) e 
Ciências Contábeis pela FA-
ESA, mas é no papel de ser 
humano que ela tem maior 
destaque. Filha da queri-
da D. JULIA e mãe da linda 
SOPHIE, PEINHA busca nas 
práticas do dia a dia exercer 
seus valores e suas crenças 
- a CARIDADE, o RESPEITO 
e AMOR ao PRÓXIMO. Ela 
fez da família seu bem mais 
precioso e a ela incluiu todos 
os que AMA, mesmo sem la-
ços sanguíneos. E quem co-
nhece PEINHA na intimidade 
pode confirmar isso.
De personalidade forte, ale-
gre, procura sempre agir 
com justiça e não aceita nada 
diferente para ela. Adora fes-
tejar e é uma festeira de mão 
cheia. 
Gosta de viajar, já conhe-
ceu grande parte do mun-
do, sempre com a família, e 
aguarda dias melhores para 
voltar a colocar o pé no jato 
e comemorar as datas espe-
ciais em grande estilo. 
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KITIA PERCIANO
As amigas a chamam de pequena notável. E não é à toa! 
KITIA PERCIANO é formada em Medicina pela UFES, tor-
nou-se oncologista clínica pelo A.C.Camargo Cancer Center, 
em São Paulo, é especialista em Câncer do Adolescente e 
pesquisadora em Câncer de Pulmão. Entre os seus muitos 
feitos, tem orgulho de ser fundadora do CLUBE DA MAMA, 
que há mais de 15 anos reúne médicos da especialidade 
para atualização.
Dra. KITIA, referência na sua área, é sócia-diretora do Núcleo 
Especializado em Oncologia (NEON) e atende em suas três 
unidades - PRAIA DO CANTO, PRAIA DA COSTA e VITÓRIA 
APART HOSPITAL. Além de ser secretária da Associação do 
Espírito Santo no biênio 2019/2021.

A sua trajetória de sucesso e os trabalhos que desenvolve 
lhe renderam prêmios, como o de Mulher Destaque 2002, 
concedido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, as-
sim como o título de comendadora pela Ordem do Mérito 
Capixaba Dr. Afonso Schwab – Ato n.º 318, em 2014.
Casada com o gentleman PAULO MEYERFREUND, é mãe 
das lindas GABRIELA e NICOLE e do primogênito MARCO 
POLO. As festas de 15 anos de suas filhas ficaram na histó-
ria como das mais bonitas que a Ilha já viu. 
KITIA, nas horas de descanso, gosta de curtir sua casa no 
condomínio Aldeia, em Guarapari, estar com os amigos e a 
família, sempre uma prioridade para ela. Além de viajar pelo 
mundo.



Esfuziante, de sorriso alegre, 
apaixonada pela vida. VAL-
QUÍRIA ALMENARA MERLO 
CHEIM é daqueles seres hu-
manos que lançam sempre 
um olhar positivo sob o mun-
do e as pessoas, procurando 
viver de forma leve, mas com 
garra e força suficientes para 
enfrentar os desafios que ora 
possam surgir pelos cami-
nhos.
Formada em Direito pela Uni-
verdade de Vila Velha (UVV), 
assumiu, ao lado da linda fi-
lha, ROBERTA CHEIM, a em-
presa da família assim que 
o querido JOSÉ GERALDO 
CHEIM nos deixou e juntas 
comandam os negócios da 
CHEIM TRANSPORTES S.A.
VALQUÍRIA adora dançar, 
estar com a família e os 
amigos e recebê-los em sua 
belíssima casa, na Aldeia, 
em Guarapari, com todo ca-
rinho e capricho nos detalhes 
porque, além de tudo, é uma 
ótima dona de casa. Grande 
amiga, está sempre pronta a 
ajudar e ouvir. Linda, elegante 
e bem-humorada, é sempre 
uma presença requisitada 
nos eventos e abrilhanta os 
salões onde escolhe estar. VALQUÍRIA

CHEIM



Na sua área, ela foi uma das pio-
neiras, é referência no assunto 
e possui uma longa trajetória de 
sucesso. MARIANGELA BRAGA 
PEREIRA NIELSEN tem doutora-
do em Fisioterapia e é especialista 
em recuperação de pacientes com 
alterações neurológicas e com 
doenças pulmonares. Elétrica, 
sua rotina profissional reflete essa 
característica: atua como profes-
sora e coordenadora do curso 
de FISIOTERAPIA da faculdade 
EMESCAM, é responsável pelo 
serviço de FISIOTERAPIA do Hos-
pital Santa Rita e é fisioterapeuta 
proprietária da Clínica Equilíbrio. 
Apaixonada pela vida, MARIAN-
GELA é casada com o empresá-
rio WALDEMAR NIELSEN, um 
gentleman, e com ele forma um 
dos casais mais queridos da Ilha. 
Exemplos de cumplicidade, eles 
primam pela educação exemplar 
e através dessa qualidade amplia-
ram seus relacionamentos. Como 
amam dançar e estar com os 
amigos, são habituées nas festas 
da CLASS; mas suas presenças 
dão um UP a qualquer evento que 
compareçam. Hoje, eles curtem 
muito a sua casa no Condomínio 
Alphaville Jacuhy e assim diminu-
íram as atividades sociais.
Mineira, mas de coração e alma 
já capixabas, MARIANGELA ama 
a família e é mãe de ANA LUÍ-
SA, que lhe deu os netos JOÃO 
e GUSTAVO, e de LUCAS, pai da 
MARIA FERNANDA.

MARIANGELA
NIELSEN
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Ela é uma das nossas mais queridas 
incentivadoras. EULÁLIA ROZINDO 
sempre foi uma daquelas pessoas 
que desde o início da CLASS se fez 
presente em quase todos os nos-
sos projetos. Casada com o nosso 
amigo DEO ROZINDO, ela foi tra-
balhar com ele, desde o início, na 
PARATI CRÉDITO, INVESTIMENTOS 
E FINANCIAMENTOS. Passou a di-
vidir as atividades de dona de casa 
exemplar com os compromissos da 
empresa. 
EULÁLIA tem no seu bom humor 
e na alegria seus pontos positivos. 
Conversar com ela é se desligar 
um pouco das inúmeras tragédias 
que o mundo quer nos impor. As-
sim, tornou-se sempre um grande 
prazer! Tem dois filhos brilhantes: 
DEOZINHO, que atua no mercado 
financeiro e também é empresário, 
e DANUZA, médica ortopedista; que 
enchem de orgulho os pais. 
Agora, curte a neta DIANA, filha de 
JULIANA e DEOZINHO, que, como 
não poderia deixar de ser, é a PRIN-
CESA DA FAMÍLIA. Nos momentos 
de lazer, a família, que está sempre 
junta e é muito unida, curte o apar-
tamento em Guarapari ou a casa nas 
montanhas. E, quando possível, co-
locam o pé no jato para conhecer as 
maravilhas do mundo. Em qualquer 
lista CLASS, os ROZINDO nunca po-
dem faltar. EULÁLIA

ROZINDO
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GLAUCIA
DUARTE

GLAUCIA DUARTE é médica, 
pós-graduada em Medicina Es-
tética e Dermatológica, e diretora 
clínica do CENTRO DE ESPECIA-
LIDADES E SPA DUARTE, há 28 
anos no mercado, referência em 
tratamento facial, corporal e ca-
pilar. 
A sua competência, com simpli-
cidade, conquistou uma grande 
clientela e parte da high capixaba 
procura seus serviços para au-
mentar a autoestima e se sentir 
melhor consigo mesma.
Palestrante nacional e interna-
cional de congressos de Derma-
tologia e Estética Médica, DRA. 
GLAUCIA organiza há 15 anos o 
Fórum Internacional de Envelhe-
cimento Cutâneo pela Academia 
Brasileira de Dermatologia e é 
autora do capítulo de INTRADER-
MOTERAPIA no Tratado de Medi-
cina Estética.
Alto-astral, casada com ANGE-
LO JOSÉ D’AMBROSIO, é mãe 
de PAULA, que seguiu os seus 
passos na medicina, e MARINA, 
empresária, que lhe deu os netos 
DANTE e BEATRIZ, seus amores, 
a quem dedica grande parte do 
seu tempo livre. A família é prio-
ridade nessa hora. Além disso, 
procura sempre orar e crescer 
espiritualmente.
Ativa, GLAUCIA gosta de cami-
nhar e correr na praia e, sempre 
que pode, viaja para conhecer 
novas culturas.
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SONIA SAADI
BARROS 

A sua história de vida é em-
balada pela MÚSICA. E, tal-
vez, por essa razão, SONIA 
SAADI BARROS seja um 
ser humano raro, diferente 
e daqueles que qualquer um 
gostaria de ter na seleção 
de amigos. 
Eximia pianista, além de 
professora das mais aplau-
didas de piano e teclado, 
quando decide sentar-se 
numa cadeira para execu-
ção de alguma música traz 
para o ambiente a emoção. 
SONIA é daquelas mulheres 
iluminadas, quando a beleza 
de dentro vem realçar ape-
nas a sua silhueta. É dotada 
de uma aura como se vê em 
poucas pessoas. É um au-
têntico RAIO DE LUZ. 
De personalidade forte, va-
loriza os amigos e hoje se 
dedica mais à família, for-
mada por três filhas lindas, 
SONINHA, SILVÂNIA e ANA 
PAULA, uma linda neta, 
MARIANA, que lhe deu seus 
dois amores, os bisnetos 
NICOLE e STEPHAN. 
CLASS e sua equipe se or-
gulham de merecer sempre 
o apoio total e irrestrito de 
SONIA em nossos eventos 
e iniciativas.
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Ela é uma daquelas que quebraram a cren-
ça de que “mulheres bonitas são burras”. 
De uma beleza incomum, IVONE FONTA-
NA MENEZES foi uma das nossas mais 
belas representantes do Espírito Santo no 
MISS BRASIL. 
A menina simples, de Santa Teresa, veio, 
viu e venceu todos os obstáculos, cursan-
do a faculdade de Direito e se tornando 
juíza, chegando a ser diretora do Fórum 
de Cariacica. 
Além disso, a bela IVONE sempre teve a 
seu favor o comportamento exemplar, que 
nunca fez do cargo poderoso algo para 
querer ser diferente e superior. Se manteve 
sempre a pessoa doce, atenciosa e ape-
nas comprometida em fazer o seu papel 
nos seus julgamentos, com imparcialida-
de. 
Casada com o empresário ROGÉRIO ME-
NEZES, mãe de três filhas lindas, CARO-
LINE, CAMILA e CRISTIANE, hoje ela está 
aposentada e dedica seu tempo à família, 
curte com ela e faz viagens de férias co-
nhecendo o mundo. 

IVONEIVONE
FONTANAFONTANA



MARIA HELENA
FERREIRA

Só quem não teve o privilégio de 
conhecer e conviver com a senhora 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA, o nosso 
ex-governador, pode se atrever a fa-
lar qualquer coisa que não seja justa 
com a sua pessoa. 
MARIA HELENA é culta, inteligen-
te, humilde, bonita e de uma edu-
cação que parece ter sido moldada 
nas mais nobres cortes da nobreza. 
Nem quando era primeira-dama do 
Estado, época que foi perseguida e 
atacada de maneira sórdida, em mo-
mento algum perdeu a sua inabalável 
classe. 
Morou em Brasília por muitos anos, 
exerceu alto posto no Arquivo do Se-
nado, por onde aposentou-se. Hoje, 
leva uma vida simples, nos moldes 
escolhidos pelo seu marido, mas 
sempre é presença garantida em 
todos os eventos da nossa revista 
CLASS. 
MARIA HELENA tem dois filhos, LE-
TÍCIA e JOSÉ RENATO, que seguiu 
a carreira diplomática, além de dois 
netos. Ela também não poderia faltar 
nesta lista de homenageadas pelo 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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MARIELLA
GOTTARDI

Com 22 anos de profissão, re-
ferência na sua área, MARIELLA  
GOTTARDI é dentista, especialista 
em IMPLANTODONTIA, mestre e 
doutora pela Universidade de São 
Paulo (USP) e hoje atua na ÁREA 
DA ESTÉTICA e REABILITAÇÃO 
ORAL.
Acaba de inaugurar um novo espa-
ço, na Enseada do Suá, desenvol-
vido com o conceito de CONSUL-
TÓRIO BOUTIQUE, trazendo para 
a Ilha um local totalmente diferen-
ciado. 
O projeto tem o objetivo de propor-
cionar uma experiência incrível no 
âmbito da Odontologia para atender 
e planejar tratamentos estéticos e 
reabilitações orais de excelência, 
individualizadas e exclusivas para 
cada cliente, com análise facial e 
do sorriso.
Mãe de uma filha, NATÁLIA, de 12 
anos, DRA. MARIELLA diz que ela 
é seu xodó e companheira insepa-
rável. Seus maiores prazeres estão, 
com certeza, em viajar, conhecen-
do o mundo e uma boa gastrono-
mia. Ama jogar tênis, seu esporte 
preferido e que faz parte do seu dia 
a dia como hobbie. Para recarregar 
as energias e relaxar, a praia é sua 
escolha e paisagem preferida.



LILIANA NÓBREGA
Atenção total ao paciente, investimento permanente em co-
nhecimento e atualização tecnológica para acompanhar a 
vertiginosa evolução da medicina: sob esse tripé, a oftalmo-
logista LILIANA NÓBREGA se destaca como uma das mais 
experientes e prestigiadas especialistas da área no Espírito 
Santo e no Brasil.
Em sua nova clínica, a OFTALMOCENTER, fundada em 2008 
e hoje localizada no bairro Santa Luzia, no elegante edifício 
Impacto Empresarial, ela oferece os mais avançados mé-
todos de diagnóstico e tratamentos clínico e cirúrgico para 
doenças oftalmológicas. "Melhorar a vida daqueles que me 
procuram com algum distúrbio ou disfunção ocular tem sido 
minha missão desde que me formei em medicina, em 1998, 
e me lancei nesta jornada, sempre centrada no paciente e na 
formação profissional", afirma ela.
Na Oftalmocenter, os clientes podem tratar dos problemas 
mais recorrentes como miopia, catarata, uso de lentes de 
contato e superfície ocular a questões mais complexas 

como cirurgia refrativa, glaucoma e olho seco. Aliás, a clí-
nica abriga o primeiro e único Dry Eye Center do Espírito 
Santo, uma clínica referência nacional em diagnóstico e tra-
tamento do olho seco.
Desde sua graduação, pela UFES, e residência médica em 
Oftalmologia, pelo Instituto Hilton Rocha, 2000, LILIANA 
NÓBREGA não parou mais de se especializar. Fez Fellowship 
em Cirurgia Plástica Ocular no Instituto Hilton Rocha, espe-
cializações em Cirurgia Refrativa pelo Instituto Vizibelli e em 
Lentes de Contato no Instituto de Olhos de Belo Horizon-
te. Ex-professora na Faculdade de Medicina e da Residên-
cia em Oftalmologia da UFES é, ainda, autora do site www.
tudosobreolhoseco.com.br e criadora do primeiro Dry Eye 
Center capixaba. Complementam seu currículo a atuação 
como gestora no Estado da Sociedade Brasileira de Lente de 
Contato e passagens para estudos na McGill University, em 
Montreal, Canadá, na Clínica Oftalmológica Barraquer (Espa-
nha) e na Harvard Medical School (USA).



MMMPiada pronta: um dos 
maiores assaltantes de bancos 
foi preso no Rio de Janeiro. Nome 
que consta na CERTIDÃO DE NAS-
CIMENTO: MATEUS ROUBADEL. 
Como diria o saudoso TAO MEN-
DES: “Macacos me mordam!” 
Quá... Quá... Quá... O sobrenome 
já induziu o moço na escolha da 
profissão.

MMMContei na coluna do site 
que a PETROBRAS tem uma dívida 
de R$ 1,3 milhão com uma empre-
sa da Ilha, há mais de três anos e, 
apesar de reconhecê-la, avisa que 
não sabe quando poderá pagar. 
Imagina agora com o rombo de 
R$ 5 bilhões? Acho que só depois 
que o mundo for reformado. Quá... 
Quá... Quá...
MMME cá pra nós, o mundo 
precisa de uma reforma. Nem que 
seja um puxadinho! Quá... Quá... 
Quá...
MMMEm Portugal, a propagan-
da da vacinação foi pesada. Uma 
moça loura, com voz sensual: “Se 
for grande não diga NADA, ao ser 
introduzida, respira fundo e deixa 
entrar TUDO!” Como diria o saudo-
so Sérgio Caseira: “Sacratíssimo 
coração de Jesus!!!” Quá... Quá... 
Quá...
MMMOutro dia, reencontrei um 
amigo numa padaria e me senti 
deprimido. Ele envelheceu tan-
to que ficou parecendo o senhor 
NINGUÉM. E ele foi meu colega de 
classe no Ginásio Salesiano.

MMMAcho que ele teve aque-
la mesma doença de uma chinesa 
que em uma semana envelheceu 50 
anos, e até hoje cientistas não des-
cobriram como pode acontecer. Se 
envelhecer já é uma coisa compli-
cada, imagina em uma semana ter 
as feições deformadas como se 50 
anos tivessem passado?
MMMDe Charles Chaplin, para 
quem interessar possa: “Lute com 
determinação. Abrace a vida com 
paixão, perca com classe e vença 
com ousadia, porque o mundo per-
tence a quem se atreve e a vida é 
muito breve para ser insignifican-
te.” Bravo! Bravíssimo!!!
MMMDe um brilhante advogado 
em papo com este colunista: “Che-
gamos num ponto que se tornou 
proibitivo e perigoso expressar e 
impor os nossos pensamentos.” É 
verdade!
MMMAté mesmo uma carrea-
ta de torcedores do FLAMENGO, 
que circulou domingo pelas ruas 
da Praia do Canto, fez algumas 
pessoas se emocionarem. O povo 
quer ver alegria! O mundo está 
muito triste. E chato!
MMMUma das coisas mais tris-
tes que a PANDEMIA trouxe foi que 
em um ano transformou os idosos 
em VELHOS. E enferrujados, por-
que nem sair de casa é possível! 
Todos fazendo novena esperando a 
vacina. Como diria o saudoso Sér-
gio Caseira: “Sacratíssimo coração 
de Jesus!!!”
MMMEu tô pior que “PAINHO”, 
aquele personagem do saudoso 
Chico Anísio: dor nos quartos, na 
sala, no corredor... e até lá tam-
bém! 
MMME agora anunciam a tercei-
ra fase. Pelo visto, teremos de fazer 
mestrado e doutorado. Por ora, ain-
da estamos no ensino básico. Cruz 
credo!
MMMSem contar com as “CE-
PAS”! Cada dia, uma possibilida-
de. Deus nos livre!!!

revistaclass.com.br

Linhas Linhas MalditasMalditas

ANA PAULA 
POLESE 
inaugura nos 
próximos dias, em 
Santa Lúcia, uma 
casa de lanches 
com delícias 
árabes.





A natureza nos inspira paz e tranquilidade. 
E quando o cenário ainda deslumbra com 
a sua beleza, nos reenergiza positivamente. 
Dessa forma, lugares com essa paisagem 
atraem cada vez mais turistas em busca de 
relax e curtição; dentro dos novos padrões 
que o momento impõe. Mas, mesmo com 
eles, em tempos de pandemia, moedas es-
trangeiras nas alturas, restrições internacio-
nais, esses destinos ganharam mais força, 
principalmente para quem quer fugir das 
aglomerações das grandes cidades. Eles 
são um mix de tudo de bom.
Em nossa última edição impressa, desta-
camos as belezas do litoral capixaba, ain-
da tão mal exploradas e com um potencial 
incontestável. Ao desembarcarmos em nova 
praia, isso fica ainda mais evidente. Foi as-
sim quando chegamos a PORTO DE GA-
LINHAS, litoral de Pernambuco. Por lá, o 
turismo é valorizado como um setor da eco-
nomia que impulsiona todas as áreas e gera 
muita renda e emprego. Para que tenham 
ideia, a maior fonte de renda de Pernam-
buco se concentrava na agricultura, com a 
cana-de-açúcar. Mas, há mais de três déca-
das, isso já é coisa do passado e, segundo 
pesquisas, superada pelo turismo.
Mesmo após momentos muito difíceis, com 
tudo fechado durante cinco meses, o que 
provocou um colapso na região, o que se 
vê em PORTO DE GALINHAS são outdoors 
espalhados em todos os lugares afirman-
do que ainda assim a média de ocupação 
na rede hoteleira ficou entre 70 e 85%. E 
vale ressaltar que são mais de 13 mil leitos, 
entre pousadas, resorts e hotéis. A constru-
ção de novos espaços, como grandes con-
domínios, pode ser vista em toda a região. 
O turismo, mesmo com a PANDEMIA, fez 
girar R$ 1,1 bilhão. E, melhor, em uma pes-
quisa divulgada pela Omnibees, empresa 
de sistemas de reservas de hotel, Porto de 
Galinhas ficou entre os cinco destinos mais 
desejados para o “pós-pandemia”; mas, o 
que constatamos é que o turismo já come-
ça a se recuperar e ganhar força ali.
AS PRAIAS – Piscinas naturais, águas 
transparentes, mornas e calmas, grandes 
ou pequenas faixas de areia. Coqueiros que 
compõem aquele cenário num dia de céu 
azul e sol radiante. Não é à toa que as praias 
da região sempre vigoram na lista das mais 
bonitas do Brasil. Um paraíso para os es-
portes aquáticos.

Cidinho, Milla, Terry, Jorge e Eliza no CentrinhoCidinho, Milla, Terry, Jorge e Eliza no Centrinho

JG e seu JG e seu 
neto, Jorge, neto, Jorge, 
na rua toda na rua toda 
enfeita-enfeita-
da com da com 
sombrinhas sombrinhas 
coloridascoloridas





Na PRAIA DE MURO ALTO fica a maioria dos resorts, con-
domínios e hotéis de frente para o mar. A grande barreira de 
corais proporciona uma das maiores piscinas naturais do 
Brasil e a faixa de areia é bem curta; principalmente quando 
a maré sobe. Ali, existe estrutura de barracas que, diante de 
um consumo mínimo variável, disponibilizam ombrelones e 
cadeiras; restritas a quatro por causa da pandemia. 
Há também muitos ambulantes, o que nem sempre agrada. 
O estacionamento (Quintal do Bento) custa R$ 20 e vale 
chegar cedo para aproveitar o local com a maré baixa. Na 
praia, é possível alugar caiaques (R$ 30 por 30 minutos), 
bikes aquáticas ou SUP. O Bar da Praia Muro Alto, com 
uma estrutura melhor, piscina, banheiros limpos e até com 
ar condicionado neles, música, área vip e um dos locais 
mais bem avaliados no Tripadvisor, deixa muito a desejar. 
O atendimento é ruim, lento, mesmo com muitos funcio-
nários, a comida (no caso, um arroz de polvo) péssima e 
os valores muito altos para o que oferecem. Mas, lendo os 
comentários, lembro que experiências são individuais. Se 
me perguntassem, diria: Não vá!
Onde fica uma das maiores atrações da cidade, o passeio 
de JANGADAS que leva às piscinas naturais (custa R$ 40 
por pessoa, dura uma hora e você deve procurar saber o 
melhor horário de ir pela tábua das marés, que você encon-
tra disponível no Centrinho), que num primeiro momento 
parece não ser interessante em terra firme, pela proximi-
dade de onde sai, mas que se revela DESLUMBRANTE, a 
PRAIA DE PORTO DE GALINHAS é bastante movimentada 
e fica bem cheia. Também com águas rasas, transparentes 
e mornas, difere na faixa de areia bem mais extensa que em 
Muro Alto, mas as barracas prestam os mesmos serviços, 
nas mesmas condições, e a movimentação de ambulantes 
também é intensa.

Praia de Muro AltoPraia de Muro Alto



Algo a se observar e ressaltar 
é a limpeza do local, utensílios 
e dos produtos que comercia-
lizam e a preocupação com os 
protocolos de higiene obriga-
tórios por causa da COVID-19. 
Um show! São muitos educa-
dos e prestativos também.
Ali, ao lado, fica o Centrinho de 
Porto de Galinhas, que abriga 
muitos restaurantes, lancho-
netes, lojas e uma feirinha. É 
o destino da maioria à noite, já 
que a cidade não possui vida 
noturna.

Vendedor criativo que trançouVendedor criativo que trançou
uma capa de ventilador para protegeruma capa de ventilador para proteger

os quitutes que vendeos quitutes que vende

Piscina natural que pode ser observada no passeio de jangadaPiscina natural que pode ser observada no passeio de jangada

Cidinho, Terry e Cidinho, Terry e 
Jorge em frente ao Jorge em frente ao 
desenho formado por desenho formado por 
corais que lembra o corais que lembra o 
mapa do Brasilmapa do Brasil



Agora, se você procura um local mais exclusi-
vo, de águas não tão paradas, mas tão lindas 
quanto as outras, enorme faixa de areia, ra-
ríssimos ambulantes (no máximo um carrinho 
de picolé), seu point é a PRAIA DO CUPE e, 
com um pouco mais de movimento, o PON-
TAL DO CUPE (que, nesta pontinha, também 
forma piscinas naturais). Como existem pou-
quíssimas barracas, como o BAR DA PRAIA 
DO CUPE, que uns curtem e outros não, é 
melhor estar hospedado ali porque hotéis e 
condomínios disponibilizam seus serviços 
de bar e restaurante na praia; caso você seja 
daqueles que não ficam sem uma bebida ou 
petisco ou que quer passar o dia ali sem levar 
sua caixa térmica. Os mergulhos, furando as 
pequenas ondas, são um banho de descarre-
go e dão aquela lavada na alma.
GASTRONOMIA – Ao questionar os sabores 
da gastronomia local, JG, filho de nordestino, 
lembrou que os temperos usados são diferen-
tes. Como os nossos pratos regionais também 
são à base de mariscos, cria um parâmetro e 
não agrada a todos os paladares a inclusão de 
leite de coco em quase tudo, dendê e outros 
mais. O que lembra a velha história de que 
“moqueca é capixaba e o resto é peixada”.
Mas, deixando a rivalidade desnecessária de 
lado, visto que se tornam pratos bem dife-
rentes, principalmente em relação aos outros 
destinos do nordeste, como Maceió ou Salva-
dor, onde porções gostosas e fartas custam 
pouco, os preços praticados em restaurantes 
e barracas estão quase iguais aos capixabas, 
ou seja, salgados. Pagar caro e comer bem 
é ótimo, mas o contrário torna a experiência 
pior.
O Beijupira, Peixe na Telha, são estabeleci-
mentos de destaque, mas não impressionam. 
Come-se melhor mesmo nos resorts. O Sum-
merville tem uma enorme fartura e bons pra-
tos; mesmo em seus buffets. E, para quem 
gosta de algo diferenciado, deliciar-se com as 
refeições no Nannai são um ponto a mais na 
sua viagem; além da estrutura e atendimento, 
claro.
O Rei da Coxinha, que você encontra em to-
dos os cantos, precisa vir fazer um cursinho 
na Bee. Massa insossa e recheios mais ou 
menos. Mas, se há algo na gastronomia local 
que te levará ao paraíso das delícias, são as 
cocadas cremosas, principalmente a da feiri-
nha. Dos deuses!
Então, PORTO DE GALINHAS não é o destino 
para quem curte roteiros gastronômicos.

Paisagens da Praia do CupePaisagens da Praia do Cupe

Eliza em uma das piscinas do condomínio,Eliza em uma das piscinas do condomínio,
que oferece duas para cada bloco de edifíciosque oferece duas para cada bloco de edifícios



CURTA AS CURTAS
- O nome Porto de Galinhas foi dado porque, no auge 
da escravidão no Brasil, era o principal ponto de co-
mércio de escravos ilegais no nordeste brasileiro, 
que muitas vezes chegavam escondidos embaixo 
de engradados de galinhas-d'angola. A chegada dos 
escravos ilegais ao porto costumava ser anunciada 
pela frase tem galinha nova no porto! Dessa forma, a 
praia, chamada antes de Porto Rico, ficou conhecida 
como Porto de Galinhas.
- Se for fazer compras em supermercado, corra do 
Soberano. Preços exorbitantes; tendo a alguns me-
tros um concorrente, o Camartha, praticando metade 
e, às vezes, até 25% do valor.
- O sol brilha direto! Mas, se você quer saber os me-
ses campeões de chuva são junho e julho. 
- A visibilidade do mar é melhor nos meses de outu-
bro a março, quando pode chegar até a 25 metros em 
mar aberto.
- Os condomínios com apartamento e bangalôs priva-
tivos são uma excelente opção de hospedagem para 
quem viaja em família, principalmente com crianças. 
O Cupe Living Beach tem estrutura excelente (várias 
piscinas, quadras, academias, restaurantes, loja de 
conveniência, segurança, limpeza nota 1000, funcio-
nários educados etc) e a praia da frente é ótima.
- Ao contrário de outros passeios em Porto de Gali-
nhas, não é aconselhável ir na maré muito baixa para 
a Praia de Carneiros. É que o mar fica muito distante 
e a faixa de areia não fica tão bonita. Mas, como é na 
maré baixa que se formam as piscinas naturais, e na 
maré alta a faixa de areia praticamente desaparece, é 
preciso buscar o meio termo.
- Um Uber de Porto de Galinhas ao aeroporto custa 
R$ 94.

Condomínio Cupe Living BeachCondomínio Cupe Living Beach

Eliza e Jorge na área de Eliza e Jorge na área de 
gazebos, de frente para o gazebos, de frente para o 

mar, do condomíniomar, do condomínio

Eliza em uma das piscinas do condomínio,Eliza em uma das piscinas do condomínio,
que oferece duas para cada bloco de edifíciosque oferece duas para cada bloco de edifícios



Ah, se é! Esse é o slogan da casa e ele é fidelíssimo 
ao que se vê! Tudo começou como uma barraca de 
apoio que servia bebidas e petiscos para as lanchas 
que curtiam o dia em uma das praias consideradas 
mais bonitas do Brasil - a PRAIA DE CARNEIROS; que 
já ocupou por várias vezes o topo dessa lista. A loca-
lização do BORA BORA é privilegiada, de onde se tem 
uma visão de Carneiros que não é possível em outro 
lugar. E que visão! Um mar belíssimo, que se perde no 
azul do horizonte, com recortes de uma faixa de areia 
cheia de curvas e com muitos coqueiros.
A dona do local, Marta Rocha, é quem comanda tudo 
até hoje, com a casa fazendo 22 anos e que só não 
emprega mais pessoas que a prefeitura local, a de 
Tamandaré. A estrutura cresceu e ganhou ares de Be-
ach Club, com espaços comuns e privés, lindo paisa-
gismo, um restaurante com ótimo cardápio de bebi-
das (caipirinha com vodka importada R$ 27,50, por 
exemplo) e comidas (prato para três pessoas, mas 
serve bem quatro, de camarão, filé de peixe, polvo, 
lula e lagosta grelhados, com salada e arroz de bróco-
lis, por R$ 259,90, por exemplo), preços justos e que 
chega a atender 3 mil pessoas num dia; claro, quando 
aglomerar era permitido e sinônimo de felicidade.
Se paga pelo estacionamento (R$ 20) e pelo day use 
do espaço (R$ 20 por pessoa); o que é justíssimo. 
Chegamos mais tarde, por volta de 12h, mas é bom 
saber que os que vão mais cedo, para aproveitar o 
dia, podem enfrentar grandes filas para entrar e eles 
dão preferência às agências parceiras. Dali, saem os 
passeios de catamarã; para quem curte, e o ingresso 
é R$ 60.
Não há dúvida, também, que desfrutar esse momento 
na área privé, com mesa e gazebos individuais, gar-
çons exclusivos, e de frente para o mar, faz a diferen-
ça e para estar nela é necessário uma consumação 
de R$ 200 por pessoa. Existe um mundo melhor... e 
se você quer e pode viver o momento, invista.



Eliza e JG curtindoEliza e JG curtindo
os netos, Milla e Jorge.os netos, Milla e Jorge.



“O pior dos 
problemas 
da gente é 
que ninguém 
tem nada com 
isso.” - Mario 
Quintana

“HÁ TRÊS MÉTODOS PARA GANHAR SABEDORIA: PRIMEI-
RO, POR REFLEXÃO, QUE É O MAIS NOBRE; SEGUNDO, POR 
IMITAÇÃO, QUE É O MAIS FÁCIL; E TERCEIRO, POR EXPE-
RIÊNCIA, QUE É O MAIS AMARGO.” - CONFÚCIO

“A nossa 
felicidade 

depende mais 
do que temos 

nas nossas 
cabeças, 

do que nos 
nossos bolsos.” 

- Arthur 
Schopenhauer

“Felicidade 
é quando o 
pouco que 

temos é 
suficiente.”

- Padre Fábio
de Melo



SAÚDE

SETE EXERCÍCIOS PARA FORTALECER A COLUNA
Quem nunca teve qualquer desconforto na região da coluna 
que atire a primeira pedra. O problema é tão comum que, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da 
população tem dores nas costas em algum momento da vida. 
Desse total, outra pesquisa, agora da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), aponta que 36% sofre de dores crônicas. Mas, 
é importante ressaltar que nem toda dor na coluna é uma 
doença. Pode ser apenas um desconforto, mal jeito ou até 
reflexo de má postura em atividades do dia a dia ou esportivas. 
Para minimizar as chances de dor e até uma doença crônica 
na coluna, fortalecer a região é uma das melhores formas 
de prevenção. E não precisa de muita coisa para isso, como 
mostra o  ortopedista e médico do esporte, Dr. Paulo Roberto 
Szeles, com dicas de exercícios práticos que podem ser feitos 
em casa: 
Elevação de quadril: deite de barriga para cima e flexione 
as pernas, mantendo os pés afastados na largura do quadril. 
Relaxe bem a coluna, contraia abdômen e glúteos e eleve 
o quadril até a altura dos ombros. É importante manter os 
braços no chão e não colocar a força neles. Toda a força 
precisa estar na região abdominal. Comece com três séries 
de 10 repetições, 2 vezes ao dia. Depois de 15 dias, aumentar 
para três séries de 30 repetições.
Alongamento da lombar: deite de barriga para cima, estique 
uma perna, dobre a outra e abrace o joelho. Fique nessa 
posição por 10 segundos e troque a perna. Fazer repetições, 
em séries como a do exercício anterior, com cada perna. 
Espreguiçar: com a barriga para cima, estique pernas e 
braços para cima da cabeça, mantendo esse alongamento por 
10 segundos. Relaxe, volte os braços para a lateral do corpo 

e repita de três a cinco vezes por dia.
Extensão da lombar: de barriga para baixo, coloque as mãos 
atrás da nuca e levante o tronco e as pernas ao mesmo tempo, 
voltando em seguida para a posição inicial. Importante: 
mantenha o olhar sempre para frente para ajudar a relaxar a 
região da cervical. Se perceber que está jogando a forca no 
pescoço, pare imediatamente e recomece. Faça três séries de 
10 a 15 repetições.
Alongamento de pernas cruzadas: sente-se em uma cadeira 
com encosto bem reto, cruze a perna direita de forma que o 
tornozelo fique sob a coxa esquerda. Vá com o tronco para 
frente de forma a alongar todas as costas e até glúteos. Conte 
até 10 e troque de perna. Faça cinco repetições em cada 
perna.
Prancha: deite de bruços e se apoie no chão com antebraço e 
os dedos dos pés. Contraia o abdômen e conte até 20. Como 
é um exercício que exige mais força em toda região da lombar 
e abdominal, comece com três séries de 20 segundos e vá 
evoluindo até chegar a cinco séries de 60 segundos.
Alongamento em pé: com os pés separados na largura do 
ombro, coloque as mãos na cintura e vire o tronco para a 
direita, indo até onde conseguir sem forçar. Segure por 10 
segundos e faça o mesmo do lado esquerdo. A indicação é 
fazer cinco séries de cada lado, duas vezes ao dia. 
“É importante sempre ressaltar que nenhum exercício deve 
ser feito por pessoas lesionadas e/ou que fizeram alguma 
cirurgia e ainda não tiveram 100% de alta. Mesmo que a lesão 
ou a cirurgia não tenha nenhuma relação com a coluna, minha 
recomendação é falar antes com o médico que te acompanha 
para evitar novos problemas”, reforça o ortopedista.





LOMBO RECHEADO
COM PALMITO

Ingredientes: 1kg de lombo aberto 
em manta, suco de 1 limão, 1 colher 
(sopa) de gengibre ralado, 3 dentes 
de alho amassados, ½ xícara (chá) de 
vinagre, ½ colher (sobremesa) de sal, 
pimenta-do-reino a gosto, 3 ½ xícaras 
(chá) de palmito fresco, cozido e cor-
tado em cubos pequenos, 3 tomates 
médios picados e 3 colheres (sopa) de 
salsa picada.

Modo de preparo: tempere o lombo 
com o suco de limão, o gengibre, os 
dentes de alho, o vinagre, o sal e a pi-
menta. Coloque em um refratário, tam-
pe com papel alumínio e leve à gela-
deira por 2 horas. Misture o palmito, o 
tomate e a salsa. Distribua essa mistu-
ra sobre o lombo. Enrole e amarre com 
barbante. Coloque em uma assadeira, 
regue com a marinada, cubra nova-
mente com papel alumínio e leve para 
assar no forno preaquecido a 220°C 
durante 50 minutos. Retire o papel alu-
mínio e volte ao forno até dourar, re-
gando de vez em quando com o molho 
que se forma na assadeira.

Ingredientes: 500 g de filé de salmão, 2 laranjas, 3 limões, açúcar a gosto 
5 g de alcaparras, 5 g de gengibre ralado, 5 g de mostarda, cebolinha a 
gosto, sal a gosto.

Modo de preparo: esprema o suco de limão e da laranja. Corrija a acidez 
com o açúcar. Pique o salmão e as alcaparras, misture com o gengibre, a 
cebolinha e a mostarda e tempere com sal. Molde o salmão em forminhas. 
Antes de servir, regue com o suco cítrico.

Ingredientes: ½ pacote de macarrão parafuso (pode ser integral), 10 uni-
dades de tomate cereja, 8 unidades de mussarela búfala, sal a gosto, man-
jericão a gosto, 3 colheres (sopa) de azeite.

Modo de preparo: cozinhe o macarrão conforme indicado na embalagem 
e reserve. Lave e seque os tomates cerejas e as folhas de manjericão. 
Corte os tomates e a mussarela ao meio. Misture em um bowl os tomates, 
mussarela, azeite, manjericão e sal. Junte o macarrão com todos os ingre-
dientes e finalize com fio de azeite.

TARTAR DETARTAR DE
SALMÃOSALMÃO
COMCOM
MOLHO CÍTRICOMOLHO CÍTRICO

SALADA
DE
MACARRÃO
CAPRESE



by CID PAULO LEAL JR.

O Uber anunciou no último dia 23 que permitirá que mo-
toristas gravem vídeos das corridas pelo celular. Segundo 
a empresa, a medida visa aumentar a segurança dos par-
ceiros e já está em fase de testes na cidade de Aracajú 
(SE).
Ao iniciar a corrida, o vídeo - que é registrado com áudio 
- começa a captação da viagem automaticamente e, ao 
encerrar o trajeto, o vídeo também termina a gravação de 
forma automática. 
Segundo o Uber, não é possível iniciar uma gravação de-

Em apenas dois meses, o ano de 2021 já é 
marcado por inúmeros recordes de preço 
de muitas criptomoedas, principalmente 
do bitcoin (BTC). Agora, pela primeira vez, 
o número de usuários de moedas e ativos 
digitais superou os 100 milhões no mundo 
todo. A entrada de grandes empresas no 
mercado e os holofotes da mídia que se 
voltaram aos criptoativos estão entre as 
principais razões para isso.
As informações são de um relatório da 
Crypto.com, empresa de pesquisa e aná-
lise de dados de criptomoedas, publicado 
no último dia 24. De acordo com o estudo, 
as valorizações exorbitantes dos últimos 
meses desempenharam um papel funda-
mental para o crescimento do número de 
usuários.

Motoristas 
do Uber 
poderão 
gravar vídeo 
de viagens 
no app

pois que a corrida for aceita pelo motorista - ele precisa 
optar pelo recurso no momento em que o carro é cha-
mado. Os arquivos são transferidos para o servidor via 
internet, por Wi-Fi ou redes móveis. O motorista, então, 
escolhe se quer enviá-los para a empresa.
O Uber ainda afirmou que todas as imagens gravadas são 
criptografadas, sem que o motorista ou a própria empre-
sa parceira tenha acesso. Depois de gravadas, os parcei-
ros enviam as imagens para um servidor que armazena o 
arquivo por 30 dias e depois deleta as informações.

Usuários de criptomoedaS
passam de 100 milhões






