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E POR FALAR
EM SAUDADE!!!

ELIANA
CASER

empre fui avesso a DESPEDIDAS. Só de imaginar, fico
nossos projetos prosperando são mais que uma vitória; são o fim de
DOWN! E chegou a um ponto que decidi não ir mais a veuma guerra.
lórios. Aprendi que se posso manter na lembrança o lado
E, assim, fechamos o ano, mais uma vez, cheios de gratidão por amibom de amigos queridos, não vejo porque me torturar numa
gos que SEMPRE acreditam e permitem que nossos projetos avancem
e ganhem notoriedade. Em 2019, a CLASS participou de eventos culdespedida. Já basta aquela inevitável luta contra a SAUDADE,
que somos obrigados a travar e nunca conseguimos vencer.
turais, assinou as suas festas tradicionais e finalizou com uma exposiQuando chega o final de ano, nos últimos tempos, temos de agradecer
ção de capas em espaço nobre da Assembleia Legislativa do ES, ideia
a DEUS por ter vivido mais um, pela saúde e pelas conquistas. E por
dos deputados ENIVALDO DOS ANJOS e MARCELO SANTOS, inclusive
que não aos obstáculos, os que nos ensinam a caminhar sem coisas e
recebendo o apoio da nossa primeira-dama, D. VIRGINIA CASAGRANpessoas que julgávamos ser IMPOSSÍVEL? O ano de 2019 nos trouxe
DE. Se você não viu, mostraremos aqui.
mais benefícios que malefícios, quer seja na área profissional ou pesAinda, nesta edição, mostramos com exclusividade como algumas fisoal. Principalmente se avaliarmos a avalanche de doenças e mortes
guras da high capixaba preparam e curtem o Natal. E para fechar com
que assistimos de perto, inclusive nos tirando a alegria de conviver
chave de ouro o ano de 2019, trouxemos na FIRST CLASS, e em nossa
com pessoas que amamos, como foi a morte do meu
capa, uma de nossas maiores médicas aqui do Espírito
amigo irmão SALIM AMARO, o mentor desta revista, e
Santo: ELIANA CASER. Um nome que já tem reconhecida minha grande amiga TANIA CRUZ. Mesmo assim, semento nacional e, por isso, para fazer valer o seu talento
e competência, foi a escolhida.
ria uma grande INGRATIDÃO com Deus se tivéssemos a
A vida continua e, em 2020, já pedimos a DEUS que nos
audácia de reclamar.
proteja e nos permita viver com saúde porque, antecipaNa balança, fomos privilegiados em todos os quesitos.
damente, já temos motivos suficientes para ter certeza
E, certamente, apesar de TUDO, ele nos deixará SAUDAque será um ANO ESPECIAL, não só para mim, mas para
DES. Sim, porque o começo da saudade surge sempre
no final de algo que foi inesquecível. E se tornou inesa nossa família. E ELE há de consentir que assim seja.
Para você, do fundo do meu coração, votos sinceros que
quecível porque tivemos um ano em família com paz de
também todos os seus ideais se tornem realidade. Que
espírito e, só por isso, já é obrigatório agradecer. Para
Deus renasça em nossos corações, continuando a ser
quem viveu anos e mais anos de perseguição por PODEJORGINHO SANTOS
LUZ e AMPARO na nossa caminhada terrena. Obrigado!
ROSOS, com a obrigação de manter-se de pé e alimentar
@jorgeclass
Obrigado! Obrigado!
uma família, os dias de tranquilidade para trabalhar e ver
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SEJA LEVE
Nos aproximamos da época de trocar presentes, estourar champagne e fazer taças
tilintarem. Tudo em prol da alegria, do carinho, do bem-querer, do nos reunirmos para
celebrar o nascimento de CRISTO, de nos cercarmos de boas vibrações e de alegrarmos os corações.
Vamos festejar com entusiasmo o NATAL, o ANO NOVO e o VERÃO para afastarmos da
escuridão em que se transformaram os noticiários de televisão. O Ibope para a TV está
acima do bem informar. Então, para que incentivar? Vamos desligar, fechar o corpo e a
mente para o sombrio e nos conectar com o sol, com a natureza, os amigos ou o mar,
onde a beleza despertar emoções que deixem a alma leve e massageiem os corações.

Se todos insigths te levam ao mar,
roupas leves e descontraídas não
podem faltar. E se a crença espiritual for mil oferendas ou flores, trarão
bênçãos de IEMANJÁ, a rainha do
mar. É só acreditar!
Mas, se a festa for fechada, com
decoração enaltecendo a exuberância, o luxo imprime o estilo. Porque,
no código privé, o luxo é blasé.
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Linhas Malditas
MMMO ano vai chegando ao fim e
nem é bom fazer aquela retrospectiva. Não em relação a mim e à minha
família, mas por amigos que se foram
deixando um grande vazio, mesmo
que não fossem do convívio diário.
Como o meu amigo JOSÉ SALIM
AMARO, um irmão, a quem devemos,
e não pagaríamos NUNCA, a sua preciosa palavra em momentos decisivos
da minha vida, como quando nasceu
este veículo. Quem perde um AMIGO
perde um pouco da alegria de viver.
MMMPiada que rola nas redes sociais: CAMARÃO, O NOVO MASCOTE
DOS PETISTAS. E justificam a escolha:
“É vermelho, cego, anda pra trás, tem a
cabeça cheia de merda e vive nas costas do Brasil!!”
MMMPapai Noel trouxe duas separações de pessoas conhecidas
na high capixaba neste final de ano.
Tcham... Tcham... Tcham...
MMMAs organizadoras de casamentos andam querendo transformar o
evento em palco de circo. É tanta palhaçada que só falta chamar o BOZO e
colocar os noivos para pularem no trapézio. Eu hein...
MMMEu gosto muito do jeito de ser
do deputado ENIVALDO DOS ANJOS.
Não vou entrar no mérito de situações
políticas. Eu gosto é da sua postura
de homem de coragem, que fala o que
pensa. Mesmo diante da confusão na
mudança de liderança, ele não poupou elogios ao governador RENATO
CASAGRANDE: “É um homem sério,
honesto, de boas intenções e que será
traído!”
MMMElcio Paulo Teixeira e Carlos
Magno Bernabé seguem dia 23 para
a Europa. Passarão o Natal na Itália e
o Ano Novo em Barcelona. Chiqueria

pura.
MMMJanio Mota e Eloy Carelli vão
para Salvador e embarcam num cruzeiro com destino ao Rio de Janeiro,
onde passarão o Réveillon assistindo,
mais uma vez, um dos maiores espetáculos da Noite de São Silvestre no
mundo - o show pirotécnico em Copacabana. Eles sabem viver.
MMMA trepidante NATÉRCIA LOPES
também dará um giro pelo mundo, com
passagem por Israel. Segundo ela, só
está com medo na hora de ir rezar e colocar a mão no Muro das Lamentações.
E completou: “São tantos pecados,
Jorginho, que acho que o muro desmoronará!” Quá... Quá... Quá... NATÉRCIA,
você não existe!
MMM“Vem vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a
hora, não espera acontecer...”
MMMO estilista IVAN AGUILAR está
prestes a colocar no mercado algo inédito. Para não copiarem, vou segurar,
mas totalmente voltado para o público
feminino.
MMMEm política, parece que não
existe preocupação em manter AMIZADE. Aliás, sejamos justos, isso aparenta estar totalmente fora de moda
na humanidade. Cada um tenta o seu
lugar no pódio, indiferente por onde
tenha que passar.
MMMFoi um sucesso a cirurgia da
pequena e linda LAURA, filha de Maira
e Diego Martins. Após o procedimento
em São Paulo, com a vovó Serenuza
Chamon, foram até a Basílica de Aparecida fazer as devidas orações de agradecimento.
MMM“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este
mundo, cravar esse chão!”

A BOMBA DO DIA só pode ser conferida em
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Linhas Malditas
MMMO povo realmente é insatisfeito por natureza. As obras da Av. Leitão
da Silva ficaram paralisadas durante
5 anos. Casagrande entrou e entregou
pronta em 10 meses, aí repórteres faziam questão de realçar que ele havia
cancelado e adiado a inauguração.
Por outro lado, uma outra profissional
de TV pedia paciência aos motoristas
que precisam usar a Avenida Vitória,
em obras para ampliação, um trabalho que marcará a gestão do prefeito Luciano Rezende. Ora, como fazer
uma obra tão importante sem causar
um desconforto? Minha filha, você já
fez pelo menos um banheiro em sua
casa, ou você faz as necessidades fisiológicas numa casinha? Vai pentear
macaco, vai...
MMMVera e Márcio Breder regressando de mais uma viagem fantástica
com passagens por Israel e Istambul.
Isso é saber viver!
MMMDe uma brasileira que vendeu seu apartamento no Rio e foi
morar num condomínio em Portugal:
“Aqui pago 400 euros de condomínio
com todo conforto. No Rio, pagava R$
6 mil num prédio bem localizado, mas
sem tanta mordomia e segurança.”
MMMCardápio da última semana de
dezembro: dia 25, Peru Assado; 26,
Peru Requentado; 27, Arroz com Peru;
28, Farofa de Peru; 29, Mexidinho de
Peru; dia 30, Restinho de Peru. E, por
fim, no dia 31, Peru Atolado. Como diria
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!”
MMME aí vem a história daquela
dondoca metida a grande hostess,
que costuma dizer: “Na minha ceia
de Natal não entra Peru.” A amiga
maldita retrucou: “Tá certa. Demais,
enjoa.” Quá... Quá... Quá...

MMMA quarta ganhadora do BBB, a
babá CIDA, apareceu num programa de
TV, de volta às origens, numa casinha
sem reboco e sem conforto algum. O
prêmio de R$ 500 mil evaporou porque foi avalista de uma assessora e
depois o advogado pegou a casa que
ela comprou com o prêmio. Agora,
uma pergunta: Por que ela precisava
de uma assessora? O mal está aí, as
pessoas pensam que dinheiro não acaba, que ele se reproduz. Dinheiro só se
reproduz para banqueiro que paga aos
clientes 0,40% ao mês e empresta a 8%
para outros.
MMMQuando chega final de ano,
aparece uma porção de boletos que
não somos obrigados a pagar. Fiquem
atentos com aquele detalhe escrito
em letras minúsculas que diz “pagamento optativo e facultativo”. São os
espertinhos que aplicam aquela do
“se colar, colou”.
MMMNem Freud explica: depois de
morto, o apresentador GUGU LIBERATO ganhou mais de três milhões de
seguidores nas redes sociais. Eu hein...
MMMSerá que eles queriam curtir as fotos do enterro? O ser humano está cada vez mais imprevisível
mesmo.
MMMUma amiga do colunista contava que, com a morte da mãe, os irmãos
resolveram vender um imóvel na Mata
da Praia. Ficou horrorizada quando tomou conhecimento de quanto cada um
teria que deixar de impostos para o governo. É assim mesmo “fia”, nós não
temos NADA que seja só nosso. Eles
não fazem nada e comem a melhor parte do bolo.
MMM“Deus não é contra o homem
ganhar dinheiro. Deus é contra o dinheiro ganhar o homem.”

Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?
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“Jorginho, parabéns! Você merece todo carinho
dos seus amigos e admiradores, e acho que estou
no topo desta lista. Beijos para você e Eliza.”
HILDA CABAS – chefe do Cerimonial
do Palácio Anchieta
v

v

v

v

v

“Querido JORGINHO,
Parabéns, você é um orgulho para nosso povo.”
HÉRCULES SILVEIRA - deputado estadual

“JORGINHO GUERREIRO, uma história
de vida com profissionalismo, honestidade
e seriedade. 27 anos é um marco em nossa
imprensa. Parabéns e sucesso.”
DANILO SALVADEO - coordenador do
Cerimonial da Assembleia Legislativa

“A JORGINHO E ELIZA, muito prazer
rever nossa foto estampada na capa da revista
CLASS. O trabalho e a dedicação de Jorginho
nos impulsionam a fazer mais e melhor pelo
Espírito Santo. Este estado traz no nome Paz e
Espiritualidade. Seguimos, assim, rodeados de
pessoas empreendedoras e amáveis. Beijos”
VIRGINIA E RENATO CASAGRANDE primeira-dama e governador do Estado
do Espírito Santo

“Parabéns pelos 27 anos de uma revista que é um
ícone para o nosso estado e outros. Você merece
todas as homenagens pelo seu grandioso trabalho
junto com sua família. Desejo sempre muito
sucesso e que esta data se repita muitas e muitas
vezes. Tenho muito orgulho de ser seu amigo.
Grande abraço.”
Do amigo, CÁSSIO GIMENES

NA COBERTURA DOS

QUINTELA TORRES

Os QUINTELA TORRES, Alzira e Lamir, sempre foram pessoas
da maior discrição, corretos e seletivos. Há pouco mais de 23
anos, quando os conheci, ao comprar o nosso apartamento,
lembro-me que eles não gostavam sequer de badalos e aos
poucos fui convencendo LAMIR que a vida social fazia bem
também para os negócios. Isso não quer dizer que eles não tinham um bom relacionamento. Não, muito pelo contrário, apenas evitavam as colunas sociais.
Hoje, as redes sociais deram mais liberdade e é quase inevitável

Lamir e Alzira com os netos Bento e Isadora

alguém bem-sucedido, como eles, passar despercebido.
Atualmente, a festa de aniversário da querida ALZIRA JÚDICE
QUINTELA TORRES já faz parte do calendário social de um grupo seleto de amigas. Ela abre a sua belíssima cobertura na Rua
Joaquim Lírio, decora com motivos natalinos e esbanja savoir-faire na arte de receber. Este ano, a chef CLAUDIA MOULIN assinou o jantar, que foi elogiadíssimo. Um time de mulheres chiques
e perfumadas deu a sua colaboração ao ambiente, tornando a
noite chiqueria pura. As fotos são de CAMILLA BAPTISTIN.

Claudia e Bruno Folador

Marcelo, Benício, Alzira e Elisângela Torres

Linhas Maldi
Malditas
tas Linhas Malditas

Glaucia, Marcelo Cunha, Natércia Lopes, Fernanda Julião e Bruno Boninsenha,
que receberam para mostrar a mesa decorada assinada por eles, no Shopping Rio Branco

MMM“A lei da mente é IMPLACÁVEL. O que você pensa, você cria; o
que você sente, você atrai; o que você
acredita, torna-se realidade.”
MMM“Vem vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a hora,
não espera acontecer.”

EXPO CAPAS CLASS 27 ANOS
D. Virginia Casagrande, primeira-dama do ES,
Jorginho Santos, Eliza M. Santos e D. Hilda
Cabas, chefe do Cerimonial do Governo, em
noite de abertura da nossa exposição, na
Assembleia Legislativa

Claudia Folador e José Daher Filho,
na Casa Arrumada

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
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la faz parte de uma exceção na regra onde se discute o
atendimento na MEDICINA. ELIANA BERNADETE CASER
perdeu a mãe aos 15 anos de idade e, até aquele momento, tinha como ideal estudar Engenharia. A partir do
ocorrido, após ver o drama de alguém que luta pela vida, sentiu-se
atraída por fazer uma nova opção - a MEDICINA. E assim nasceu uma
das profissionais capixabas mais reconhecidas no País, na área.
Formou-se na turma de 1984 da UFES e depois fez mestrado na USP.
ELIANA viaja quatro, cinco vezes ao ano para congressos internacionais e inúmeros pelo Brasil, participando ou fazendo palestras a
convite de órgãos de saúde de outros estados.
Quando ainda estava no 5º período, ou o equivalente ao terceiro ano
de Medicina, já se encantou com a difícil tarefa de trabalhar na UTI,
uma missão de extrema responsabilidade. Formada em MEDICINA
INTENSIVA, com especialidade em UTI e na CIÊNCIA RESPIRATÓRIA,
há quem a considere como uma das três melhores do País em sua
especialidade. E, sem dúvida alguma, deve ser.
ELIANA tem um grande diferencial: somado à sua competência, o
respeito pelo doente, a vontade de conseguir dar esperança aos que
chegam naquele estágio onde o medo é sempre companheiro. Tanto
que, como COORDENADORA DA UTI GERAL CIAS, acaba de criar
um projeto inovador: trata-se de uma Campanha Educativa, quando
ela reúne funcionários do hospital que atuam naquela área e parentes
dos pacientes para reuniões onde eles têm chance de extravasar as
dificuldades que enxergam durante a internação. E isso vem surtindo
tanto efeito que pretende tornar esses encontros semanais. Acredita
que a ação traz responsabilidade e humanidade aos que trabalham e
mais segurança e esperança aos parentes.
Quando fala de seu trabalho, DRA. ELIANA lembra de inúmeros casos onde pôde restabelecer a vida a tantos que entraram no hospital totalmente desenganados, tamanha a gravidade de seu estado.
Ela considera como seu papel e complementa com um sorriso: “EU
NUNCA DESISTO!” Bravo! Bravíssimo!!! Que surjam outros com tanta
dedicação e respeito por pessoas doentes e desesperançadas.

ELIANA CASER

Foto de Arnaldo Peruzo

“QUANDO PERDI A MINHA MÃE,
TINHA 15 ANOS E RESOLVI
ESTUDAR MEDICINA.”

“Eu nunca desisto!”

Linhas Malditas
MMMO deputado estadual Hércules Silveira está mesmo com pretensões de ser candidato a prefeito de
Vila Velha em 2020. Ele, que é um
político realmente dedicado, conhece
as necessidades do município e nos
dias de chuva ficou indignado com
a situação de abandono em vários
bairros onde foi visitar. Hércules se
recusa a usar carros da Assembleia e
faz questão de dizer que é o primeiro
a chegar e o último a sair, todos os
dias, nos trabalhos da Casa.
MMMRegina Meynard, a nossa
CAKE QUEEN, faz bolos e biscoitos lindos para quem gosta de ter uma mesa
de NATAL com guloseimas; além de lindas, também saborosas.
MMMO bucolismo do balneário de
Manguinhos será transformado no
primeiro POLO GASTRONÔMICO do
município da Serra. Hoje, já existem
por lá mais de 30 restaurantes. Poucos bons de verdade, mas o prefeito
da Serra, Audifax Barcelos, acredita
no sucesso.
MMMVitória continua precisando de
um RÉVEILLON de alto gabarito. Os que
são anunciados pecam pela localização
ou pelo padrão de qualidade de uma
boa comida e boa bebida.
MMMMais um gol de placa na área
da cultura do Estado. Falamos da recuperação da Capela Santa Luzia, na
Cidade Alta, o prédio mais antigo do
ES. O governador Renato Casagrande a entregou totalmente restaurada
para a Arquidiocese do Estado administrar.
MMMDois casos de paternidade rolam na justiça capixaba. Ambos envolvem pessoas consideradas milionárias.
Não conto nem para o meu travesseiro.

Quá... Quá... Quá...
MMMO município de Domingos
Martins aumenta a cada ano seu investimento em decoração natalina em
busca de atrair turistas, como acontece na cidade gaúcha Gramado. Muito
longe da estrutura de lá, vale ressaltar o esforço e a grande melhora tanto na decoração iluminada, quanto na
área de entretenimento. A tendência
é tornar-se uma grande referência na
época de Natal. Precisa apenas investir em divulgação.
MMMAliás, o capixaba peca sempre
neste item. Gastam milhões e querem
publicidade grátis.
MMMA bela atriz Jane Birkin, que
inspirou a HERMÈS na sua mais cobiçada bolsa, disse em recente entrevista, aos 72 anos, que sempre
gostou mesmo é de uma bolsa de
palha. BIRKIN disse ainda que nesta
idade todo mundo fica parecendo com
joelho de elefante e complementou:
“Passamos a amar os joelhos de elefantes. Por trás, há a inteligência e o
talento de grandes mulheres.” Isso
em torno de um questionamento da
beleza nesta idade.
MMMSe você acredita e gosta de
vestir as cores que os estudiosos sugerem para passar a Noite de São Silvestre, dia 31 de dezembro, fique sabendo
que eles apostam no AZUL e BRANCO.
Mas, abrem mão para uma opção do
tom de LARANJA, uma vez que é a
cor do planeta regente de 2020. O sol
é quem comandará o novo ano, o que
nos traz grandes esperanças. Eu acho
que vou me vestir de laranja da cabeça
aos pés. O ano de 2020, além de ter
uma numeração linda, me traz muita
NECESSIDADE de viver. Bem, lógico!

As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br
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MARIA CLAYDES DALLA MAIA
e a neta,
neta, SOPHIA FAJARDO MAIA

NATAL
2019

MARCIA BOLELLI ABREU

NATAL
2019

VALÉRIA VESCOVI
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VIVIANE ANSELMÉ e as filhas,
filhas,
ISABELLA e LIZ

NATAL
2019

MARINA e LUCIANO REZENDE
com os filhos,
filhos, DAVI e ARTUR

NATAL
2019

RITA ROCIO TRISTÃO
e as filhas, RENATA e LUIZA

NATAL
2019

CARLOS MAGNO BERNABÉ
e ELCIO PAULO TEIXEIRA

A EMBALAGEM VALORIZA QUALQUER
PRODUTO E DEMONSTRA O CARINHO

uando você tiver de presentear alguém, nunca deixe de
se preocupar com a embalagem. Lembre-se que é a
primeira conexão, o primeiro
olhar diante da sua ação. E quem não gosta
de receber uma bela caixa, ou uma embalagem onde constatamos de imediato o carinho e amor da pessoa?
Aliás, são poucas as lojas aqui na cidade que
se preocupam de verdade em oferecer esse
serviço para os clientes. Perdem também a
boa oportunidade de atrair outros clientes.
Muitos alegam custo, chegam ao cúmulo de
dizer que não vale a pena. Talvez tenham se
limitado a contabilizar os seus custos, não
considerando como um bom investimento.
Mas, se você compra coisas em estabelecimentos que não oferecem uma bela embalagem, hoje, existem lojas de atacado e armarinhos cheios de coisas que farão diferença na
arte de presentear. Não há nada valioso que
cause impacto diante de um pacote malfeito.
E nem tão caro custa. Nestas lojas, existem
caixas e sacolas de papel lindas e até laços
já prontos para que você coloque o seu presente, acrescentando apenas aquele cartão
com as palavras de carinho e gratidão.
Caso você não encontre nada que lhe agrade, crie você mesmo. Coloque a sua personalidade e, quem sabe, você passe a ter uma
embalagem que possa até ser reconhecida
como sua. Veja as grandes grifes internacionais, investiram fortunas na personalização
das suas. A TIFFANY e seu tom de azul e a
HERMÈS e o seu tom de laranja se tornaram
inconfundíveis e desejados.
Se você tem loja, não se limite a um pacote
qualquer. E se você gosta de criar, mesmo
sem empresa, faça a sua marca através de
seus presentes. Escolha a cor, faça um ensaio e depois tenha em casa caixas, sacolas, fitas, adesivos, flores até achar a ideal,
depois fica fácil. E, com certeza, você terá
a sua marca em cada lembrança que enviar
para os amigos e será comentada como de
uma pessoa de extremo bom gosto.

EMBALAGEM

REVELA BOM GOSTO

Doces e bolos
para decorar a mesa da Ceia de Natal
Arte de REGINA MEYNARD - (27) 99222-1848

Foto de Camilla Bapstin

Foto de Cloves Louzada Fotografia

PARA TANIA LER,
ONDE ESTIVER
Se o poeta VINICIUS DE MORAES fosse um frequentador da
Rua 7 de Setembro, onde a turma jovem marcava presença
na década de 70, com certeza ele iria compor uma música
para a MUSA CAPIXABA, que todas as tardes passava arrasando com trajes únicos, cabelos ao vento, um rastro de
perfume, deixando a rapaziada de pescoço torto. Quem era?
A nossa querida TANIA CRISTINA TEIXEIRA DA CRUZ, que
nos deixou este mês.
Quando iniciei no colunismo, foi das primeiras amizades
que fiz. O seu estilo era único. De personalidade forte, usava roupas que só ela podia. Foi quando resolveu abrir a
sua própria loja, a NEGA MALUCA, no centro da cidade.
Por ali passava quem gostava de ter peças únicas e abafar
por aí. Um dia, cansou daquilo e foi trabalhar com o pai,
o empresário e ex-prefeito de Vitória, CHRISÓGONO CRUZ,
nas empresas da família. TANIA era uma pessoa de espírito
eternamente jovem, discreta, simplicidade multiplicada por
quantas vezes cada um achar que deve. Eu multiplico pelo
máximo do máximo.
Convivemos mais de 40 anos e os nossos encontros foram
se tornando constantes quando ela se aproximou de outra
grande amiga, a sua advogada LEILA DA PAIXÃO DE BARROS. Tínhamos um compromisso de almoçar no mínimo
uma vez por mês. Nas datas especiais, como aniversários,
se não tivesse nenhuma comemoração, era só entre nós,
com direito a muitas gargalhadas e demonstrações de carinho.
Diante de tudo isso, estou ainda com o coração em estilhaços. Sou fraco quando o assunto é a perda de AMIGOS
que estejam naquele círculo que o tempo solidificou e deixou
apenas MARCAS DE AMOR. Quando terminava a montagem
da decoração de nossa casa, o coração apertou porque peguei o seu presente de NATAL do ano passado, uma linda
lanterna iluminada que solta flocos de neve. A coloquei em
destaque e depois sentei ao lado imaginando como é bom
ser FIEL às pessoas que amamos, como é bom ter lembranças que nos emocionam, como é bom ter a certeza que
para essas pessoas fomos ESPECIAIS.
Morrer é apenas um ciclo para os que passam pela vida. No
mais, sabemos que se é doloroso ter que enfrentar a despedida, é porque valeu a pena a convivência, nos restando
somente suportar a SAUDADE. Descanse em PAZ, minha
querida TANIA CRUZ! Se existe vida após a morte, um dia
nos reencontraremos. Obrigado! Obrigado! Obrigado!

Startup de compras
públicas é sucesso
na 8ª edição do Gestão das Cidades
O Portal de Compras Públicas, startup do Distrito Federal especializada em pregão eletrônico (compras públicas pela internet), teve um dos estandes mais visitados do 8º Congresso
Gestão das Cidades, realizado em Vila Velha pela Associação
dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES) nos
dias 27 e 28 de novembro últimos.
Com sua plataforma de compras, o Portal atende atualmente cerca de 400 prefeituras de todo País, oferecendo a esses
compradores uma rede de 66 mil fornecedores cadastrados,
aptos a entregar os produtos e serviços que os órgãos públicos precisam comprar ou contratar via pregão eletrônico.
Isso representa negócios com 8% dos 5.570 municípios brasileiros e a meta da empresa é dobrar o número de clientes até
2021. Somente no ano passado, o Portal transacionou compras no valor de R$ 11 bilhões, gerando uma economia de R$
12 bilhões aos municípios e órgãos públicos que o utilizaram,
em relação às cotações iniciais das licitações realizadas.
O interesse dos municípios e fornecedores capixabas pelo estande do Portal de Compras Públicas foi reforçado pela entrada em vigor da nova legislação do pregão eletrônico - Decreto
10.024/2019, que em setembro tornou essa modalidade de
licitação obrigatória para todos os estados e municípios. Os
municípios têm até fevereiro para se adaptar e começar a fazer
suas compras via internet.

O estande

Leonardo Ladeira, CEO do
portal, palestrando no evento

PALESTRA DO CEO
O CEO e responsável técnico do Portal, Leonardo
Ladeira, ministrou uma palestra no evento detalhando
o novo Decreto, as mudanças, obrigações e prazos
que ele estabelece para os municípios. Ele também
demonstrou o funcionamento da plataforma de
compras públicas do Portal e a sua eficiência, no
sentido de economicidade e praticidade para os
municípios que o utilizam.
“Nós desenvolvemos um conjunto de ferramentas
para resolver as principais falhas e problemas que
os municípios enfrentam nas licitações de pregão
eletrônico, que vão desde a elaboração de modelos
de edital e banco de preços até a formação de
cadastros (regionais e nacional) de fornecedores,
passando pelo acesso ao conhecimento da legislação
do setor”, detalhou o CEO Leonardo Ladeira. “Hoje,
o Portal de Compras Públicas é um centro de
excelência e serviços especializados em compras
públicas. Entendemos do ecossistema de compras
governamentais, esse é o nosso maior diferencial no
mercado”, orgulha-se o empreendedor.
A palestra foi bastante concorrida, pois o tema é de
total importância e relevância para os municípios se
adequarem à nova lei de licitações.

AUTORIDADES VISITAM
O ESTANDE DO PORTAL
A palestra e a proximidade da entrada em vigor da nova
legislação geraram grande interesse e muitas visitas de
autoridades da região ao estande do Portal de Compras
Públicas.
A empresa recebeu, por exemplo, os prefeitos de Vila
Velha, Max Filho, de João Neiva, Sr. Otávio; de Viana,
Gilson Daniel; de Santa Leopoldina, Sr. Vavá; de Nova
Venecia, Sr. Barrigueia; de Baixo Guandu, Neto Barros;
de Barra de São Francisco, Sr. Alencar; e o prefeito de
Cachoeiro do Itapemirim, Vítor Coelho.
Também visitaram o estande do Portal de Compras
Públicas o Secretário de Estado de Desenvolvimento,
Marcos Vicente, e o subsecretário Dedé, o Secretário
da Casa Civil, Marcos Delmaestro, o Secretário de
Administração da Serra, Sr. Anckimar, o Secretário
de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, a
subsecretária de Administração de Vitória, Srta. Thyara,
a vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto, o chefe de
licitação de Iuna, Sr. Robson, a chefe de licitação de Vila
Velha, Michelle Veloso, e o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Espírito Santo, Rodrigo Coelho , ente outras
autoridades presentes no evento.

O prefeito de
Baixo Guandu,
Netto Barros,
no estande do
portal

O chefe de licitação da
Prefeitura de Iuna, Sr. Bruno

O presidente da AMUNES,
prefeito Gilson Daniel,
com Leonardo Ladeira

gerência regional
e novos eventos
O Espírito Santo é um dos estados em que o Portal
de Compras Públicas mantém uma gerência regional,
representada por André Nogueira, que destacou
aos visitantes as vantagens da plataforma. “Com o
desenvolvimento de tecnologia própria e a preocupação
em atender aos municípios no sentido de imprimir
transparência aos gastos públicos, economicidade e
rapidez nos processos licitatórios, ao mesmo tempo
em que viabiliza aos fornecedores que fomentem o
comércio local e regional, o Portal conseguiu se firmar
como uma das melhores e mais preparadas plataformas
de compras públicas do Brasil”, afirma Nogueira.
Ele anunciou que o Portal fechou recentemente um
acordo com a Associação dos Municípios do Estado
do Espírito Santo (AMUNES) para, através da escola
da entidade, capacitar servidores municipais ligados à
área de licitações e compras públicas, além de realizar
eventos regionais, com o intuito de fomentar a indústria
e o comércio locais.
A equipe do portal que esteve presente no evento:
Leonardo Ladeira (CEO), Heitor Caldeira, Freud Oliveira,
Leonardo Oliveira, Pedro Oliveira e André Nogueira.

O subsecretário da Casa Civil do
Governo do Estado do ES, Marcos
Delmaestro, e Leonardo Ladeira

O secretário de Administração de
Vila Velha com Leonardo Ladeira

O secretário de Administração da Serra com Leonardo Ladeira

O que é permitido nas festas
de fim de ano em condomínios?
A vida em condomínio exige regras de convivência que valem
para pessoas com hábitos diferentes, por dividirem o mesmo
espaço comum. Com a proximidade das festas de fim de ano,
surgem dúvidas relacionadas ao que é permitido ou não.
O salão de festas é um dos principais pontos de grande relevância, por ser uma área locável, e que muitos condôminos
têm interesse em usar nas vésperas de Natal e Ano Novo para
confraternizar com amigos e familiares. Como resolver quem
poderá locar ou utilizar nessas datas festivas? Pode-se fazer
um sorteio entre os interessados. O ideal é que enviem um
e-mail para administração, que fará o sorteio pelo menos 10
dias antes das datas solicitadas. É importante que os candidatos estejam presentes neste sorteio para maior transparência no processo.
Outro ponto que se deve levar em consideração é com relação ao horário de encerramento das festas. O que determina
o regulamento interno? E como conciliar o desejo de confraternizar ao horário permitido?
Normalmente, se o salão de festas ou a área reservada é muito próximo dos primeiros andares do condomínio, deve-se
fazer uma pesquisa com os moradores desses andares, haja
vista que se ultrapassar o horário permitido no regulamento
interno pode vir a prejudicar o sossego e conforto desses
moradores, gerar notificações e até mesmo multas. Normalmente, o regulamento interno dos condomínios permite que
as festas sejam realizadas até as 22h ou no máximo até a
meia noite.
Também, por parte dos moradores, é importante enviar para a
administração do condomínio a relação de convidados, para
que seja elaborada uma prévia operação de recepcioná-los
com segurança e conforto. Alguns condomínios contratam
serviços de valet para manobrar os veículos, e recreadores

para divertir e cuidar das crianças. Este custo extra sempre
é da unidade que solicitou os serviços, não podendo em hipótese alguma ser rateado entre todos os proprietários. Isso
também ajuda a fluir melhor o volume de pessoas que passam pela portaria e evita filas.
Temos que nos atentar a outro fato bem relevante. É expressamente proibido a queima de fogos nas áreas do condomínio,
varandas, jardim, playgrounds, entre outros. Viver em condomínio é respeitar a si e aos outros. Sabemos que algumas
pessoas têm pavor de fogos de artificio, os pets também não
gostam, então para uma boa convivência entre todos, vale a
pena reforçar esta proibição. Sem contar o risco de incêndio, não é? Vale a pena correr tantos riscos? A comunicação
e conscientização da população condominial é fundamental
para que tudo corra bem no período de festas.
JOÃO XAVIER,
síndico profissional,
especialista em gestão
condominial, especialista
em implantação de
novos condomínios.
Administrador de
empresas, sócio diretor
da ATMA Consultoria
Imobiliária, possui larga
experiência em sistemas
condominiais, e tecnologia
voltada para segurança de
condomínios. Membro do
Conselho de Administração
do estado de São Paulo
(CRA-6-001410), atuou
como palestrante em
várias administradoras
de condomínios em
São Paulo.
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O CONDOR RUBRO-NEGRO
O QUE FAZ ALGUÉM VENDER O CARRO COM O QUAL FAZ
ENTREGAS NO RIO E CRUZAR OS ANDES DE ÔNIBUS,
VIAJAR DE VITÓRIA A LIMA VIA TORONTO, OU PEDIR
DEMISSÃO E GASTAR TODA SUA RESCISÃO EM UMA
PASSAGEM INTERNACIONAL CINCO VEZES MAIS CARA
DO QUE O PREÇO HABITUAL? A RESPOSTA É “PAIXÃO”.
SEJA NA LITERATURA, NA HISTÓRIA OU NAS MAIS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA ARTE, A PAIXÃO ESTÁ
PRESENTE COMO UM SENTIMENTO PODEROSO, ARREBATADOR, INSACIÁVEL, QUE ESCRAVIZA E NOS FAZ
PERDER A RAZÃO. TUDO ISSO E MAIS UM TANTO FORAM CRISTALIZADOS, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019,
NO APITO FINAL DO ÁRBITRO DA PARTIDA FINAL DA
COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA.

Texto de

Gustavo
Varela

Na antevéspera da partida, quinta-feira, o clima na capital
peruana lembrava os arredores do Maracanã, com uma
multidão transitando para lá e para cá, alguns à cata de
cerveja gelada para embalar o sonho, outros aproveitando para tentar reservas em alguns dos mais renomados
pontos da famosa gastronomia do País, variando o itinerário apenas conforme o numerário à disposição.
Povo amabilíssimo e de cultura riquíssima, o peruano se
desdobrava em gentilezas aos brasileiros e argentinos,
revelando uma neutralidade sincera daqueles que preferem celebrar a alegria da vida, como os ancestrais Incas,
a tomar partido em favor de uma ou de outra torcida.
Talvez tenha sido essa acolhida e os encantos de uma
cidade à beira do Pacífico, somados à incredulidade por
estar fazendo parte de um momento histórico, que proporcionaram dias tão calorosos e intensos, porém pacíficos, sem qualquer registro de ocorrência de brigas ou
dos desacertos que costumam cercar esses eventos.
Se os cinco ou seis dias que duraram essa
epopeia pudessem ser comprimidos
ou destilados, a essência deles teria o
tamanho ou a duração de exatos três
minutos, no início e ao cabo dos
quais um time escreveu uma
das páginas mais bonitas
de sua história e, sem
exagero, do futebol
mundial. Jogo épico.
Vitória épica. Momento épico daqueles que
ficam tatuados na alma
de quem teve o privilégio de
participar dele.
Lágrimas de tristeza que se
transformaram em alegria enquanto escorriam pelos rostos. Lição de vida em forma
de futebol: esforço, dedicação, fé, amor, paixão, alegria, encantamento e gozo
na forma esférica de uma
bola com duas cores
antagônicas - paixão e
luto - amalgamadas sob
o nome “FLAMENGO”.

SAÚDE
COMO É O SEU FINAL DE ANO?
Fim de ano. A que esta data te remete? Natal, festa de Ano Novo,
presentes, panetone, árvores, enfeites, canções de Natal, fogos
de artifício, férias coletivas, correria de quem deixou tudo para
última hora. É assim? Para um grande número de pessoas, sim. No
entanto, é comprovado que nesta época a tristeza ataca, a solidão
pesa e se você não se sente tão feliz quanto deveria, a sensação de
fracasso se instala.
Sim, não é uma época fácil. Você se obriga a ser feliz, mas nem
sempre consegue. Algumas pessoas se isolam e se recusam a
comemorar o Natal, não importa qual sua religião. Mas, não deveria
ser assim.
O fim de ano deveria ser um momento para se repensar e analisar
como ele foi. O que você fez de bom, onde você errou, o que poderia
ter feito de diferente? É o momento da introspecção, do olhar mais
profundo, da absolvição das culpas internas, do crescimento. Não
devemos virar as costas para este momento só porque foi instituído
que nesta data todos estão felizes, as famílias são perfeitas, a vida
é cor de rosa e o mundo é colorido.
O que não significa que você não possa aproveitar ao máximo ela,
reunindo a família, tornando seu coração mais leve e mais propenso
a perdoar, esquecendo mágoas antigas e deixando a magia desta
época entrar em você.
E o que dizer das resoluções do Ano Novo? Muita gente faz listas
do que mudará no ano seguinte. De repente, ele acaba e quase
nada da lista foi feito. Não tem problema, o que importa é tentar.
Mas, resoluções devem ser tomadas todos os dias e não só no
fim do ano. A cada momento podemos ser melhores, se nos
dispusermos a isso. Ninguém mudará do dia para a noite, é preciso
perseverança, maturidade, disposição para o que virá. Nunca é
fácil, mas é gratificante.
E também não são as cores que escolhemos para passar a virada de
ano que ditarão as mudanças em nossas vidas. São nossas atitudes
e pensamentos! Tudo isso é uma boa brincadeira: comer uvas, pisar

com o pé direito, jogar sal por cima dos ombros. Mas, para levar
a sério, o que importa é: o que você pretende para o próximo ano
e como trabalhará no sentido de alcançá-lo? Brincar é divertido,
mas quando usamos as brincadeiras para nos esquivarmos do que
realmente precisamos fazer, é inútil, é em vão.
É você quem faz o seu ano novo ser melhor e mais feliz.
Junte-se e comemore a vida, a alegria, a esperança. Agradeça pelas
bênçãos e dê leveza ao seu coração. Nem que seja apenas uma vez
por ano, embora fosse melhor que se fizesse isso a cada dia.
Uma prática que pode muito dar certo é escrever, a cada semana,
alguma coisa boa que aconteceu e ser agradecido por ela. No fim do
ano, abrir todos os papéis e relembrar tudo de bom que aconteceu
e ser grato pelo ano maravilhoso que se teve. Sempre é possível
agradecer.
Você passa o ano inteiro cuidando de seu filho que está no hospital.
É duro, é difícil. Agradecer pelo quê? Pelo fato de você ter alguém
para amar, alguém por quem você sente um amor infinito. Nem
todas as pessoas têm isso.
Sua mãe morreu. O que tem para agradecer? O fato de você ter tido
uma mãe maravilhosa, por tanto tempo em sua vida. Seu namorado
acabou de dispensá-la e seu mundo caiu. Agradecer por quê? Pelo
fato de você estar com o caminho aberto para conhecer alguém que
te ame de verdade, do jeito que você merece.
Isso não significa assumir uma posição “Pollyanna” para tudo na
vida. Longe disso. Porém, quando agradecemos, nossa mente se
abre e conseguimos ver com mais clareza o que fazer para melhorar
ou mudar uma situação.
O fim do ano é seu. Mas, mesmo que o Natal seja uma época triste
para você, faça do limão uma limonada. Aproveite para comemorar
a vida e agradeça. E então? Como vai ser seu final de ano?
LUCIA MOYSES,
psicóloga, neuropsicóloga e escritora

CULINÁRIA

by JOSUÉ DOS SANTOS NETO

Peru Assado ao Molho de Queijo
Gruyère com Bacon Crocante
INGREDIENTES: 1 peru (5kg aproximadamente), 1 tablete de
manteiga sem sal, ½ maço de salsinha, ½ maço de manjericão,
½ maço de tomilho, raspas de 1 limão siciliano, raspas de 1
tangerina, 1 cenoura, 1 cebola, ½ garrafa de vinho branco, azeite
de oliva extra virgem, sal a gosto.
Para o molho: 1 xícara de bacon picado, 500ml de creme de
leite fresco, 2 xícaras de queijo Gruyère Tirolez, pitada de sal,
noz-moscada a gosto.
MODO DE PREPARO: lave bem o peru e tempere com sal. Pegue
o tablete de manteiga e deixe em temperatura ambiente. Misture
as ervas picadas, as raspas de limão, a tangerina e um pouco
de sal. Com as mãos, separe a pele do peito e recheie com a
manteiga temperada. Arrume bem para ficar uniforme. Se sobrar manteiga, espalhe sobre todo o peru. Em uma assadeira,
disponha a cebola, a cenoura e os talos de salsinha picados e
coloque o peru por cima. Coloque o limão e a tangerina cortados
ao meio dentro do peru. Isso fará com que a carne fique mais
macia. Regue com azeite e o vinho branco. Cubra com papel
alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 200˚C por
1h30min. Retire o papel alumínio e asse por mais 30-40 minutos, até dourar ou o termômetro levantar. Desosse o peru separando toda a carne dos ossos e fatie o peito. Arrume bem bonito

em uma travessa e reserve. Aqueça uma panela e frite o bacon
até ficar bem crocante. Coloque para escorrer em um papel toalha e reserve. Para o molho, coloque todos os ingredientes em
uma panela e leve em fogo baixo, mexendo sempre até o queijo
derreter. Cubra o peru com o molho e polvilhe o bacon por cima.
Sirva imediatamente.

Mousse de Chocolate com Nozes
INGREDIENTES:
Mousse de nozes: 1 e
½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300
ml), 2 colheres (sopa)
de açúcar de confeiteiro União Glaçúcar (20
g), 1 colher (chá) de
gelatina em pó sem sabor (4 g), 2 colheres (sopa) de água (30
ml) para hidratar a gelatina, 250 g de chocolate branco, ½ xícara
(chá) de creme de leite em caixinha (100 ml), 100 g de nozes
picadas.
Mousse de chocolate: 1 e ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml), 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro União
Glaçúcar (20 g), 1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor (4
g), 2 colheres (sopa) de água (30 ml) para hidratar a gelatina,
250 g de chocolate meio amargo, ½ xícara (chá) de creme de
leite em caixinha (100 ml)
Decoração: raspas de chocolate meio amargo, raspas de chocolate branco, nozes.

MODO DE PREPARO:
Mousse de nozes: bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro União Glaçúcar até formar um chantilly com picos firmes
e reserve. Hidrate a gelatina conforme a embalagem. Reserve.
Em um recipiente, coloque o chocolate branco e o creme de
leite e leve ao micro-ondas para derreter. Acrescente as nozes e
misture. Adicione no chantilly batido a gelatina dissolvida e fria.
Junte lentamente o chantilly ao chocolate com nozes e reserve.
Mousse de chocolate: bata o creme de leite com o açúcar de
confeiteiro União Glaçúcar até formar um chantilly com picos
firmes e reserve. Hidrate a gelatina conforme a embalagem. Reserve. Em um recipiente coloque o chocolate meio amargo e o
creme de leite e leve ao micro-ondas para derreter. Adicione no
chantilly batido a gelatina dissolvida e fria. Junte lentamente o
chantilly ao chocolate e reserve.
Montagem: em um refratário, alterne as camadas de mousse
de nozes e mousse de chocolate, até acabarem os ingredientes.
Finalize com raspas de chocolate branco, raspas de chocolate
meio amargo e nozes. Leve à geladeira por 4 horas e sirva em
seguida.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

VÍDEOS INCRÍVEIS NAS FÉRIAS
Férias chegando e, pensando nisso, montamos uma lista com ótimas opções de apps
de edição de vídeo para transformar qualquer um em filmmaker.

QUIK
O Quik é um aplicativo de edição desenvolvido pela GoPro, que pode ser usado com vídeos feitos
em praticamente qualquer aparelho, não somente com a famosa câmera GoPro. Através do app, é
possível juntar vídeos, fazer apresentações com fotos, aplicar transições, colocar uma trilha sonora,
legendas, textos, sem precisar ter prévia experiência com edição de vídeos, de uma forma intuitiva.
O app é totalmente gratuito.

FILMORAGO
O FilmoraGo procura trazer para a experiência mobile a mesma interface e experiência dos usuários
das suas versões para Windows e macOS e permite a edição de vídeos e apresentações até mesmo
a partir de postagens do Facebook e do Instagram.
O app é um editor de vídeo poderoso e traz diversas ferramentas especializadas e filtros, embora seja
bastante simples de usar graças a opções de automatização e sugestões. O FilmoraGo é gratuito,
mas oferece compras no app de filtros adicionais.

ADOBE PREMIERE CLIP
Disponível para Android e iPhone, o Premiere Clip tem uma interface intuitiva e simplificada, oferecendo recursos automatizados. O app é gratuito e oferece 2 GB de armazenamento gratuito na
nuvem, através da conta Creative Cloud.

YOUCUT
Exclusivo para usuário do sistema Android, o YouCut é um dos aplicativos mais bem cotados desta
lista. Suas ferramentas permitem cortar e unir vídeos, inserir trilha sonora, molduras, efeitos e transições em suas apresentações. Ele conta com um compressor de vídeo, voltado especificamente para
o compartilhamento dos arquivos em apps de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram,
principalmente para evitar o consumo da franquia de dados desnecessariamente. O YouCut é gratuito,
mas mostra propaganda durante a utilização. Para se livrar dos anúncios, é preciso pagar R$ 9,99.

IMOVIE
Exclusivo para os usuários de iPhone, o iMovie é uma ferramenta poderosa e feita sob medida para
os usuários do iOS. Com o iMovie, é possível fazer edições e até mesmo trailers com aspectos cinematográficos usando seus videos gravados no aparelho, com direito a trilhas sonoras licenciadas.
A vantagem do aplicativo é sua integração com o macOS e o iOS; assim se você tem um Mac, tem
acesso facilitado à sua biblioteca e ao conteúdo armazenado no iCloud. O iMovie se tornou gratuito
desde 2017.

