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nfim!!! Nada como a fé em DEUS e resiliência para 
superar os empecilhos que surgem em nossas vi-
das. Em algum momento, confesso que estava qua-
se me entregando. Mas, a paixão pelo meu trabalho 
sempre foi uma grande fonte de inspiração e sus-

tentação para não sair do ringue. Apanhei muito! Mas, uma 
luz que sempre me guiou estava sempre me sustentando 
de pé. 
Hoje, sinto-me mais LEVE, mais forte e disposto a continu-
ar a caminhada. O resultado disso vocês sentirão nesta be-
líssima edição. Há a essência do GLAMOUR e da ALEGRIA 
em cada página, retratando um NOVO TEMPO, uma espécie 
de ressurreição da high capixaba. Ela aconteceu na fantás-
tica festa de casamento, ou melhor, do SUPERCASAMEN-
TO da linda GABRIELLA NEMER com ADYR NICCHIO. Foi 
tudo que gostamos de ver num evento: GLA-
MOUR, CAPRICHO, FARTURA, ELEGÂNCIA e 
SOFISTICAÇÃO na dosagem perfeita, a ponto 
de, mesmo com tantos detalhes de requinte, 
conseguir a naturalidade superando qualquer 
possibilidade de se considerar OSTENTAÇÃO. 
E vocês verão com exclusividade TUDO que 
presenciamos por lá. 
Por outro lado, sendo o mês do DIA DOS PAIS, 
fugimos à regra e resolvemos escolher um PAI 
que ainda vive o drama da perda de seu filho 

e, com uma garra de leão, o mantém vivo em seu coração, 
dando exemplo de fé e confiança em DEUS. É o nosso ami-
go FÁBIO DAHER BORGES.
E temos muitas páginas dedicadas ao público masculi-
no, tão esquecido pela mídia, com matérias interessantes 
falando de moda, cultura e a trajetória que modernizou o 
HOMEM, levando-o a uma vaidade do mesmo nível que o 
público feminino. 
Na seção FIRST CLASS, fizemos justiça a um político que 
a cada ano se supera e faz a diferença na Assembleia Le-
gislativa: o deputado MARCELO SANTOS. E mostramos a 
comemoração in family dos 90 anos de D. LEDIA BRAZ.
Na seção SAÚDE, falamos sobre o BRUXISMO, que teve 
aumento considerável de casos nestes tempos de pande-
mia. Na PANORAMA DIGITAL, um dos destaques é o lan-

çamento de um smartwatch do Super Mario, 
assinado pela suíça Tag Heuer em edição li-
mitada.
Como podem ver, CLASS entra em nova fase. 
Agora, mais do que nunca, recomeçaremos o 
movimento social anunciando a FEIJOADA DA 
CLASS, o evento que há 29 anos é o mais es-
perado da high capixaba, para o dia 17 de ou-
tubro. Contamos com vocês e saímos de cena 
convocando que engrossem o coro e cantem 
conosco: “ÔÔÔ... ÔÔÔ... ALEGRIA! ALEGRIA!”

ÔÔÔ... ÔÔÔ... ALEGRIA, ALEGRIA!!!ÔÔÔ... ÔÔÔ... ALEGRIA, ALEGRIA!!!





MMMO mundo virou mesmo 
um grande hospício pós-PANDE-
MIA. Se você duvida, perca alguns 
minutos dando uma olhada nas re-
des sociais. Tem de UM TUDO. Por 
exemplo: senhoras que tinham até 
um rosto bonito, que fizeram o que 
chamo de “demonização facial”, 
injetando líquidos estranhos com 
a intenção de sumir com as rugas, 
e acabaram ficando irmãs gême-
as da trans JUJU FOFÃO. Algumas 
irreconhecíveis. Imagens que cer-
tamente mereciam a célebre frase 
do saudoso Sérgio Caseira: “Sa-
cratíssimo coração de Jesus!!!”
MMMLAURA NEFFA montou 
um brechó com uma grande di-
versidade de peças cheias de 
bossa numa sala anexa ao hall 
do ALICE VITÓRIA HOTEL, da sua 
família, no Centro da Cidade.
MMMA cabelereira MARLENE, 

que foi praticamente a MÃEZONA 
de muitos dos nossos melho-
res profissionais, abrindo espaço 
em seu salão, mantém até hoje a 
preferência de muitas senhoras 
da high capixaba. Nos reencon-
tramos na festa de casamento de 
GABRIELLA NEMER e ADYR NIC-
CHIO. Foi ela a contratada para ar-
rumar toda a família. Uma grande 
profissional.
MMMEste colunista foi o pri-
meiro a valorizar os profissionais 
que trabalham em torno de even-
tos no Espírito Santo, desde que 
abri a CLASS, em setembro de 
1992. Até então, coluna nenhuma 
citava nomes de doceiras, bolei-
ras, cerimonialistas e decorado-
res. Depois, passamos a mos-
trar as equipes de cozinheiros e 
garçons. Lembro que a saudosa 
doceira MYRIAN TIRONI um dia 
me disse: “Todos nós devemos 
muito a você a nossa valoriza-
ção como profissionais.” Durante 
algum tempo, muitos reconhece-
ram. Depois, alguns, quando con-
quistaram seu espaço, passaram 
a se sentir CELEBRIDADES. Alguns 
até atingiram o ridículo. Mas, isso 
faz parte, a GRATIDÃO é um senti-
mento que poucos preservam.
MMMAliás, tenho outra sobre o 
assunto: cer ta vez, num dos céle-
bres jantares na casa dos queridos 
NEIVA e AMÉRICO BUAIZ, me en-
cantei com os pratos servidos e 
perguntei à anfitriã se tinha trago 
algum chef de cuisine de fora. A 
resposta: “Não, Jorginho! Trouxe a 
nossa cozinheira REGINA, que fica 
no apartamento do Rio de Janei-
ro.” Pedi permissão para levar o 
fotógrafo à cozinha, ele fez a foto e 
publiquei na coluna. Foi um auê na 
high capixaba. Mas, sempre disse 
que sem eles não existe FESTA, 
daí a razão de valorizar. Uns fazem 
por merecer, outros foram para a 
minha geladeira.

revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

Monica e Cássio 
Domingues já 
estão nos retoques 
finais da reforma 
no MAISON 
ROSÉE LOFT, 
que poderá ser 
locado para 
eventos de até 
200 pessoas. 
E já tem dois 
aniversários de 15 
anos agendados 
para 2022. Está 
lindo! Além disso, 
agora alugarão 
móveis e objetos 
decorativos para 
eventos.
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Começamos com uma informação que pouquíssimos sa-
bem: o nome verdadeiro dele é ALEXANDRE MARCELO 
COUTINHO SANTOS. Mas, desde que iniciou a sua trajetória 
política, seguindo a carreira do pai, o querido ALOÍZIO SAN-
TOS, ele optou por apenas MARCELO SANTOS e assim ficou 
conhecido. As nossas famílias são oriundas de terras ser-
gipanas e foi por aí que há mais de 50 anos iniciou-se uma 
amizade que perdura até hoje.
MARCELO é formado em ADMINISTRAÇÃO e DIREITO e 
tem pós-graduação em DIREITO POLÍTICO. O seu primei-
ro mandato foi como vereador de Cariacica, no quadriênio 
1997/2000. Hoje, está em seu quinto mandato consecutivo 
como deputado estadual e desde 2017 atua como 1º vice-
-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 
De grande desenvoltura, habilidoso, é dos raros políticos 
que, quando consultado, não deixa a pessoa sem resposta, 
mesmo que seja uma NEGATIVA. Isso faz a diferença! Até 
mesmo colegas admiram a sua dedicação ao município que 
representa, como é o caso do deputado Hércules Silveira, 
que costuma se referir a ele como “MARCELO CARIACICA 
SANTOS”.
O seu gabinete é um dos mais movimentados da ALES e, 
nos últimos tempos, o deputado tem se desdobrado acom-
panhando o governador RENATO CASAGRANDE em viagens 
por quase todos os municípios do Espírito Santo, como 
presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Urbano e Regional, Mobilidade Urbana e Logística da Assem-
bleia, vistoriando, projetando e inaugurando obras. O fato até 
criou apostas de que estaria arrumando a cama para colocar 
o seu nome como candidato a DEPUTADO FEDERAL. O que 
seria bom não só para CARIACICA, como também para o 
Espírito Santo, uma vez que, inegavelmente, MARCELO é um 
político que corre atrás, que se realiza fazendo o seu papel: o 
de conseguir melhorias para o bem coletivo. 
Uma grande vantagem do parlamentar é o fácil acesso que 
permite a seus eleitores. Não faz o gênero de empurrar tudo 
para assessores, raridade em se tratando de políticos, que dei-
xam até o telefone para o motorista atender. Este ano, até um 
padroeiro ele criou para CARIACICA - SÃO JOÃO BATISTA -, 
uma vez que o Dia da Cidade coincide com o do santo; mas, 
até então, o município não tinha um. 
Determinado, MARCELO cria projetos audaciosos, como o 
de dar uma praia a CARIACICA. O mais recente, presidido por 
ele, é o de DESBUROCRATIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
visando dar celeridade aos processos, dentro da legislação, 
possibilitando que todos os municípios do Estado recebam 
investimentos em infraestrutura, gerando também emprego, 
renda e dando qualidade de vida aos cidadãos. 
Casado há 25 anos com SHIRLENE, pai de GUILHERME e 
ALEXANDRE (in memoriam), o deputado MARCELO SAN-
TOS, sem dúvida alguma, hoje é um dos mais atuantes polí-
ticos do Espírito Santo. Sendo assim, não poderia deixar de 
integrar esta galeria tão seletiva que é a FIRST CLASS.

Com os pais, Alice e Aloízio Santos, e os irmãosCom os pais, Alice e Aloízio Santos, e os irmãos

Marcelo com o governador Renato CasagrandeMarcelo com o governador Renato Casagrande

Marcelo e a esposa, ShirleneMarcelo e a esposa, Shirlene

Com o filho, GuilhermeCom o filho, Guilherme



MMMExemplos assim assus-
tam e trazem tristeza. Vejam o 
caso do locutor CID MOREIRA, um 
dos mais famosos do País em to-
dos os tempos, que aos 93 anos, 
no final da vida, é alvo de uma si-
tuação dramática: os filhos brigam 
pela herança com a atual esposa, 
que, segundo eles, tem feito trans-
ferências de bens para membros 
da família dela. Sem entrar no mé-
rito de quem tem direito, o fato em 
si é lamentável. HERANÇA boa é a 
educação e os momentos compar-
tilhados. BENS materiais sempre 
causam problemas.
MMMMuita gente querendo sa-
ber quem foi o milionário que com-
prou um carro de mais de R$ 3 mi-
lhões de uma nova concessionária 
de automóveis importados, na Ave-
nida Américo Buaiz. Sei lá! A maio-
ria dos ricos que conheço tenho 
certeza que não gasta com isso. O 
dinheiro trocou de mãos, de pés e 
de cabeças.

MMMFalando nisso, um caso 
sério acontece na Ilha: um dos res-
taurantes vendidos recentemente 
criou uma grande confusão. Ex-

plico: o dono do estabelecimento, 
doente, resolveu entregar ao filho, 
mas, com direito de usufruto. O fi-
lho, por sua vez, não queria tocar 
em frente e resolveu vender sem a 
assinatura do pai. Agora, a justiça 
é quem decidirá. BAFON FORTE.

MMMFernanda e Eliezer Scher-
rer Júnior foram passar uns dias de 
férias com os filhos na maravilhosa 
cidade mineira de OURO PRETO.
MMMCUPIDO NA ILHA: a bela e 
competente advogada NINA CÔR-
TES DA VEIGA, que agora está 
como um dos pilares da poderosa 
banca do avô, o respeitado GUIDO 
CÔRTES, e o jovem VICTOR CASA-
GRANDE estão IN LOVE sério, já 
há alguns meses, mas, em total 
discrição. Como são, na verdade, 
ambas as famílias.
MMMDizem que tem aparecido 
ratos tão grandes na RUA DA LAMA 
que mais parecem gatos. Como di-
ria o saudoso TAO MENDES: “Ma-
cacos me mordam!” 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!
MMMO estilista IVAN AGUILAR 
fez os maiores elogios ao joalheiro 
DORION SOARES: “Jorginho, você 
precisa ver que gentileza! Ele me 
enviou dicas ao saber que estava 
iniciando a criação de joias!” Para 
mim, não é novidade, DORION é 
daqueles que têm confiança no seu 
talento. 

revistaclass.com.brrevistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

“O importante 
não é o que fazem 
do homem, mas o 
que ele faz do que 
fizeram dele.”

Jean-Paul Sartre

O capixaba 
FÁBIO MOREIRA 
MIDGARD, 
que vive já há 
alguns anos 
em CHICAGO, 
nos Estados 
Unidos, é hoje 
reconhecido como 
um dos melhores 
tatuadores 
daquele estado 
americano.



FEIJOADAÇA CLASS 2021
DIA 17 DE OUTUBRO, CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA, ÀS 13 HORAS

CONVITES LIMITADOSCONVITES LIMITADOS

SORTEIO E PRÊMIO PARA A
CAMISETA MAIS CRIATIVA
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Sr. José Braz e D. Ledia com os netosSr. José Braz e D. Ledia com os netos

Com os bisnetosCom os bisnetos



A matriarca e o patriarca dos 
BRAZ são exemplos de vita-
lidade e amor à família que 
lindamente construíram. O 
senhor JOSÉ BRAZ, aos 95 
anos, foi eleito pela terceira 
vez prefeito da Muriaé, está 
sempre ativo nas empresas 
do grupo e presente em tudo 
que fazem. 
E D. LEDIA acaba de com-
pletar 90 anos, sempre de-
dicada aos seus e com saú-
de. Numa data tão especial, 
ela comemorou do jeito que 
mais gosta - cercada pela 
família e cantando parabéns 
junto com outros aniversa-
riantes. 
Que DEUS continue os aben-
çoando!

90 ANOS DE
D. LEDIA

Braulio, Beth, Sr. José Braz, D. Ledia, Bianca, Juliana e Eloy BrazBraulio, Beth, Sr. José Braz, D. Ledia, Bianca, Juliana e Eloy Braz

Com os bisnetosCom os bisnetos



MMMA resistência de alguns países em proibir turistas 
que foram vacinados com a CORONAVAC tem causado re-
volta a muitos brasileiros. Alguns, resolveram até tomar a 
terceira dose de outra vacina.
MMMMARÍLIA ANTUNES E COSER me telefonando de 
SOUTH HAMPTON para atualizar o papo e matar saudades. Ela 
programa vir a Vitória em outubro para vistoriar os seus bens. 
Disse-me que talvez venderá a sua cobertura na Orla de Cam-
buri, que é um dos melhores apartamentos de Vitória.
MMMColhido nas redes sociais: “Se organizar direitinho, 
dá para fazer a troca do povo de CUBA, que quer LIBERDA-
DE, pelo povo daqui, que quer COMUNISMO.” E todos seriam 
felizes para sempre! Como diria o saudoso VACCARI: “Sem 
aquela, tá!” Quá... Quá... Quá...
MMMHouve uma época em que a separação de casais na 
high capixaba gerava muitos ti-ti-tis. Hoje, quando isso acon-
tece, ninguém sequer comenta. Ainda bem. Afinal, viver com 
alguém sem amar, só para dar satisfação aos outros, é quase 
um suicídio.
MMMIniciamos os preparativos para realizar o mais es-
perado evento da high capixaba: FEIJOADA DA CLASS. Em 
março de 2020, quando a PANDEMIA chegou, já estávamos 
com as camisetas ingresso prontas e mais de 11 mesas 
vendidas, além das centenas de reservas. Na impossibilida-
de, cancelamos e devolvemos a todos os pagamentos efetu-
ados. Agora, já voltamos a aceitar reservas. Provavelmente, 
será no dia 17 de outubro, quando 70% da população adulta, 
do público-alvo do evento, deverá estar vacinada. Mesmo 
sendo nos salões do CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA, 
com espaço sobrando, preferimos ter a preocupação de se-
guir todas as restrições impostas. Será a melhor de todos 
os tempos e, como já disse, uma festa regada à EMOÇÃO de 
reencontrar muitos amigos que há quase dois anos não se 
veem. Quem viver, e for, verá!
MMMRealidade do turista brasileiro atualmente na Europa: 
uma garrafa de água mineral de 100 ml, num bom restaurante, 
custa 8 euros, ou simplesmente algo em torno de R$ 50. Como 
diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Je-
sus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMM“Ando devagar porque já tive pressa, trago o meu 
sorriso porque já chorei demais!!!” Êta ferro!!!
MMMA nossa próxima edição será comemorativa aos 29 
anos de existência da CLASS. A única revista capixaba com 
periodicidade comprovada desde o dia de seu lançamento - 
02 de setembro de 1992. Uma história de muita luta, que nos 
colocou em posição única de credibilidade e respeito. E como 
disse a poderosa jornalista REGINA GUERREIRO: “Revista que 
não tem data para sair não tem nenhuma credibilidade!”
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil 
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cra-
var este chão!

by JORGINHO SANTOS
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Se ficamos mais de 15 meses em abstinên-
cia social, os privilegiados escolhidos para 
participar do casamento de GABRIELLA NE-
MER e ADYR NICCHIO viveram um momen-
to histórico onde a emoção, aliada ao gla-
mour, requinte e sofisticação, com pitadas 
de naturalidade, romperam todas as barrei-
ras e o evento arrebatou o título de CASA-
MENTO DO ANO. Com a minha experiência, 
vivida ao longo de 45 anos de colunismo, 
aposto que será quase impossível que em 
2021 ainda aconteça algo que se aproxime. 
Um verdadeiro conto de fadas. Ele era o me-
lhor amigo de GABRIELLA e, aos poucos, 
sentiram que quanto mais se conheciam, 
mais tinham coisas em comum. E, na cele-
bração, tendo fundo musical da banda ALE-
GRETTO, juraram amor eterno, lembrando 
momentos de suas vidas e agradecendo a 
DEUS por permitir aquela união. Foi lindo!
A cerimônia aconteceu na FAZENDA PEDRA 
AZUL, num cenário deslumbrante, em dois 
pisos diferenciados, durante o pôr do sol: 
na parte baixa, um altar sobre um platô com 
arco de flores, onde ficaram apenas os pais 
dos noivos, CECILIA e EMILIO BICALHO 
NEMER e MORGANA e PEDRO NICCHIO, e 
parte dos convidados sentados em cadeiras 
DIOR cristal. Na superior, convidados espa-
lhados pelo jardim. O padre Eduardo Maga-
lhães deu toques de humor e descontração, 
numa bela celebração. 
POMPA E CIRCUNSTÂNCIA
A noiva estava lindíssima, num modelo 
tradicional assinado pelo ATELIER CARME-
LITA, com decote profundo tanto na frente 
quanto nas costas, em tecido trabalho com 
detalhes de rendas, complementado por uma 
tiara maravilhosa e véu longo. A produção de 
GABRIELLA foi assinada por Wallace Abeldt 
e Bruna Ramos. 
O noivo optou pela farda da Marinha Mer-
cante, o que deu um toque diferenciado. O 
mesmo traje foi usado pelo pequeno pajem, 
enquanto a mademoiselle d'honneur usou 
um modelo com detalhes de plumas. Eles 
estavam lindos!!!
Quando receberam as bênçãos, já como 
marido e mulher, centenas de balões de gás 
foram soltos e subiram aos céus, em forma 
de agradecimento, enquanto se encaminha-
vam para a espetacular mansão onde acon-
teceria a festa.



Gabriella sendo conduzida ao altar pelo pai, Emilio NemerGabriella sendo conduzida ao altar pelo pai, Emilio Nemer

A caminho do altar, o noivo, Adyr, com a mãe, Morgana NicchioA caminho do altar, o noivo, Adyr, com a mãe, Morgana Nicchio



GLAMOUR COM SIMPLICIDADE É LUXO!
Os NEMER primam pela simplicidade e educa-
ção de toda a família. São daquelas pessoas 
que se destacam pela naturalidade de seus 
atos; gente que não faz questão de ostentar, 
mas o que fazem e compartilham é sempre o 
MELHOR DO MELHOR. Isso é o ápice do LUXO 
e que poucos atingem. Por outro lado, os pais 
do noivo parecem comungar do mesmo esti-
lo de ser, uma vez que na hora dos agradeci-
mentos o pai, PEDRO NICCHIO, não conteve a 
emoção e as lágrimas interromperam as suas 
palavras.
Na porta da mansão, o primeiro espaço tinha 
alusão à Sagrada Família, entre um verdadei-
ro jardim de flores, saudando os convidados. 
Dezenas de garçons enfileirados com bandejas 
de taças de champanhe as distribuíam e davam 
as boas-vindas. Ainda na varanda, ladeando a 
grande porta de entrada, mesas com souveni-
res, bem-casados e chocolates, tudo com flo-
res brancas e muitas velas.



Os noivos, Gabriella Nemer e Adyr Nicchio, com os pais dela, Cecilia P. Tannure Nemer e Emilio Wallace NemerOs noivos, Gabriella Nemer e Adyr Nicchio, com os pais dela, Cecilia P. Tannure Nemer e Emilio Wallace Nemer

Os noivos com os pais dele, Morgana Menegatti Nicchio e Pedro NicchioOs noivos com os pais dele, Morgana Menegatti Nicchio e Pedro Nicchio



Depois, o primeiro visual de impacto: a gigante escadaria de dois lados, com 
os corrimãos adornados com enormes arranjos em toda a sua extensão, ten-
do um lustre de cristal gigante descendo do teto de uns oito metros de altura. 
Ali, estava a sala de doces. Colunas cobertas de folhas verdes e nas mesas 
doces distribuídos em pratarias, dezenas de arranjos, sempre com astromé-
lias, boca-de-leão, gipsofilas e orquídeas em profusão. Um trabalho de décor 
da CONCEITO ÚNICO que merece aplausos.
EXPLOSÃO DE LUZES E ALEGRIA - No segundo salão, onde estava a pista de 
dança, um cenário deslumbrante com destaque para o teto com milhares de 
lâmpadas de led e um belíssimo lustre de cristal no centro. A pista transparen-
te também tinha a mesma iluminação. No fundo preto, painéis de led com ima-
gens de grafismo multicolorido faziam um contraste de extremo bom gosto. 
Logo no início, quando a BANDA EVIDENCE começou a tocar, a galera soltou 
as feras e poucas vezes vi tantos rostos esbanjando alegria. Afinal, estávamos 
todos sedentos por LIBERDADE e pela retomada da vida social; e, naquele 
naipe, volto a dizer, era um privilégio. Imagina que além da EVIDENCE, ainda 
tivemos shows com o sertanejo EDER ARAÚJO e o DJ ALEC. Afinal, meus 
queridos, foram O-I-T-O horas de festa.
O BUFFET - O padrão de qualidade e fartura sempre pesam em qualquer even-
to. E isso, claro, superou as expectativas! Uma seleção de salgados divina, 
sempre com excelente apresentação, garçons atenciosos tanto na distribuição 
quanto na limpeza constante das mesas, o que sempre faz a diferença. Os 
buffets LORRAN e ZATTAR, junto com o open bar BLACK JACK, que prepara-
va coquetéis diversos na pista de dança, se superaram. Sem falar que rolou 
solto champagne MOËT CHANDON e, para os amantes de whisky, OLD PARR. 
Que tal? Ah, mas os que curtem cervejas não foram esquecidos, tinha a HEI-
NEKEN, e os do vinho degustaram o CALICANTO. 
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ELEGÂNCIA NA NOITE - Óbvio que, em qual-
quer evento, ELAS sempre colaboram para dar 
um UP usando a beleza e a elegância para isso. 
As mães dos noivos estavam bem chiques: CE-
CILIA NEMER num modelo bordado em ouro, 
by Martha Paiva, e MORGANA NICCHIO, mãe 
do noivo, num azul royal com detalhe em plu-
mas, by Maria Helena Moulin, que também as-
sinou o vestido de algumas madrinhas. A noiva, 
GABRIELLA, ainda usou um segundo modelo 
na festa, da MARI FERRARI, que também foi a 
escolha de algumas madrinhas.
Mas, tinha a chiqueria de BETH BRAZ, num mo-
delo em tom manteiga com blusa de renda e 
a proteção de um xale da LOUIS VUITTON. A 
beleza suave e a elegância de ANA PAULA FRIZ- 
ZERA FONTES, num modelo de veludo negro 
com plumas, muito bonita MESMO.
O porte e a elegância de REGINA SILVARES e 
REGINA TOMMASI, ambas de negro. Além de 
muitas jovens bonitas e chiques, com estolas 
de pele porque o frio pedia. Tanto que um dos 
souvenires para as mulheres eram pashiminas.
Todos os detalhes foram pensados e aqui dei-
xamos os nossos cumprimentos a todos os en-
volvidos, em especial à cerimonialista MARIAH 
ARREGUY e, lógico, aos pais e à noiva que 
ficaram meses nos preparativos. Mas, valeu 
a pena! Eu, JG, posso lhes afirmar que foi IR-
RETOCÁVEL! As fotos oficiais são de BRENDA 
SANGI e a filmagem da R2 Filmes.

André Nemer Silvares eAndré Nemer Silvares e
Maria Eduarda Nemer CasagrandeMaria Eduarda Nemer Casagrande

Cecilia e Emilio Nemer com Caio Nemer e Maria EduardaCecilia e Emilio Nemer com Caio Nemer e Maria Eduarda

A noiva entre Cynthia, Laura e Raquel Tannure CoelhoA noiva entre Cynthia, Laura e Raquel Tannure Coelho

Mathiello Barros e Renata NemerMathiello Barros e Renata Nemer Gianluca e Giulia Nemer ZanettiGianluca e Giulia Nemer Zanetti Ana Paula e Odilon FontesAna Paula e Odilon Fontes



Andrea e Leonardo NemerAndrea e Leonardo Nemer

Regina, Célia, Maria Helena, Rosane e Juliana TommasiRegina, Célia, Maria Helena, Rosane e Juliana Tommasi

Cecilia com Luciana Tannure FonsecaCecilia com Luciana Tannure Fonseca Thiago Lobato e Aline Tannure CoelhoThiago Lobato e Aline Tannure Coelho Thais Bresciane e Fabrício FontesThais Bresciane e Fabrício Fontes

Cecilia entre as irmãs, Ligia Pinheiro Tannure Cecilia entre as irmãs, Ligia Pinheiro Tannure 
e Ana Luiza Pinheiro Tannuree Ana Luiza Pinheiro Tannure

Alessandra e Mario Zanetti FilhoAlessandra e Mario Zanetti Filho Eliza M. Santos entre Beth e Braulio BrazEliza M. Santos entre Beth e Braulio Braz





ESTAIS NA TERRA!

CLASS sempre primou pela originalidade. A nossa meta é sem-
pre surpreender, fugir da mesmice e através do bom humor 
e do glamour, trilhar todas as nossas edições. Assim sendo, 
nesta publicação queríamos evitar aquelas homenagens tradi-
cionais pela passagem do DIA DOS PAIS. Então, lembrei de um 
PAI que me surpreendeu, ou melhor, me surpreende a cada vez 
que encontro. Embora se o assunto venha à tona, perceba a 
imensa dor de uma saudade nos seus olhos. 
Como sou um PAI extremamente apaixonado, mergulho em 
seus pensamentos e tenho quase certeza que não teria a força 
dele. Digo isso porque, há quase um ano e meio, ele perdeu o 
seu filho brutalmente, do nada, e nunca mais, como é natural, 
conseguiu se recuperar. Eu acho que perder um filho é como 
alguém arrancar nosso coração e não devolver. É como uma 
dor crônica, daquelas que não há sedativo para amenizar. 
Por várias vezes, quando nos encontramos, me veio a vontade 
de perguntar, mas seria tocar numa ferida aberta. Então, neste 
DIA DOS PAIS que se aproxima, escolhi para homenagear entre 

todos os leitores e PAIS o meu amigo FÁBIO DAHER BORGES. 
Cara, eu queria te dizer tanta coisa! Queria ter o poder de fazer 
neste dia algo que pudesse tirar um pouco dessa dor. Mas, sei 
que isso é impossível. Daí, venho, com muita emoção e uma 
vontade enorme de te abraçar, dizer que você é um GIGANTE. 
Lembro de uma postagem em dezembro do ano passado, 
quando você e PAOLA fizeram uma missa com amigos do 
GABRIEL para comemorar o aniversário dele e chorei quando 
li o que você escreveu: “Vocês comemoram o aniversário de 
GABRIEL? Responderei de pronto: CLARO! Comemoraremos 
todos os anos o aniversário de meu filho porque o dia de seu 
nascimento traduz o dia em que descobri que é possível profes-
sar o AMOR incondicional e a FÉ absoluta em DEUS.” FELIZ DIA 
DOS PAIS! Você se tornou um grande exemplo para OS PAIS 
NOSSOS QUE ESTÃO NA TERRA. 
Que, dentro do possível, seja um dia de paz ao lado do seu ou-
tro filho, PEDRO JOAQUIM, e que DEUS o fortalece nessa nobre 
e difícil trajetória de ser PAI. 

Por JORGINHO SANTOS

PAI NOSSO QUE

Gabriel (Gabriel (in memorianin memorian), Fábio e Pedro Joaquim), Fábio e Pedro Joaquim



Foi um processo muito rápido o que mudou da água para o vi-
nho os cuidados de higiene e de beleza masculina. Quem pode-
ria imaginar, 20 anos atrás, que os “MACHÕES” se renderiam 
aos tratamentos de pele, depilação, botox e outras técnicas 
para ficarem mais BELOS? Isso era coisa de “MARICONA”, “BI-
CHA” e, para o linguajar mais chulo, de “VEADO”.  
Aos poucos, a liberação foi acontecendo e os salões de beleza 
deixaram de ser um espaço só para cortar os cabelos. A prin-
cípio, a tintura, as mechas, os cortes sofisticados. As clínicas 
especializadas começaram a ter hora marcada para ELES fa-
zerem a limpeza de pele, depilação das axilas, partes íntimas, 
peitoral e sem necessidade de pedir aquele horário após o ex-
pediente.
O homem moderno descarregou aquela prosaica preocupação 
em mostrar a sua virilidade, mesmo porque as mulheres, em 
geral, também passaram a incentivar e cobrar atitudes diferen-
tes das que vinham da Idade da Pedra. 
Imagina se, décadas atrás, seria normal um homem cobrir o 
rosto com protetor solar na praia? Aparecer com as pernas e 
os peitos sem um fio de cabelo? Como diziam nossos avós, 
logo ficaria “mal falado” e entraria no jogo de apostas sobre a 
sua masculinidade. 
O movimento de liberação gay impulsionou isso de uma tal 
forma que eles, os que se reservavam, entraram nas acade-
mias e transformaram os seus corpos raquíticos em novos 
“RAMBOS”, sem nenhuma preocupação com os pensamentos 

alheios. Sim, porque se tivesse barba e músculos, atestavam 
a virilidade na concepção dos outros. Hoje, o importante é ser 
FELIZ! Grande parte usa barba, é forte e passa a ter o RESPEI-
TO indiferente à sua preferência sexual.
O homem de hoje usa cabelos com fivelas, amarrados, longos, 
curtos, tratados. Vai ao salão de beleza fazer as unhas dos pés 
e das mãos, sem se preocupar com os comentários; como 
antes era normal. Atualmente, ainda restam alguns presos ao 
passado, que não conseguiram a libertação de TABUS, mas 
estão em número cada vez menor. Felizmente!!!

VAIDADE MASCULINA: ADEUS TABUS!





A moda masculina se renova cada vez mais, proporcionando ao 
homem se expressar através dela, imprimindo em suas escolhas o 
seu estilo e personalidade. Na joalheria não é diferente. Com a maior 
liberdade conquistada e mais ousadia na composição do visual, a 
customização masculina ultrapassa o uso tradicional e passa a ter 
como referência joias mais elaboradas e com design exclusivo.
“O uso de pedras preciosas e diamantes de várias cores se unem a 
um design exclusivo para se destacar no universo masculino. É cres-
cente a procura por peças mais especiais e ousadas para expressar 
um estilo único”, explica o joalheiro e designer DORION SOARES.
As Rivieras, tanto pulseiras quanto colares, agora passam a fazer 
parte também do acervo masculino. A última edição do Oscar trouxe 
para o seu red carpet homens apresentando a exuberância de joias 
nada convencionais; como os maxi anéis e peças com diamantes. “É 
uma maneira de imprimir e se expressar através de um estilo. Essa 
liberdade traz para a joalheria masculina um novo conceito!”

ESTILO EM JOIAS

O
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Todas as peças são daTodas as peças são da
DORION SOARES JOALHERIADORION SOARES JOALHERIA



A evolução
do terno
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Para quem ainda não sabe, a palavra TERNO foi criada para identificar as três 
peças: calça, colete e paletó, sendo todas do mesmo tecido. Ele surgiu na Fran-
ça, no século XVIII, idealizado por alfaiates do REI LUIS XVI com a finalidade de 
inovar, tirar um pouco da formalidade e dar um ar mais casual. Vocês sabem, 
eles usavam aquelas roupas de brocados, com casacos, capas, camisas e golas 
com muitos babados e frufrus. Isso fazia parte de diferenciar classes. A extrava-
gância demasiada era símbolo de PODER.  
Com a chegada dos TERNOS, a revolução industrial tirou um pouco da soberania 
e influenciou no vestir. A partir daí, os nobres e milionários passaram a investir 
nos carros, charutos e joias. Óbvio que esses também continuaram a ter seus 
trajes sob medida. TERNOS feitos com tecidos especiais e alguns bordados em 
fios de prata e ouro passaram a fazer a diferença nos looks. Um detalhe é que 
os primeiros ternos na verdade tinham o “CULOTE”, uma espécie de calção, ao 
invés de calças, e o colete era bem longo.
No terceiro milênio, outra grande novidade surgiu nos anos 40 - o paletó jaque-
tão, ou redingote, tendo como garoto propaganda AL CAPONE. Foi na metade do 
século XIX que o TERNO ganhou o comprimento atual com a criação do LOUNGE 
SUIT ou SACK SUIT. Hoje, já não existe mais um estilo soberano; a moda con-
temporânea exibe uma infinidade de opções em cortes e cores, mas é evidente 
que o clássico com três botões tem a preferência. E na constante evolução da 
moda, surgiu o COSTUME, que dispensou o colete e adotou apenas a dupla 
paletó e calça; sendo o mais usado nos dias atuais; deixando os ternos para 
ocasiões especiais.
É indiscutível que ainda há forte influência do que artistas usam em filmes e 
seriados, entretanto, como bem definiu o filósofo francês GILLES LIPOVETSKY: 
“A moda contemporânea funciona como um supermercado de estilos e não há 
mais os ciclos de corrente e depois contra-corrente, mas sim ambos coexistindo 
em um contexto e as pessoas gravitando ao que as agrada mais.”

Terno nos anos 40Terno nos anos 40

Ricardo AlmeidaRicardo Almeida

Ivan AguilarIvan Aguilar

Os primeiros ternos eram assimOs primeiros ternos eram assim
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a cereja do bolo

revistaclass.com.br

Um look nunca é composto somente pela roupa que usamos. É preciso har-
monizá-la bem com acessórios, seguindo as mesmas tendências e estilo 
e, claro, respeitando a sua personalidade. Na produção masculina, a opção 
certa do sapato é imprescindível! Ao escolhê-lo, deve-se levar em conside-
ração a ocasião em que será usado para que estilo e cores correspondam 
ao traje. 
O estilista IVAN AGUILAR conta que os sapatos ganharam destaque no 
look masculino na última década devido à alteração que o guarda-roupa do 
homem teve, em que ele se apropriou de diversos itens que antes só faziam 
parte do feminino, como calças curtas, exigindo assim total atenção aos 
sapatos. Mas, muitas vezes, ele ainda é um item negligenciado por alguns, 

mas que faz toda a diferença. Sapatos desgas-
tados, malcuidados, arruínam qualquer pro-

dução. “Ele é responsável por dar aquele 
toque final no look, é a cereja do bolo. 
Sendo assim, deve estar impecável e 
ser bem escolhido”, explica CESINHA 
SAADE, da Libanesa Homem e Mai-
son Libanesa.
Como a moda masculina dura por 
várias temporadas, vale a pena 
investir em sapatos de ótima 
qualidade, próprios para os am-
bientes e eventos que você fre-
quentará, que durarão anos se 
receberem os cuidados certos. 
Assim, você terá estilo e poupa-

rá dinheiro. “Ao adquirí-los, é ne-
cessário observar um conjunto 
de fatores. Qualidade, conforto, 
durabilidade, com uma marca que 

Louis VuittonLouis Vuitton

Pretinho FerreiraPretinho Ferreira



lhe dê a garantia de entrega de um excelente produto. E o item conforto é um dos mais 
importantes, principalmente para quem usa sapatos sem meia” - explica IVAN AGUILAR.
Para um look mais despojado, prefira a leveza dos sapatênis, mocassins, docksides, es-
padrilles e mules. Eles são ótimos para combinar com roupas casuais, como bermudas 
ou calças jeans, principalmente os de tons neutros, dando espontaneidade ao figurino. 
Mas, se você é mais ousado, pode optar por cores fortes. “O que não recomendo usar 
com esse tipo de produção são os tênis de academia, por mais casual que seja a oca-
sião”, complementa CESINHA.
Se o look é mais formal, opte por um sapato social. “Para terno ou costume, não indico o 
uso de sapatos sem cadarço”, recomenda CESINHA. O modelo Oxford é o clássico dos 
clássicos - possui cadarço e nunca sai de moda. A maioria costuma ser em tons neutros, 
como marrom e preto. Mas, se sua personalidade pede algo mais diferenciado, não deixe 
de ousar na cor. Existem outros modelos sociais, como o Derby ou Blutcher, que se dis-
tingue do Oxford pela amarração do cadarço. O Oxford tem as abas fechadas e ele tem as 
abas abertas e é menos formal. E o Loafer, que não tem cadarço, que confere um certo 
despojamento, mas ainda é considerado social.
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Segundo um especialista, a grande dificuldade do uso da BOLSA no 
universo masculino vem do fato de não termos em português uma pa-
lavra específica para bolsa de mulher e para bolsa de homem, como 
ocorre no inglês onde PURSE é bolsa feminina e BAG é a contraparte 
masculina.
As primeiras bolsas masculinas, na Idade Média, eram usadas presas 
em galhos ou bastão e tinham a finalidade de carregar alimentos. O as-
pecto andrógeno era diferenciado na variação de tamanhos, sendo que 
as masculinas eram sempre maiores que as femininas, e ganharam uma 
aceitação tão grande que, segundo historiadores, chegaram a custar 
mais caro que o OURO da época.
Na Era Medieval, surgiu a bolsa chamada ALMONIERE, que era feita em 
linho, veludo e couro, presa em cinturões. Ora vejam só: foi uma manei-
ra encontrada para carregar as esmolas para doações nas ruas. No iní-
cio dos anos 70, que foi a época de maior revolução de estilo no Brasil, 
até as bolsas escolares, estilo CARTEIRO, começaram a ser substituídas 
por mochilas e sacas de lona e couro. Claro, ainda sob olhares male-
dicentes dos tradicionais, ou mal informados, porque a “HANDBAG” foi 
descoberta em desenhos nas pirâmides do Egito. 
Hoje, as bolsas estão no closet de engenheiros, arquitetos, executivos, 
dentistas e de quase todos profissionais. Não há como se organizar sem 
carregar uma delas para suas atividades, com dezenas de itens na hora 
do atendimento. Virou um acessório de suma importância e, conscien-
tes disso, as grifes partiram para lançamentos com materiais e design 
inovadores, o que lhes garante um faturamento de bilhões de dólares. 
É importante frisar que no caso das marcas de luxo, a maioria já não 
se preocupa em diferenciar modelos femininos dos masculinos. Isso é 
coisa do passado, o que elas querem é faturar.
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AS BOLSAS MASCULINAS
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Sabe aquele dia em que tudo deu errado para você? E o 
pior de tudo, começou bem cedo. Foi aquele terno novo que 
você vistoriou por inteiro antes de comprá-lo e quando foi 
vesti-lo, logo pela manhã, percebeu aquele comprimento 
errado das pernas. Uma perna é de pescador e a outra boca 
de sino. Tudo culpa da costureira que se prontificou em fa-
zer a bainha da calça para você. E culpa sua também, que 
apenas apanhou o terno na loja no dia 
seguinte sem vesti-lo. 
Com essa aí, você já perdeu uma par-
te da paciência, pois esse terno era 
aquele que você usaria na reunião 
da diretoria da empresa. Você abre o 
armário e percebe que não tem jeito, 
precisará mudar os planos. Deixar o 
novinho e partir para o velho de guer-
ra, mudando apenas a camisa branca 
e a gravata, antes vermelha agora por 
amarela. 
Depois desse imprevisto, que parece 
dar a sensação de que o mundo aca-
bou e que você não será o mesmo na-
quela reunião por causa de um simples terno, você pensa: 
O que será que pode acontecer agora? E acontece. É a ba-
teria do celular descarregada que você esqueceu de colocar 
para carregar um dia antes, sua mulher com TPM, que fica 
te cobrando o tempo todo uma posição em relação às notas 
baixas do “Joãozinho” e a secretária do lar que esqueceu de 
colocar açúcar ou adoçante no seu café. Enfim, está tudo 
meio azedo realmente. 
Bom, passado o susto dentro de casa, você pega o seu car-
ro e parte em direção ao seu trabalho. Tenta se distrair com 
aquela playlist preferida, coloca na faixa 12 e curti aque-
le som. Claro, a música é uma excelente terapia. Mas, os 
problemas não conseguem fugir da sua mente. E a cada 
buzinada no trânsito, parece que eles afloram mais e mais. 
Aí, você já se esqueceu da música e começa a resmungar. É 
buzina pra lá, buzina pra cá. E o caos está formado. 
Em primeiro lugar, precisamos entender que ninguém é res-
ponsável diretamente pelos nossos problemas ou fracas-
sos. Fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos, per-
ceba como tudo poderia ter sido evitado. Vamos analisar. Se 
você tivesse vestido o terno antes de sair da loja, colocado 
o celular para carregar um dia antes, conversado com seu 

filho a respeito das notas dele no colégio e perguntasse an-
tes à sua secretária do lar se o seu café estava adoçado, 
você com certeza não teria nenhum desses problemas an-
tes dessa reunião tão importante. Parece simples, mas as 
pessoas não planejam suas vidas. 
E o que acontece? Descontam suas emoções no trânsito, 
com uma fechada em alguém, porque não aceitam dar pas-

sagem a outra pessoa pelo simples fato de estar com o seu 
celular sem bateria. Não esperam as pessoas atravessarem 
na faixa de pedestre pois o seu café não estava adoçado. 
Não agradecem uma gentileza gesticulando com as mãos 
para fora do carro pois o seu terno estava curto demais. 
Enfim, são essas atitudes e muitas outras que cometemos 
no trânsito que mancham nossa imagem frente às pessoas. 
Cuidado! Sua forma de dirigir reflete sua personalidade e 
deixa transparecer suas emoções. Seja equilibrado no trân-
sito e construa uma imagem positiva. Não permita que os 
seus problemas lhe causem 
maiores transtornos. Aquela 
pessoa que você discutiu, 
brigou, ameaçou processar 
ou colocar até mesmo na ca-
deia, amanhã poderá ser seu 
maior cliente ou parceiro de 
negócios. Pense nisso e boa 
viagem!

Por Fernando Mendonça
Consultoria e Treinamento

CONSTRUINDO UMA IMAGEM PLANEJADA!



BRUXISMO
SaúdeSaúde

Situações de estresse e nervosismo são normais no nosso dia a 
dia, mas esse estado de espírito tem se tornado uma constante 
na vida do brasileiro neste último ano. Entre um período tão 
longo de isolamento social, a crise econômica no País e tantos 
outros cansaços mentais causados pela pandemia, é de se es-
perar que alterações na saúde de nossa população aconteçam, 
e um aumento que tem sido observado nos consultórios dentá-
rios é o de casos de bruxismo.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o distúrbio 
atinge 40% das pessoas no Brasil, ou seja, quase 84 milhões 
de brasileiros. O bruxismo é o ato involuntário de pressionar ou 
ranger os dentes e pode acontecer tanto durante o dia quanto 
no sono. Apesar de poder ser causado por uma desarmonia no 
formato da arcada dentária, na maioria das vezes ele aparece 
como um sintoma da ansiedade e do estresse.
Para o cirurgião dentista Willian Ortega, a necessidade de se 
conscientizar as pessoas sobre o problema é que, por ser uma 
válvula de escape inconsciente, o diagnóstico geralmente vem 
de maneira tardia. “O bruxismo tem diversos sinais que se ma-
nifestam de maneiras diferentes em cada pessoa, por isso são 
difíceis de perceber se você não sabe o que está procurando”, 
explica.
O mais comum dos indícios são as dores de cabeça e enxa-
quecas, que muita gente não relaciona com a dentição. Porém, 
conforme o distúrbio vai progredindo sem tratamento, podem 
ocorrer desgastes e quebras nos dentes, estalos ao abrir e fe-
char a boca. O cirurgião ainda relata que em casos mais extre-
mos, o movimento repetitivo afeta os tecidos que dão suporte à 

mandíbula, como os ligamentos e músculos da região do rosto.
“Um grande indício que vale a pena observar é a dor de cabeça 
ou rosto muito intensa logo quando se acorda, indicando que 
você provavelmente está forçando os dentes durante a noite,” 
aponta Ortega. Ele ainda frisa que, mesmo que não seja o caso, 
já que a dor na região é normal em momentos de tensão, o 
bruxismo é muito mais fácil de lidar quando identificado cedo.
O tratamento é focado em reduzir a dor e preservar os dentes, 
já que a condição não tem cura. A placa dentária em acrílico 
é indicada na maioria dos casos, produzida sob medida para 
encaixar entre os dentes, protegendo-os do impacto.
Uma alternativa surpreendente é a aplicação do botox, que no 
caso do bruxismo é utilizado com fins terapêuticos. A substân-
cia promove relaxamento muscular e automaticamente diminui 
a tensão da região. “Em determinados casos, a paralização do 
músculo pode ser benéfica, trazendo uma sensação de alívio 
ao paciente e diminuindo até o uso de medicamentos para dor 
ou inflamação. O foco é que o paciente não perca a mobilidade 
mandibular,” esclarece doutor Willian.
Apesar do transtorno não ser perigoso, o desconforto constante 
prejudica muito a qualidade de vida de quem passa por ele. Por 
isso, para o cirurgião, é essencial sempre consultar um espe-
cialista, tanto para a parte física quanto mental, já que elas 
andam juntas quando se trata de bruxismo. “Buscar formas de 
relaxar e diminuir a ansiedade, como uma leitura leve, filmes, 
jogos de diversão, meditação ou qualquer outra atividade que 
cause prazer e relaxamento, também é importante para o trata-
mento”, finaliza Ortega. 
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PEIXE NA TRANÇA DE BACON
BY MELCHIOR NETO

PAVÊ DE AMENDOIM
BY ANA MARIA BRAGA

Ingredientes: 200 g de amendoim torrado (pode 
ser com pele), 1 pacote de biscoitos maisena 
quebrados (200 g), 2 latas de leite condensado 
cozido na pressão por 30 minutos (espere esfriar 
completamente para abrir as latas), 2 latas ou 3 
caixas de creme de leite.

Modo de preparo: Triture o amendoim (reser-
ve alguns inteiros para decorar) no liquidificador. 
Misture com o biscoito quebrado e reserve. Junte 
o leite condensado com o creme de leite e mis-
ture bem. Em tigela ou refratário transparente, 
intercale camadas de amendoim com biscoito e 
creme, encerrando com amendoim com biscoito. 
Decore com amendoim e leve para gelar.

Ingredientes: 500 g de filé 
de peixe (de sua preferência, 
mas que possa ser mais alto) 
sem pele, 500 g de bacon fa-
tiado em tiras largas, 2 cebolas 
roxas descascadas e cortadas 
em quatro, 200 g de tomates-
-cereja cortados ao meio, 200 g 
de azeitonas pretas, azeite, Dry 
Rub (mistura de condimentos 
secos ), salsa picada.

Modo de preparo: Tempere 
os filés com o dry rub. Em se-
guida, faça tranças com o ba-
con fatiado. Embrulhe separa-
damente cada filé nas tranças 
e coloque em uma assadeira 
funda.  Acrescente as cebolas 
roxas, os tomates-cereja, a 

salsa picada e as azeitonas pretas. Regue com azeite e leve ao forno pré-aquecido em 200° por 
30 minutos. Sirva com arroz ou uma boa salada de folhas.
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SAMSUNG LANÇA “TELEVISÃO GIGANTE” THE WALL

SMARTWATCH DO SUPER MARIO

VIDEOGAMES E TV’S AUMENTAM DE PREÇO

A empresa de relógios de luxo suíça Tag Heuer lançou recentemente um smartwa-
tch do Super Mario, o famoso encanador italiano do clássico jogo da Nintendo. 

Apenas 2 mil unidades foram disponibilizadas para clientes nos EUA e 
na Europa, no último dia 15. Valor: US$ 2.150 ( aproximadamente 

R$ 11.137). 
Todo o visual do relógio inteligente contém elementos do jogo. 
O exterior do dispositivo é quase todo em preto e vermelho e 

os mostradores possuem temas pré-carregados - como no “Ti-
mekeeping” (cronometragem), com elementos retrô da versão de 

1985 de Super Mario em pixels.

A Samsung lançou, no último 
dia 19, a versão 2021 do seu 
painel The Wall. Mais fino e 
com cores mais vibrantes, 
o modelo tem mil polegadas 
(25,4 metros), parece uma 
televisão gigantesca e foi 
criado com tecnologia Micro-
LED.
Ele pode ser usado em shop- 
pings, lojas e outros pontos 
comerciais e turísticos, por 
exemplo. Chamada “IWA Se-
ries”, ainda não teve seu pre-
ço divulgado.

A escassez de matéria prima e de semi-
condutores que assola a indústria mun-
dial também impacta o Brasil, que sofre 
reajuste de 36% no preço de partes avul-
sas e peças. Dentre os setores mais afe-
tados, estão o de eletroeletrônicos, que 
inclui televisores e consoles. Em 2021, a 
categoria de TV’s teve uma inflação acu-
mulada de 14,40%, enquanto os conso-
les sofreram alta de 11,59%. Os dados 
são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).






