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NATAL

Teresa Bedran e
a neta, Camila

first class: o ex-governador josé ignácio ferreira

NOSSA CAPA

É TEMPO DE RENOVAR A ESPERANÇA

TERESA
BEDRAN E
A NETA,
CAMILA

om certeza, muitos de vocês que lerão este mília SAADE, que no próximo ano comemora o ceneditorial hão de concordar que em momentos tenário de atividades no comércio capixaba com sude grandes dificuldades é que encontramos cesso. No social, temos os 90 anos de D. FILHINHA,
as coisas mais importantes da nossa vida. Neste ma- uma matriarca simpática e querida. Na FIRST CLASS,
léfico ano de 2020, todos nós somos sobreviventes uma homenagem a um dos homens mais brilhantes
de uma guerra mundial silenciosa.
do Espírito Santo: o ex-governador JOSÉ IGNÁCIO
Dominados pelo medo e pelo terrorismo do noticiário, FERREIRA. Não poderiam faltar as LINHAS MALDITAS
FICAMOS EM CASA e descobrimos inúmeras coisas mais bem quistas desta cidade. Na moda, ELIZA M.
que, ao longo da vida, fizemos e não valiam absoluta- SANTOS mostra como a LIBERDADE e os novos penmente NADA. Vimos que não necessitamos de muitos samentos estão personificados nas roupas.
itens e pessoas que faziam parte da nossa vida. Foi Entretanto, o mais importante é constatar que vocês
ruim? Eu achei péssimo! Mas, é inegável que ensinou se aliaram ao nosso trabalho e juntos superamos tomuito a simplificar a vida.
das as intempéries num ano que assustou, matou e
Mas, também já deu, queremos de volta a nossa LI- nos fez chorar pela partida de tantos amigos. Como
BERDADE. Cumprimos uma sentença dolorosa, onde não valorizar o fato de conseguirmos, dentro da
muitos não resistiram e outros estão, infeGUERRA, o feito de manter periodicidade,
lizmente, pagando com uma DEPRESSÃO
sempre com intuito de amenizar as dores
por razões óbvias. E, nesta última edição,
e levar o humor para substituir a tristeza?
que é ESPECIAL DE NATAL, buscamos
Conseguimos! Ninguém pode imaginar o
pessoas da high capixaba que souberam
quanto foi difícil.
dar a volta por cima, mantiveram o sorriso
Indiferente ao que ainda tenhamos que
e fizeram da data que se aproxima o prinpassar, acredito e espero que você tamcipal motivo para enfeitar a casa e colocar
bém veja neste nascimento de CRISTO a
a família ao redor de suas árvores, todas
real necessidade de renovarmos a nossa
imbuídas de atrair ENERGIA e ALEGRIA.
ESPERANÇA. Feliz 2021! Obrigado! ObriJORGINHO SANTOS
@jorgeclass
Nela, também contamos a história da fagado! Obrigado!
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Linhas Malditas

O estilista Ivan Aguilar com Rita e Kamel Moysés em noite de comemoração
do seu aniversário, em sua loja na Affonso Cláudio.

revistaclass.com.br

MMMSei não, mas acredita que
tem um capixaba querendo tomar o
lugar de DANI BANANINHA no palco do LUCIANO HUCK? Como diria
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!” Quá...
Quá... Quá...
MMMFalar nisso, que chatice esse
lenga-lenga entre MARCIUS MELHEM
e DANI LINGUIÇA, ou melhor, CALABRESA. Parece até que é novidade
estes pegas entre artistas. Ah... vai
pentear macaco!
MMMEste ano, até agora, foram
aprovadas 7.612 emendas orçamentárias. Dessas, apenas 11 são
do deputado AMARO NETO. E, segundo o site CONGRESSO EM FOCO,
desse total, mesmo empenhadas,
os valores não foram pagos para 7
delas. Com certeza, porque as verbas não foram usadas. São elas:
Fundação Nacional de Saúde, R$
1,8 milhão; e outra de R$ 100 mil.
No Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, R$ 2.670.454
e outra de R$ 250 mil. Já no Ministério do Turismo, uma verba de R$
940 mil também não foi usada e
precisamos tanto. No Ministério da
Segurança Pública, R$ 360 mil e no
Instituto Patrimônio Cultural R$ 350

mil. Eu só queria entender. Eu hein...
MMMXUXU e FLÁVIA NEFFA criaram um cardápio especial de CEIA DE
NATAL. Quem quiser algo diferenciado, com padrão de qualidade, pode
fazer encomendas através do site
www.neffabuffet.com.br.
MMMSe você tiver qualquer coisa que usou no RÉVEILLON do ano
passado, é bom fazer uma fogueira.
Tem gente que gosta de usar a mesma cueca, calcinha, aquelas manias
à procura de sorte. De 2020, não
quero nem lembranças! Como diria
o saudoso TAO MENDES: “Macacos
me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMNo último episódio da quarta
temporada da série THE CROWN, na
NETFLIX, uma cena chama a atenção: quando a DAMA DE FERRO,
Margareth Thatcher, na época das
figuras mais importantes do mundo,
ocupando o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, chega em casa,
coloca o seu avental e vai para a cozinha fazer a sua refeição. Poderia
ter o mais estrelado dos chefs, mas
mantinha a sua vida profissional sem
interferir na vida pessoal. Será que as
pessoas que ocupam cargos no Brasil viram essa lição? Se viram, não
aprendem.

NATAL 2020
Em 2020, certamente, os que estiverem VIVOS na NOITE DE NATAL terão inúmeros motivos para comemorações mais intensas. Seremos TODOS sobreviventes de
um ano marcado pelo TERROR, pelo MEDO e recheado
de incertezas. Digamos que tivemos uma pontinha de
receio de sermos chamados pela MORTE. E até vimos
algumas pessoas queridas partindo e sem permissão
para darmos o nosso ADEUS, imposição de autoridades
que não vale a pena discutir agora.
O NATAL sempre foi a festa que torna o ser humano
mais solidário, que une os povos de uma maneira geral,
numa conspiração de AMOR. Existe uma força tão grande na festa do nascimento de CRISTO que nem mesmo
o oportunismo do comércio, ávido por um faturamento
elevado, consegue tirar isso do ser humano. É a data
em que, geralmente, lembramos das pessoas que nos
ajudam a SOBREVIVER e temos o desejo de retribuí-las
de alguma forma.
O NATAL emociona, traz alegria e, por alguns instantes,
lembranças de pessoas que se foram e para nós eram
tão importantes. E, neste 2020, perdemos muita gente
querida. É a festa da FAMÍLIA, é a hora do PERDÃO. E se
no momento as circunstâncias não permitem que você
presenteie com algo significativo, à altura do que rece-

beu de cada pessoa, não se esqueça que o reconhecimento, as palavras verdadeiras num simples cartão,
podem representar MUITO.
A PANDEMIA tornou a humanidade mais carente do que
NUNCA. Se você pode, invista sim em presentes que
levem alegria a quem NUNCA te abandona, aqueles com
quem você dividiu os momentos difíceis e teve apoio.
Isso se chama GRATIDÃO.
Se não, use a imaginação, coloque para fora em palavras
o quanto a pessoa foi importante. NATAL é o espírito do
AMOR na sua maior intensidade. Cultive isso! Antes da
ceia, fale, em breves palavras, o quanto você AMA a sua
família. Mesmo que seja pela milésima ou pela primeira
vez. Isso fará a diferença. Quanto a nós, equipe CLASS,
conseguimos ficar de pé diante desta guerra silenciosa
graças a vocês. Então, gritaremos em alto e bom som:
FELIZ NATAL!!!
Com algumas pessoas queridas, deixamos o clima natalino, que reina em suas casas, estampado em nossas
páginas, certos que dias melhores virão porque CRISTO
renasce em nossos corações e, com ELE, as nossas
esperanças.

Jorginho Santos

JANE E PAULO RÉDUA
COM OS NETOS,
DANTE E DANIEL

SYLVIENE CANI
GUAITOLINI
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TERESA BEDRAN COM
A FILHA RENATA E A
NETA, CAMILA

SONIA MONTEIRO E OS
NETOS, BRENO E RAFAEL

Foto de Bruno Menezes

RAFAELA E ALESSANDRO DE
PRÁ COM AS FILHAS, ANA LUISA
E ANA LAURA

MARINA LORENZONI E FILIPE MARQUES
COM AS FILHAS, LAURA E LUIZA
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PENHA NONATO COM OS
NETOS HELENA E VICENTE

REABILITAÇÃO
NEUROLÓGICA

AUMENTO DA CAPACIDADE
FUNCIONAL

REABILITAÇÃO
VESTIBULAR

O Atendimento é centralizado no
paciente e na recuperação
funcional, com treinamento
físico e cognitivo orientado com
tarefas específicas que simulam
o cotidiano.

Treinamentos específicos para idosos
que desejam melhorar seu vigor físico,
aumentar a capacidade de levantar,
sentar, andar, diminuir a fadiga e
a dor decorrentes da inatividade
ou imobilismo.

Recuperação funcional das
labirintites, envolve tratamento
sintomático da tontura, melhora
do equilíbrio e o treinamento da
marcha. Diversas técnicas
podem ser usadas.

Rua Cândido Portinari, 27 - 2° andar - Santa Luíza - Vitória/ES

Telefone/WhatsApp - (27) 3019-0586
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MARILENA DUARTE

Na primeira foto, com a
neta Vitória. Na seguinte,
com os netos Luisa, Livia,
Laura, Guilherme, Vítor,
Mateus e Tiago.

CHRISTIANNE E BRUNO TOMMASI
COM OS FILHOS, BRUNA E ARTHUR

Linhas Malditas
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MMMChega o final de 2020, um
ano que ninguém terá boas lembranças. Desculpa, só os donos de supermercados e farmácias. Ninguém
deverá se atrever a fazer RETROSPECTIVA. Isso seria masoquismo. E
como diria o saudoso TAO MENDES:
“Macacos me mordam!”
MMMJá posso imaginar as previsões dos babacas que garantem ver o
futuro, mas nenhum no mundo enxergou o terror que seria este ano e assim foram desmoralizados. Não perca
tempo com isso, pegue você mesmo
uma bola de cristal, ou até de plástico,
que o que eles enxergarem você também verá.
MMMNossa vida é comandada
por apenas um ser superior: DEUS.
Só morreremos quando Ele quiser.
Aliás, qualquer coisa que aconteça,
só depois de sua permissão. O problema é que acreditamos demais em
TUDO. Existe um exemplo, acontecido em DUBAI, que pode comprovar:
um senhor, de nome MOHAMMAD
KHATAR, sofreu um acidente aéreo e
conseguiu sobreviver. Achou pouco?
Pois, oito dias depois ele ganhou o
equivalente a US$ 1 milhão na época, num cartão de loteria. Outros
morrem atropelados por bicicleta.
Então, vá viver da melhor maneira
que puder, trabalhe e agradeça a
DEUS por cada dia. Você só irá quando Ele quiser.
MMMEUGÊNIO TRINDADE, o dono
do Rancho Beliskão, deu um grande
susto nos amigos, dias atrás, quando foi parar no hospital vítima de um
AVC. Detalhe: no dia da eleição, ele
fez questão de postar uma foto vestido
com um avental do hospital e com o
adesivo de PAZOLINI, dizendo que o
seu voto seria dele. Isso é que é admirador!
MMMOutra que vestiu a camisa
10 foi PEINHA MENDONÇA. E quando
ela assume, sai da reta, que o pau
quebra. É fidelíssima!
MMMCURIOSIDADE: um dos melhores negócios do País é ser dono de
cartório. Mas, poucos sabem que o
primeiro cartório do Brasil foi inaugurado em 1 de março de 1565 pelo militar português ESTÁCIO DE SÁ. Ele foi
o primeiro governador geral da capita-

nia, hoje Rio de Janeiro. Atualmente,
em todo o País, temos 13.627 cartórios espalhados em 5.570 municípios
brasileiros. É o sonho de muitos ter
um cartório. Até eu que sou bobinho.
Quá... Quá... Quá...
MMMUm dos mais graves problemas quando a vacina chegar é
a conservação. Para algumas, será
necessário que o lugar tenha uma
temperatura de 70º graus negativos
e não há transporte capaz de levar
em determinados locais a mantendo.
Já se fala até em drones. Cada hora,
eles complicam mais...
MMMOs supermercados continuam deitando e rolando no aumento
de preços. Chegou num ponto que a
castanha de caju é duas vezes mais
cara que a noz. Portanto, não é o preço do dólar, porque o produto quase
todo vem do nordeste e, por enquanto,
ainda se comercializa em REAL por lá.
MMMDireto de Lisboa: donos
de restaurantes fizeram GREVE DE
FOME. Hein? Ham? Hum? Uma piada pronta.
MMMTem uma senhora tão alucinada com etiqueta que ela diz: “Só
me vacinarei se for da LOUIS VUITTON
ou DIOR!” Então morrerá esperando.
Quá... Quá... Quá...
MMME a conta de luz vem por aí
na bandeira vermelha. Um bolsonarista doente disse: “Eu não pago!
Minha bandeira é verde e amarela.”
Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!” Quá... Quá... Quá...
MMME, por fim: “Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso
porque já chorei demais.” A tartaruga
vive mais de 100 anos e tem o andar
mais lento de todos os seres vivos.
MMMUm sonho realizado: a mãe
do futuro prefeito LORENZO PAZOLINI contou numa entrevista que ele,
aos 8 anos, já fazia discursos e dizia:
“O dia em que eu for eleito PREFEITO.” Este, fez o prognóstico de sua
vida e 30 anos depois viu realizar-se.
MMMOlha, para quem gosta de seguir as sugestões daqueles que estudam os astros, saiba que eles dizem
que na passagem do ano todos devem
vestir azul e branco. O amarelo amarelou! Quá... Quá... Quá...

Linhas Malditas
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M M M Aconteceu
num shopping de Vila
Velha: uma garotinha,
de uns quatro anos,
saiu correndo ao ver
PAPAI NOEL e foi conversar com ele. Depois
de sentar no seu colo,
foi surpreendida com
uma pergunta: “Então,
o que você vai querer de
presente neste NATAL?”
Ela arregalou os olhos
e respondeu: “Ué... não
acredito que você não
recebeu o meu e-mail?”
Quá... Quá... Quá...
MMMMARÍLIA COSER
ligando de Miami para colocar os assuntos em dia.
Tinha programado voltar
ao Brasil em novembro,
mas o clima ainda não
permite arriscar.
MMMGENEROSIDADE: a bilionária brasileira LILI SAFRA fez
Peinha e Sophie Mendonça Corteletti, que comemorou
uma doação de US$
seu niver de 12 anos com festa em casa, reunindo apenas
alguns amigos, como demanda o momento, mas com tudo
100 milhões para a
nos mínimos detalhes; como gosta a mamãe festeira.
MICHAEL FOX FOUNDATION. Um exemplo
pouquíssimo seguido pelos ricos 1 milhão. E a cada minuto também
são colocadas na rede 41,6 milhões
brasileiros.
MMMMAX FILHO, ao ver a surra de mensagens de WhatsApp e 147
que levou nas urnas em Vila Velha, mil fotos são postadas no Facebook.
disse: “DEUS escolheu outro cami- São números que extrapolam qualnho para mim!” Alguém não perdeu quer previsão.
tempo e disse: “Eu sempre achei MMMO MAIS, em Guarapari, soque DEUS é canela-verde!” Quá... frerá total remodelação. Sabe que
o P12, que vem por aí, será um
Quá... Quá...
MMME o BOULOS NÃO VIROU! concorrente que merece respeito.
Ficou preso na forma. Dizem que E com isso a cidade é que ganha.
por causa da ERUNDINA, que gru- MMMSe for comparar, o VÍRUS
da e ninguém consegue tirar. Como causou mais fechamento de lojas
diria o saudoso Sérgio Caseira: e falências que mortes, pelo menos
“Sacratíssimo coração de Je- aqui no Espírito Santo. Uma cruel
realidade.
sus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMVeja só a loucura que é a in- MMM“Sonhar um sonho imposternet! Um levantamento da NEVER sível, negar quando é fácil ceder, é
SLEEPS concluiu que a cada minuto minha lei, minha questão, ganhar
o comércio on-line movimenta US$ este mundo, cravar este chão!”

LIBERDADE
NA MODA
REGINA
PAGANI

MARCA
REGISTRADA

Buscando um real propósito de existir, meio a este
vírus catalizador de hábitos e caminhos, a MODA
reformula criador e criatura para transmitir o seu
valor genuíno, respeitando as diferenças e fazendo
estilo.
A ordem é priorizar grifes responsáveis e conscientes, que têm como base os três pilares da sustentabilidade: ECONOMIA x SOCIAL x AMBIENTAL. O ritmo desacelerado que algumas marcas
seguem é um eco da situação.

MAÍTA
MOTA
LOJA
PERPÉTUA

MAÍTA
MOTA

REGINA
PAGANI

MARIA HELENA
PACHECO

REGINA
PAGANI

MARIA HELENA
PACHECO

Aliando propostas de fazer a economia circular, ajudando o
mais próximo, a MODA consumida na era da COVID-19 tende a ser mais local e menos massificada, dando a sensação
de acolhimento. Nestes caminhos sinuosos, a MODA traduz
nossos pensamentos e dita conceitos: liberdade... liberdade,
espaço e conforto livre das amarras.
Uma tendência que se ajusta ao corpo e à vontade de cada
mulher. Porque MODA não é só produto, é informação e reflexão. Se os caminhos da COVID-19 são incertos, pensamento
positivo com atitude e firmeza dão bye bye ao maléfico. É
tempo de revitalizar tudo aquilo que foi bom.
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O CENTENÁRIO DA LIBANESA

Cesar Neto, Flávia
e Cesinha Saade

Cesinha, Norma e Flávia Saade

Inauguração da Libanesa Homem

Cesinha, Josué Vasconcelos, Liege Carone e Carlos Vaccari

Para começar a conversa, é preciso dizer que apenas
0,01% das empresas no Brasil conseguiram atingir o seu
centésimo aniversário. E nem é tão difícil imaginar a razão:
um país com troca de moedas constante, de instabilidade
na economia, dificuldades impostas por leis trabalhistas,
faz com que a cada 10 abertas, 5 não durem sequer 1
ano. Em agosto, segundo o SEBRAE, tínhamos quase 20
milhões de empresas em funcionamento, mas, ao que se
conhece, apenas 190 teriam conseguido atingir a marca
dos 100 anos.
Com muito prazer, CLASS foi ouvir o empresário CESAR
SAADE FILHO, da terceira geração que comanda uma empresa de médio porte, que no ano que vem completará seu
centenário.
Tudo começou com a chegada do senhor HERMÍNIO
SAADE com a família, ao Espírito Santo, vindos diretamente
do LÍBANO, em 1902, indo morar no município da SERRA,
trabalhando primeiramente na agricultura. Como bom
PATRÍCIO, logo enxergou que a cidade não tinha armarinho,
abrindo então o seu primeiro pequeno negócio na Rua
Graciano Neves.
Em 1986, as coisas já estavam dando certo quando então
foram para uma loja de 100 m2 na Av. Jerônimo Monteiro,
a principal do comércio na época. Ali, passaram a negociar tecidos de qualidade, perfumaria e acabamentos de
costura. O sucesso foi rápido. Neste momento, o senhor
CESAR, um homem dotado de cavalheirismo e elegância
ÍMPARES, já estava à frente das compras e as vendas
eram tão boas que ele chegava a ir três vezes ao mês em
São Paulo em busca de mercadoria. Ali, as noivas e as
grandes damas já não precisavam se deslocar para os
grandes centros para encontrar o melhor em tecidos. Da
seda pura às rendas francesas, havia todas as opções na
loja LIBANESA.
OS SAADE NO COMÉRCIO CAPIXABA - Além da loja LIBANESA, o irmão de CESAR, o senhor KATUYA, em 1974
também resolveu fazer carreira solo e trouxe inovações no
comércio capixaba com a sua KATUYA Cortinas e Decorações, na Av. República. As primeiras persianas, revestimentos e papéis de parede chegaram aqui através dele.
Já casado com NORMA LACOURT, o empresário CESAR
tinha na esposa uma TOP exclusiva para mostrar os seus
produtos. Uma mulher de bom gosto nato, chiquérrima,
idealizava as suas roupas e logo virou um ícone de elegância nas reuniões sociais, sendo inclusive figura obrigatória
na minha lista anual das “10 MAIS ELEGANTES”.
Norma era sempre questionada de onde tinha comprado
suas roupas e fez disso um trampolim para ir trabalhar,
mesmo, a princípio, contra a vontade do marido, o que era
natural naquela época. Ela então convidava amigas para
conhecer a LIBANESA e indicava uma costureira, já com a
sugestão do modelo. Evidente que o sucesso foi imediato,
uma vez que as boutiques eram pouquíssimas na Ilha.

Os SAADE tiveram participação em importantes projetos apoiando,
através da Colônia Libanesa, feitos como a construção do Clube Libanês do ES

Cesinha entre Isabela e Adriana Saade

A sempre chique Norma Saade, ao lado de Cesinha,
em noite black tie da CLASS

JG e Carlos Vaccari na noite de inauguração da Libanesa Homem

Foi NORMA que também enxergou que era hora de instalar-se na Praia do Canto e determinou que deveria ser na
Rua Aleixo Netto. Era mais fácil para atrair a clientela, em
sua maioria desse bairro. E, em 1981, foi inaugurada a loja
LIBANESA na Praia do Canto, exatamente onde está até
hoje, mas, evidente, com outra montagem. Os filhos, CESINHA e FLÁVIA, se formaram em ECONOMIA, mas acabaram optando por dar continuidade ao trabalho já sólido
da família. CESINHA, inclusive, faz questão de afirmar que
não sofreu nenhuma influência, foi sua opção. Atuava na
administração.
LIBANESA HOMEM - Tudo ia muito bem até que, um dia, o
saudoso alfaiate JUAREZ DE MARTIN, que era o preferido
do grand monde da Ilha, telefonou para CESINHA e comentou: “Olha, a CASAS HURDESFIELD fechará as suas portas.
Acho que seria interessante vocês começarem a oferecer
tecidos para ternos porque terá uma brecha nesta área.”
A família acatou a sugestão e, num espaço pequeno, dentro da própria LIBANESA, montou uma vitrine com tecidos
exclusivos de ternos. Em 2001, quando surgiu um ponto
em frente à tradicional loja, que veio então a LIBANESA HOMEM sob o comando de CESINHA SAADE. Do outro lado, o
sucesso da LIBANESA TECIDOS continuou com FLÁVIA, já
dividindo com a mãe os afazeres e escolhas.
Durante anos, os melhores alfaiates levavam seus clientes
ali para escolha dos modelos sob medida porque, até então, ainda não era tão fácil encontrar ternos de qualidade
prontos. Só depois, com a chegada da VILA ROMANA, FIDELIS e estilistas, isso se tornou uma realidade. Hoje, para
que tenham ideia, a LIBANESA HOMEM tem em estoque
ternos com tamanhos até o 70.
O sucesso da loja foi maior que o espaço físico e aos sábados, quando os noivos chegavam para provar seus ternos,
acompanhados de pais, mães, irmãos e cerimonialistas, a
casa ficava tão cheia que era impossível atender os clientes. Mais uma vez, veio um sinal e, a pouco mais de 100
metros, surgiu a disponibilidade de um espaço bastante
danificado, mas ideal para a montagem da MAISON LIBANESA, uma loja especial para atendimento personalizado,
onde o conforto e a variedade em ternos da mais alta qualidade estariam à disposição da sociedade capixaba. Ali, é
mantido um alfaiate, que faz todas as modificações necessárias para satisfazer a clientela. O que se pode imaginar
de melhor em tecidos e ternos, fazendo justiça à tradição
do nome LIBANESA, se encontra na loja; com um detalhe
emocionante: inaugurada em 2013, existe um cantinho em
homenagem à querida NORMA, que, infelizmente, faleceu
dias antes da abertura.
FLÁVIA e CESINHA SAADE comandam com garra e carinho
uma empresa que por tudo isso orgulha a sociedade capixaba. E, na LIBANESA HOMEM, hoje já encontramos atuando o jovem CESAR NETO, ou seja, a quarta geração dos
SAADE dando continuidade a essa história de SUCESSO.

Casa da Ilha/CASACOR 2019 - Foto de Camila Santos

MERRY CHRISTMAS!
HAPPY NEW YEAR!

SERGIO PALMEIRA
sergiopalmeirastudio

STUDIO

Procurando um ambiente para fazer seu evento?
A Casa do Chef Juarez é o lugar perfeito:
possui um espaço diferenciado e um atendimento
personalizado, com gastronomia diferenciada,
tudo elaborado pelo chef Juarez Campos.

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

D. Filhinha com a linda
neta, Maria Filhinha

DUAS FILHINHAS MUITO AMADAS

Júlia, Dora, D. Filhinha, João e Estevão

Os CHIABAI COVRE formaram uma belíssima família, constituída dentro dos mais exigentes e admirados padrões. E nada mais
justo que fazer uma comemoração dos 90
anos da matriarca, D. FILHINHA. Os filhos
não queriam deixar passar em branco, mesmo neste período de PANDEMIA. Então,
buscaram um lugar aberto, o sítio deles, em
Guarapari, seguindo todas as regras sugeridas pelos especialistas, como máscaras e
álcool gel distribuídos em todas as mesas,
para que a família e poucos amigos pudessem comemorar protegidos e o momento
fosse de pura felicidade e emoção.
Como a festa foi elaborada em cima da
hora, apenas um dos filhos, o NICOLAU,
não esteve presente, pois estava viajando.
Mas, D. FILHINHA viveu um merecido dia
de muita alegria, rodeada das pessoas que
fazem parte do clã; inclusive da neta, que
ainda fará um ano e que, em sua homenagem, o pai, JOÃO BOSCO, decidiu que na
pia batismal teria o nome de MARIA FILHINHA. Atitude que pode dimensionar o
AMOR pelas duas. Não é lindo? Fotos de
Mônica Zorzanelli.

Rosilane, Estevão, D. Filhinha, Rosângela, Railda e Rogerio Chiabai

A aniversariante com Joshua, Maria Filhinha e Cris

Com os netos e bisnetos Ketlin, Joaquim, Júlio Pablo e Maria Eduarda
As primas Hilda Chiabai de Freitas
e Filhinha Chiabai Covre

D. Filhinha e Estevão Covre com netos e bisnetos

Com Daniel e Andréa Paola

Com Hélio e Terezinha Covre

D. Filhinha, João, Beatriz e Estevão

Com Nair e o avental em
homenagem a D. Filhinha, para
as mulheres cozinheiras

D. Filhinha e Estevão com Igor

ANOS DE

Natália

Gustavo Filho, Bárbara, Gustavo Peixoto, a aniversariante,
Anna Júlia, Adriana e Francisco Neto

Os 15 anos marcam um importante rito de passagem para as meninas que deixam para trás a
infância e se preparam para novas responsabilidades e vivências, próprias da juventude. Daí,
a significativa representação social dessa data.
No dia 5 de novembro, foi o momento da bela
jovem NATÁLIA PORTINHO MIGUEL celebrar
seus 15 anos. Em atendimento às atuais regras
sanitárias, seu aniversário reuniu apenas o núcleo familiar e os amigos mais próximos. Tudo
cercado de muito carinho, afeto e glamour.
O cenário foi o restaurante Balthazar, belamente
decorado. O evento foi coordenado por seu pai,
Gustavo Peixoto Miguel, e por Adriana Villa Forte
Peixoto Miguel. A festa teve a presença de seus
irmãos, Bárbara e Gustavo Filho, de Anna Júlia
de Oliveira Barbosa, Francisco Oliveira Neto, da
avó Maria Rita Peixoto Miguel, dos tios Deborah
P. Miguel Costa Pereira, Roberto Max Lamari
Costa Pereira e Luciana Miguel do Amaral, do
primo Augusto P. Miguel Costa Pereira e da sra.
Ana Maria Villa Forte de Oliveira.
O grupo da nova geração foi composto por
Amanda Ataíde, Ana Clara Dalpiaz, Mariana Medeiros, Carlos Daniel Nunes, Mariana Venturim,
Otávio Perim, Maitê Frisso, Cristal Loss, Giovana Santiago, Jennefir Duque, Gabriela Neri, Júlia Saunders, Maria Luiza Galvani e Maria Clara
Travassos. Fotos de Cacá Lima.

Natália e o seu pai, Gustavo Peixoto

Com a avó Maria Rita Peixoto Miguel

Natália e sua irmã, Bárbara

Foto de Arnaldo Peruzo

FIRST
CLASS

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

Já que ainda estamos sob as borbulhas provocadas pelas eleições municipais, CLASS
foi buscar um nome que, indiferente a qualquer situação, nunca poderá ser esquecido
na história da política do Espírito Santo:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA. Com seu jeito
tímido, a princípio, ninguém entende como
ele se tornou um grande nome da área.
Mas, antes de chegar a governar o nosso
estado, tornou-se personagem marcante
na história da política nacional. Para os íntimos, entre os quais faço questão de me
incluir, “ZÉ IGNÁCIO” viveu alguns momentos bastante turbulentos. Foi por dois mandatos consecutivos presidente da OAB-ES
e com um fato que poucos lembram: trouxe
aqui para o ES a realização de um seminário
onde quase todos os ministros do Supremo
vieram participar. Começou a sua carreira
como vereador, em 1962, sendo o mais votado. Depois, deputado estadual, senador,
presidente da Telebrás, os telefones celulares chegaram ao Brasil em sua gestão, e
governador do ES.
Em 13 de março de 1969, foi atingido pelo
Ato Institucional nº 5 e teve os seus direitos políticos cassados. Inclusive, há uma
história pouco conhecida: ele e a esposa,
MARIA HELENA, iam, em lua de mel, para
a Argentina quando teve sua prisão decretada.
ZÉ IGNÁCIO é talvez o mais culto dos políticos capixabas, tendo em seu currículo
35 livros editados e está prestes a lançar
mais um, que será um mix de suas histórias
pessoais e da política nacional, onde personagens como JOSÉ SARNEY e FERNANDO
COLLOR DE MELLO terão um bom espaço.
Indiferente a qualquer acusação que tenha
sofrido, o senhor JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
tem de nós a mais profunda admiração. Foi
vítima de perseguições políticas por pessoas com defeitos bem maiores e graves.
E não conseguiu se recompor das tramas
maliciosas, que, com certeza, deixaram
marcas. Tanto que, sendo um homem de
brio, entregou em 2002 o cargo de governador e ali enterrou a sua carreira política.
Como o nosso princípio é valorizar quem
gostamos e admiramos, sem nos deixarmos influenciar por quem quer que seja,
hoje o nosso personagem na FIRST CLASS
é o querido JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA.

“Desconfie do destino e acredite
em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que
planejando, vivendo que esperando
porque, embora quem quase morre
esteja vivo, quem quase vive já morreu.” - Sarah Westphal
“Liberdade é pouco.
O que eu desejo
ainda não tem nome.”
- Clarice Lispector

“O mundo está pesado. Uma espessa
camada de tristeza está sobre nós.
Cada um reage a seu modo. Alguns estão agressivos, outros intolerantes,
muitos estão deprimidos. É preciso
construir esperanças, derramar nos
espaços que habitamos uma poeira de
AMOR e SENTIMENTOS POSITIVOS. Reze,
reflita, medite, faça caridade, busque
a riqueza espiritual. Não dê ao ódio o
transporte do seu corpo. Barre-o com
a sua decisão de conduzir a bondade.
Curamos o mundo quando curamos o
nosso coração.” - Pe. Fábio de Melo

“A esperança tem duas filhas lindas:
a indignação e a coragem.
A indignação nos ensina a não aceitar
as coisas como estão; a coragem,
a mudá-las.” - Santo Agostinho

“Há três métodos para
ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que
é o mais nobre; segundo, por imitação, que é
o mais fácil; e terceiro,
por experiência, que é
o mais amargo.”
- Confúcio

“Lute com determinação, abrace a vida com paixão,
perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo
pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser
insignificante.” - Augusto Branco

“Quem luta com monstros
deve velar por que, ao fazê-lo,
não se transforme também
em monstro. E se tu olhares,
durante muito tempo, para
um abismo, o abismo também olha para dentro de ti.”
- Friedrich Nietzsche

“Eduquem
as crianças,
para que
não seja
necessário
punir os
adultos.”
- Pitágoras

SAÚDE

OBESIDADE: 4 MITOS
É comum encontrar pessoas obesas ou com excesso de peso que
já tenham sofrido algum tipo de discriminação. As atitudes preconceituosas direcionadas para os que convivem com essa condição
são inúmeras, como um olhar atravessado ao passar na catraca do
ônibus ou comprar roupas novas, ao montar a refeição em um restaurante ou até mesmo ao ocupar assentos no transporte público.
Julgamentos pré-concebidos podem, muitas vezes, acuar pacientes
e impedir que procurem ajuda especializada. Esse cenário resulta
em pessoas na busca de se tratar de forma autônoma, com o uso
de medicamentos e dietas restritivas que não resolvem, mas pioram
a condição do indivíduo.
“Muitos pensam que as causas da obesidade dependem exclusivamente de questões pessoais, como preguiça, gula e a falta de
força de vontade. São suposições que estão em desacordo com as
evidências científicas”, repudia Sophie Deram, PHD em Nutrição,
autora do best seller “O Peso das Dietas” e especialista em comportamento alimentar.
A partir de diversas pesquisas, o consenso indica que o estigma
da obesidade é uma questão bem difundida na sociedade. A prevalência de discriminação apresenta taxas mais altas entre aqueles
com maior Índice de Massa Corporal (IMC) e entre as mulheres,
quando comparadas com os homens. Um estudo de 2018, sugere que aproximadamente 40% a 50% de adultos norte-americanos
com excesso de peso e obesidade sofrem internalização do estigma
e cerca de 20% experimentam isso em níveis elevados.
Sophie esclarece que existem quatro mitos relacionados à obesidade. Para a especialista, é necessário mostrar às pessoas que
os reais motivos por trás desta condição pode tornar o tratamento
desta doença mais humano e efetivo, não apenas no ponto de vista
dos estudiosos da área, como também da população em geral que
convive e, muitas vezes, maltrata quem sofre com o excesso de
peso. Confira abaixo:
1 - Obesidade é uma opção - Esta é uma das declarações mais ir-

responsáveis que podem ser feitas em relação ao excesso de peso,
pois transfere toda a responsabilidade para a pessoa que já está
vulnerável. “É preciso atentar-se que a obesidade é um problema
multifatorial, ou seja, envolve questões genéticas, emocionais, culturais e fisiológicas”, esclarece a especialista.
2 - Consome mais calorias do que gasta - Usar esta expressão é
simplificar a complexidade com a qual o corpo humano trabalha. A
conta não é tão simples. “São muitos os fatores que podem levar
um indivíduo a desenvolver esta condição, comer muito não pode
ser considerada uma causa predominante”, destaca Sophie.
3 - Obesidade é um estilo de vida - Mais uma vez, a desinformação pode levar as pessoas a tirarem conclusões equivocadas como
essa. Dados de estudos realizados em diversos países mostram
que a obesidade é sim um problema de saúde que pode afetar as
pessoas em diferentes momentos da vida. “Considerar a obesidade
como opção é transferir toda a responsabilidade para o indivíduo.
Na verdade, é um problema multifatorial, que envolve questões sociais, culturais, genéticas, emocionais e fisiológicas”, avalia.
4 - Obesidade severa pode ser resolvida com dietas e exercícios físicos - E, por último, porém não menos insensata, essa
afirmação pode ser refutada pelo simples fato de não ter apoio
científico. Estudos já comprovaram a ineficácia de tentativas voluntárias de restringir a alimentação e adicionar exercícios físicos nesta equação ajuda menos ainda. Essa combinação, para
aqueles que sofrem com um quadro severo de excesso de peso,
traz resultados modestos que não se sustentam em longo prazo.
Sophie explica que, quando aderimos às dietas restritivas, acontecem duas mudanças em nosso corpo: o aumento de apetite e
a redução da taxa metabólica basal - mínimo de energia necessária para manter as funções vitais do organismo. “Justamente por
essa combinação de resultados, nosso corpo entende que estamos
passando pela privação de alimentos e promove a recuperação de
peso”, aponta Sophie.

DENTISTA LANÇA APOIO A DISTÂNCIA PARA
PACIENTES COM DOR DE CABEÇA E FACE
O especialista em dor orofacial, ortopedia dos maxilares e
dor, DR. EIDER JUNIOR (foto),
lança o Alivionline, ferramenta
digital gratuita e acessível para
pacientes com dores de cabeça
e face.
Em forma de podcasts, a plataforma inclui informações em
outros formatos para pacientes
com queixas de enxaqueca, cefaleia tensional e dores em face, principalmente as originadas por
bruxismo e disfunção temporomandibular. Os profissionais também
podem usá-la como apoio às suas propostas de tratamento.
A plataforma ganha relevância na medida em que 15% das mulheres
brasileiras adultas sofrem de enxaqueca e os casos de dores de face
e cabeça, como as que ocorrem no bruxismo, atingem 30% da população. A associação dessas condições faz com que mais de 20%
delas tenham dores de cabeça frequentes.

COMO ACESSAR:

Nos streamings de música como
Spotify e Apple Music:
coloque na busca ALIVIONLINE.
No instagram:
@dr.eiderjunior vá na bio.
No Google digite:
alivionline apoio ao paciente com dor
de cabeça e face

CLÍNICA DE DOR DE CABEÇA
E FACE – DR. EIDER JUNIOR

R. Carlos Martins, 586 - Jardim
Camburi - Vitória/ES - CEP 29090-060
Tels.: (27) 3027-0100 e 99619-9884
(consultas físicas e online)

TENDER AO MOLHO DE IOGURTE E MOSTARDA
INGREDIENTES: 1 tender bolinha (1 kg), 1 colher (sopa) de
manteiga sem sal, 15 cravos-da-índia, 1 xícara (chá) de suco de
laranja (200 ml), 1 colher (sopa) de azeite de oliva, 100 gramas
de cogumelos frescos (portobello ou de paris), 1 pitada de sal,
½ xícara (chá) de tomate seco cortado em tiras (80 g).
Molho: 1 dente de alho amassado, 2 colheres (sopa) de suco de
limão, 2 colheres (sopa) de mostarda, 1 copo de iogurte natural
(170 g), ½ colher (chá) de sal, 1 pitada de pimenta-do-reino.

Foto de Divulgação/Comitê Umami

MODO DE PREPARO: Em uma assadeira pequena, disponha o
tender, besunte toda a sua superfície com a manteiga, espete os
cravos e regue com o suco de laranja. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno quente (220 graus), por aproximadamente 20
minutos. Retire o papel-alumínio e deixe dourar por 10 minutos.
Enquanto isso, coloque o azeite em uma frigideira e leve ao fogo
médio para aquecer. Junte os cogumelos e refogue por 5 minutos ou até ficarem macios. Tempere com o sal, acrescente o
tomate-seco e espere aquecer. Retire do fogo e reserve.
Prepare o molho: em uma tigela, coloque o alho, o suco de
limão, a mostarda, o iogurte, o sal e a pimenta-do-reino, misture

bem e leve à geladeira até o momento de servir. Retire o tender
do forno, fatie, decore com o refogado de cogumelos e tomate e
sirva com o molho à parte.

VERRINE NATALINA

Acabamento: 300g de damascos, 300g de nozes pecan, 500g
de chocolate fracionado meio amargo, cerejas em calda com
cabo, folhas frescas de hortelã.

by CHEF ANDRESSA SCHMITD
INGREDIENTES:
Creme: 3 gemas, 250 g de açúcar, 600 g de cream cheese
light, 3 claras em neve, 30 ml vinho Marsala.
Rabanada: 395 g de leite condensado, 240 ml de leite, essência de baunilha a gosto, 1 panetone, 3 ovos bem batidos, óleo
para fritar.

MODO DE PREPARO:
Creme: Bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura fofa
e clara. Acrescente o cream cheese e bata até obter uma mistura uniforme. Depois, misture a dose de vinho Marsala. Misture
delicadamente as claras em neve. Gele até ficar firme. O ideal é
fazer o creme um dia antes da montagem.
Rabanada:
Misture o leite condensado, o leite e a essência de baunilha. Mergulhe as fatias de panetone e escorra o excesso com a ajuda
de um garfo. Passe as fatias na mistura de ovos e frite em óleo
quente. Reserve.
Montagem: Numa taça à sua escolha, coloque as rabanadas
no fundo em pedaços cortados com as mãos para ficarem bem
adaptados ao espaço. Misture um pouco de conhaque a um café
expresso frio. Umedeça as rabanadas com esse líquido. Acima,
coloque damascos picados e nozes torradas e quebradas em
pedaços menores. Em seguida, coloque a camada do creme.
Para começar o acabamento, polvilhe o chocolate meio amargo,
coloque uma ou duas cerejas em calda, uma folhinha de hortelã
e faça uma estrela com um damasco para decorar.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

JBL GO 3 CHEGA AO BRASIL COM
MAIS GRAVES E SOM POTENTE
JBL Go 3 é a nova caixinha de som Bluetooth da fabricante
no Brasil. Chegando para substituir a Go 2, bastante popular por aqui, a nova versão do dispositivo vem com melhorias no som, com potência de 4,2 Watts RMS e promessa
de graves reforçados. O design segue a mesma proposta,
sendo portátil e uma boa alternativa para quem quer ouvir
músicas sozinho ou com os amigos e ter uma qualidade
superior aos speakers do celular, por exemplo. Preço sugerido, R$ 299.

HUAWEI WATCH FIT COM BATERIA DE 10 DIAS É LANÇADO NO BRASIL
O Huawei Watch Fit chegou ao
Brasil no último dia 02. O relógio inteligente da Huawei chama
a atenção pela bateria com promessa de autonomia para até dez
dias e recursos para monitorar o
condicionamento físico do usuário, como o oxímetro (SpO2). O
smartwatch chinês já se encontra
à venda no comércio nacional por
R$ 899.

GOOGLE LANÇA INTERNET
VIA FIBRA DE 2 GB/S COM
ROTEADOR WI-FI 6
O Google estreou sua nova velocidade de internet fibra
óptica no último dia 3. Após alguns meses de testes,
assinantes do Google Fiber já podem contratar um plano do provedor com 2 Gb/s de download, o “2 Gig”,
com direito a roteador Wi-Fi 6. A nova oferta está disponível somente em duas cidades dos Estados Unidos.

