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FIRST CLASS: O COIFFEUR WILDSON PINA É O DESTAQUE

FÉRIAS
2020
Leila da Paixão de
Barros com a família,
Ricardo, Leonardo,
Ricardo, João, Claudia
e Amanda, em Londres

RÉVEILLONS: DOS SAADI POLESE E DOS COSER GUIGNONE

FEIJOADAÇA CLASS
HÁ QUASE TRÊS DÉCADAS, O EVENTO MAIS ESPERADO DA HIGH CAPIXABA

DIA 05 DE ABRIL
NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA

reservas: (27) 3315-0892 e (27) 98113-2632 (Whatsapp)

NOSSA CAPA

leila da
paixão de
barros

UM RATO QUE
PROMETE DINHEIRO

com a família,
em LONDRES

ANEIRO é sempre um mês de muitas vibrações
pela Europa, com direito a cruzeiro no COSTA ESMERALDA,
positivas. É o recomeço e todos acreditam em
o novo gigante dos mares. Hoje, famílias já não gastam com
novas oportunidades, na conclusão de projetos
presentes natalinos, preferem o investimento nas férias, o
que ficaram perdidos no tempo. Além disso, é
que garante, principalmente, lembranças para toda a vida.
QUENTE, muito QUENTE, em todos os aspectos. O astro rei
Nesta edição, não poderíamos também deixar de registrar
vem com muitos raios iluminar a orla, desnudar corpos que
a nova vida de um dos nossos mais celebrados coiffeurs,
passam meses se preparando para exibir a boa forma nas
WILDSON PINA, personagem escolhido para a seção FIRST
praias e, é lógico, nas redes sociais.
CLASS. Ele, que atua há mais de três décadas e foi pioneiro
JANEIRO é mês de fechar as gavetas, curtir FÉRIAS pelo
em trabalhar em shopping center, saiu de cena com a promundo afora, ou mesmo ali na conturbada GUARAPARIS. O
posta de desacelerar e viver mais. E olha só o que quer: tamimportante é o RELAX, é desconectar-se da vida atribulada,
bém viajar, viajar e viajar. Além disso, ele conta que lançará,
permitir-se a vadiagem, porque ninguém é de ferro. Assim,
em breve, uma linha de cosméticos com a marca KABELO’S
depois de uma passagem de ano com saúde e muitos fogos
– que, pelos anos de trabalho sério, virou grife.
silenciosos na Orla de Camburi, de festejar com os SAADI
Como veem, JANEIRO de 2020 mostra que um novo ciclo
POLESE a chegada de um novo ano, CLASS faz um raio X
vem por aí prometendo grandes surpresas. No dia 25 de jados personagens da high capixaba que foram gastar seus
neiro, o horóscopo chinês inicia o ano do RATO. E, segundo
euros e dólares viajando pelo mundo. E sem dar a mínima
os astrólogos, é o ano que dará possibilidades de ganho de
bola para cotação de moedas, mesmo porque,
muito dinheiro, não só aos nascidos nos anos
quando fala-se hoje em entretenimento, é quase
que fazem parte do signo de RATO, mas a tounanimidade que isso NÃO TEM PREÇO! Afinal,
dos. Curiosamente, aconselham que DORMIR
para que serve o dinheiro se não para nos dar
bem deve ser uma obrigação em 2020. Eu adoALEGRIA DE VIVER? No mundo atual, isso viro dormir, mas acho que é preciso cautela porrou meta de quase todos e de quase todas as
que, do jeito que o mundo anda, quem dorme
famílias.
muito perde oportunidades, ou, mais ou menos
A ideia de viajar juntos, conhecer culturas difecomo aquele velho adágio: “Camarão que dorrenciadas, é sem dúvida o melhor investimento.
me muito, a onda carrega!” O bom mesmo é
E LEILA e JOÃO MIGUEL saíram na frente, desde
acreditar, é ter consciência que o desejo mede
o ano passado, quando foram com a família curos obstáculos e só a vontade e a determinação
JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
tir férias nos Estados Unidos. Este ano, optaram
nos levam à vitória. FELIZ 2020!
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Linhas Malditas Linhas Malditas
Uma pesquisa recente afirmou que
os jovens não querem mais ter filhos devido
ao aquecimento global. Então, tá! O mundo
sempre teve modificações climáticas. Quando vemos uma reportagem que fala em 180
milhões de anos, com falésias e rochas, os
cientistas garantem que tudo aquilo já foi mar.
Daqui a 100 milhões de anos, só Deus sabe o
que eles dirão.
Eu vejo alguns dizendo que não querem devido ao custo de vida, às dificuldades de
bancar estudos e garantir um bom padrão de
vida. Aquecimento global realmente é novidade.
O deputado Capitão Assumção já
desponta também como candidato a prefeito
de Vitória. Os experts garantem que não tem
chance de ganhar, mas tumultuará o jogo.
“Nunca fale tão mal do seu inimigo ao
ponto que você não possa voltar a falar com
ele.” Esta é do saudoso ULYSSES GUIMARÃES.
Um sábio!
Para quem curte novidades da gastronomia, JG dá uma dica vinda de Paris: a
grande sensação entre parisienses e turistas
é a BABKA, uma espécie de pastel de brioche
do Oriente, que vem recheada com pistache,
amêndoa e canela. Anote o endereço: na RUE
CONDORCET, em PIGALLE. A unidade custa
apenas 2 euros. Cabe no bolso de qualquer
cidadão.
“Sonhar um sonho impossível, negar
quando é fácil ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar este chão!”

Os queridos MARIANA e HORÁCIO BETHÔNICO com os lindos filhos,
STEPHAN e NICOLE, em noite de réveillon

Foto de NOROCK/Bárbara Paixão

SUNSET
DA MEL

Na valsa com o pai coruja, Luciano

Foi na Casa Inhoá, com uma vista deslumbrante, que a linda MEL MOREIRA
PESCA CAMPAGNARO recebeu amigos
e familiares, ao lado dos pais, LEANGE e
LUCIANO CAMPAGNARO, para comemorar seus 15 anos numa SUNSET PARTY.
O espaço teve décor de Julia Bastos,
com muitas cores, buffet de Jana Tannure e cerimonial de Priscila Gomes.
O DJ Emerson Vaz foi responsável por
ferver a pista e o Espelho Mágico NOROCK fez sucesso. Além de chinelos
personalizados, os convidados receberam cangas com a identidade visual
do evento na saída. As fotos são do NOROCK/ Bárbara Paixão.

Com algumas amigas

Com coreografia de
Ana Paula Cuzzuol,
a dança com os
amigos Vitor Kalil,
Rian De Marchi,
João Vitor Covre,
João Henrique Torres
e Murilo Nascimento

Com Jaqueline Pesca, Angélica Moreira, Rafaela, Mikaela e Miguel Pesca

Entre Josué, Layla e Eliza M. Santos

Mel com os pais, Leange e Luciano Campagnaro

Mel com Patrícia e João Luiz Cuzzuol
Homenagem das amigas Gabriela Saliba e Clara Ribeiro

Com Izabela Grativol, Thaíssa e Aniella Moreira

Com Ana Paula Cuzzuol

Com Luiza Cuzzuol

JOSÉ DAHER
40 ANOS DE
IMPORTANTES PROJETOS

om reconhecida carreira profissional, José Daher assina inúmeros projetos no Espírito Santo e em outros
estados. São casos de sucesso, reconhecidos não só
pela elegância do seu traço como também pela seriedade e compromisso em cada trabalho.
Sua atuação assume várias escalas. Desde projetos - de arquitetura, de interiores (residencial ou comercial), de revitalização e restauração de imóveis antigos - ao design de mobiliário.
É autor de projetos como o da Prefeitura Municipal de Viana, do
Centro Cultural Carmélia, das revendas de automóveis Audi e
Chrysler, da loja Espaço Brumatti, de várias residências e sedes
de grandes empresas.
Entre os prêmios que já recebeu, destacam-se: Prêmio Nacional Deca “Um Sonho de Banheiro”; Prêmio Nacional Abimóvel
(Associação Brasileira da Indústria Moveleira); Prêmio Nacional
Artefacto; quatro prêmios em categorias diversas do Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB/ES) e Prêmio Senai Findes/ES.
Toda esta trajetória rendeu a Daher, em dezembro, justa homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES (CAU) ,
em sessão solene pelo Dia do Arquiteto e Urbanista.
A condecoração ratificou a importante contribuição deste profissional que tanto inspira gerações novas e veteranas e tem
ajudado a fortalecer a imagem e a importância do profissional
arquiteto.

CASA DO CHEF

SETPES

Linhas Malditas
E Vitória continua em segundo lugar com o metro quadrado mais
caro do País. De acordo com o corretor que lida com os mais ricos da
Ilha, já tem prédio em construção na
Praia do Canto que será vendido na
faixa de R$ 18 mil o metro quadrado.
Para que tenham ideia, a Av. DELFIM
MOREIRA, no Rio de Janeiro, custa
em média R$ 20,5 mil.
“Algumas pessoas me amam...
outras gostam de mim, outras simplesmente não me conhecem bem!!! E se
não gostam de mim, não me importa,
não tenho culpa!” Simplesmente assim.
A supermodelo GISELE BÜNDCHEN, segundo a revista FORBES,
hoje tem uma fortuna avaliada em
US$ 400 milhões. O marido, TOM
BRADY, tem apenas (Quá... Quá...
Quá...) US$ 180 milhões. Nossa, como
são pobres, né? E aqui tem gente com
US$ 100 mil achando que é milionário. Acorda, meu filho!
Curiosidade: o JAPÃO dispara
na preferência de turistas do mundo
inteiro. E, segundo os entendidos no
assunto, a razão veio de publicações
no INSTAGRAM. O JAPÃO ganhou capas de revistas de TURISMO de todo o
mundo. E, além disso, sediará os Jogos
Olímpicos este ano. Há sim o empecilho de custos devido à distância. Mas,
na Europa, quem vive a melhor fase é
PORTUGAL - que está com novos e belíssimos resorts.
Manchete de um jornal, dias
atrás: “LULA VOLTA AO BATENTE”.
Quá... Quá... Quá... Quá... Quá... A melhor piada do início do ano.
Já é considerado carta fora do
baralho o nome de AMARO NETO como
candidato a prefeito de Vitória. Os mais

íntimos garantem que ele quer mesmo
é ser GOVERNADOR. Mas, outros dizem que ele quer dar mais um tempo
para o povo esquecer o escândalo da
mulher que seria uma funcionária e estaria mantendo um romance com ele, a
ponto de ter feito uma tatuagem para o
deputado na bunda. Como diria o saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo coração de Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
Lembro que, na época, encontrei com o saudoso GERSON CAMATA, homem de profundo conhecimento do jogo político, e ele me disse:
“Se AMARO for inteligente, precisará
dar muito tempo para o povo esquecer
disso!” Será que ele o aconselhou? É,
pode ser.
O casamento que foi desfeito
três dias antes, aqui na Ilha, de gente
de sobrenome na high capixaba, deixou prejuízos para o noivo. Ele já teria
premiado a noiva com alguns mimos
caros, tipo viagens pelas Ilhas Gregas
e um carro de luxo. A festa ainda não
pode ser considerada como “preju”,
pois o pai dele parece que tentará reaver a grana na justiça. Coisas que acontecem nas melhores famílias.
A MARCA REGISTRADA, de
Patricia Adami e Edilon Silva, pretende oferecer este ano mais duas grifes
internacionais.
Nunca constatou-se um aumento de turistas aqui em Vitória como
neste final de ano. Está na hora de fazer
um treinamento coletivo, com motoristas de aplicativos, taxistas, na hotelaria, nos bares e similares, para que
entendam o valor do TURISTA. Aqui, a
maioria ainda não tem essa conscientização. E, se tem, pior ainda diante do
tratamento que dispensam.

As grandes festas e personagens do ES, só aqui:

www.revistaclass.com.br

Terry, Sandra Coser, Fabíola Limonge, Leila da Paixão,
Eliza M. Santos e Layla Santos

UM BRUNCH PARA LEILA
á virou uma tradição receber em nossa
casa alguns amigos queridos numa espécie
de PREVIEW DE NATAL. Dessa vez, aproveitamos para homenagear a amiga LEILA
DA PAIXÃO DE BARROS, a quem devíamos
um lanche por ocasião de seu aniversário
em agosto. Como na época ela estava envolvida
com problemas de saúde de uma grande amiga, fomos adiando.
E, no encontro, festejamos no estilo que ela merece e que temos o maior prazer de organizar. Foi
o que podemos considerar uma NOITE FELIZ. Um
grupo homogêneo, gente que sabe RESPEITAR os
amigos e merece o melhor de nós. Tudo muito simples, à vontade, mas carregado de amor e carinho,
como costumamos fazer com os que rotulamos de
AMIGOS. Não faltou o HAPPY BIRTHDAY regado ao
brinde com champanhe MOËT CHANDON. Afinal, a
vida é isso, compartilhar SEMPRE momentos com
pessoas que fazem o que podem para que tenhamos uma vida melhor. E ali, todos, sem exceção,
são exatamente assim.

Josué, Jorginho, Jorge, João Neto, Leila, Aroldo Limonge,
Eduardo Guignone e João Miguel

Linhas Malditas
Muita gente entrou 2020
acreditando que este será o melhor
ano dos últimos 20. Essa onda de
otimismo foi comprovada nas vendas
de Natal. Mesmo com a tal da BLACK
FRIDAY, elas superaram as expectativas. As locadoras de automóveis esvaziaram os pátios e as praias estão
superlotadas de turistas. Claro, existe aquela MUVUCA, com 50 pessoas
numa casa só, como mostraram em
Guarapari. Mas, isso sempre fez parte. E talvez eles sintam muito mais
alegria que os ocupantes de mansões
em condomínios fechados, fazendo pose, mas com o condomínio em
atraso. Ora se...
Monica e Cássio Domingues
já preparam um grande evento para
comemorar os 30 anos de trabalho e
sucesso com a MAISON ROSÉE, hoje,
sem dúvida alguma, o nome mais forte
no segmento de decoração de eventos.
Será dia 13 de setembro. O arquiteto
Sérgio Paulo Rabello criará uma repaginação da casa. Será um bafo! Aguardem.
Conversa de dois empresários num café do Centro da Praia
Shopping: “Cara, o Paulo Hartung sumiu, né?” O outro, bem maledicente:
“Nada, deve estar planejando como
derrotará o incrível HUCK!” Quá...
Quá... Quá... Você sabe, vice, sempre
sonha em ocupar o lugar principal.
Um banco alemão fez uma
pesquisa e ficou informado que, hoje, o
público mais desejado como cliente é o
ligado ao LGBT. Faz questão de investir
em coisas boas, raramente é trambiqueiro, gosta de tudo que é considerado LUXO e, se pode, não questiona preço. Para eles, os gerentes receberam

ordem de jogar tapete vermelho.
Apelidaram uma senhora da
high capixaba de “VENTRÍLOQUA”.
Dizem que para não criar rugas, ela
faz pouco movimento com a boca.
Como diria o saudoso Sérgio Caseira:
“Sacratíssimo coração de Jesus!!!”
Quá... Quá... Quá...
Mais uma casa de festas da
Grande Vitória fecha as suas portas:
CERIMONIAL CASA DE PEDRA. O batalhador DAM BIANQUIM resolveu parar por um tempo e, futuramente, fazer
algo bem menor, no gênero.
A verdade é que as festas diminuíram em todos os sentidos. Tanto
na quantidade de pessoas, quanto em
número. Até os RICOS descobriram
que é mais barato fazer festas fora
do País. Convidam 500 pessoas e uns
15% marcam presença.
Marília Antunes e Coser pensa
em passar uma temporada residindo
em Palm Beach, Estados Unidos.
O êxodo rural, que é sem
dúvida uma das causas de tanto desemprego, pode mudar nos próximos
anos. Ter propriedades ficou inviável
nos últimos tempos porque falta incentivo. Sim, se fala muito, mas os
tais empréstimos, quando anunciados, já estão geralmente comprometidos com a mesma “panelinha”.
Todos ligados a políticos que têm
informações privilegiadas e raspam
o tacho.
Um caso de paternidade que
está na justiça começa a causar problemas sérios. O empresário, de família rica da cidade, a princípio fingiu
que nem era com ele. Mas, agora, deve
estar vendo a avó pela greta. Tcham...
Tcham... Tcham...

NOTÍCIAS a qualquer momento durante o dia
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Foto de OCTAVIO BASTOS

FIRST
CLASS

WILDSON
PINA

WILDSON PINA
“ATÉ HOJE EU SÓ
TRABALHEI, AGORA
QUERO GANHAR
DINHEIRO”

Com a cliente
e amiga Eliza
M. Santos
Seu quadro
da exposição
de capas dos
27 anos da
Class

ão existe história de sucesso sem que colhamos exemplo de
trabalho. É muito diferente a conquista por méritos próprios
daquela que envolve herança. Geralmente, a fortuna dos que
herdam não consegue ultrapassar mais uma geração. É a
disciplina que ensina o valor do dinheiro!
Conheço WILDSON PINA RIBEIRO há mais de 40 anos, quando ele
ainda começava com um salão na Rua Chapot Presvot. A primeira
coisa que me chamou a atenção foi a sua elegância, a sua educação e
o respeito, ainda quando se travestia para brilhar na avenida desfilando na NOVO IMPÉRIO. A sua diferença de comportamento sempre foi
mais forte que os estereótipos da sua condição sexual!
O coiffeur WILDSON é dono de um carisma forte, capaz de conquistar
as pessoas em pouco tempo de conversa. É uma pessoa culta, inteligente, que nunca se envolve em disse-me-disse e, ao meu ver, tem
um predicado raro, que merece citação: HUMANIDADE. Descobridor
de muitos talentos, que hoje ocupam como donos os seus próprios
salões de beleza, WIL, como é carinhosamente chamado na intimidade, fez da marca KABELO’S uma grife de respeito no Espírito Santo. E,
com ela, abriu outros salões para os irmãos trabalharem.
Foi um filho excelente e como amigo posso garantir que é daqueles
que todos desejam ter. Dias atrás, ele resolveu fechar um ciclo de sua
vida dando bye, bye para as instalações que manteve desde o primeiro
dia de abertura do Shopping Vitória. Me disse: “QUERIDO, TRABALHEI
ATÉ HOJE, AGORA VOU GANHAR DINHEIRO!” Nas palavras, não demonstrava nenhuma revolta ou decepção, mas o sorriso da liberdade.
Chegou naquele ponto no qual começamos a entender que VIVER é
diferente de EXISTIR. Principalmente para os que, como ele, amam
viajar e conhecer o mundo.
Disse-me ainda que já conquistou o suficiente para viver num bom
padrão de vida, mas parar jamais. Quer simplesmente algo mais leve,
que não o obrigue a cumprimentos rígidos de horários, de segunda
a segunda, muito menos folha de pagamento extensa, que é sempre
preocupante. Nos seus planos, WILDSON tem a ideia de lançar em
breve uma linha de shampoos e cremes com a sua marca. Mas, no
momento, ele comemora mesmo é a liberdade e um caminho livre
para ser feliz, como ele merece. WILDSON PINA, por tudo isso, passa
a integrar a galeria FIRST CLASS, com todas as honras.

EM BREVE,
UMA NOVA LINHA DE
COSMÉTICOS DA GRIFE
KABELO’S
Com a mãe, D. Elzi, e o irmão, Wellington

Com as irmãs, Mariângela e Jacque

Wil e sua miss, a linda Ariane Colombo

Curtindo
uma de
suas muitas
viagens

Presença sempre na Feijoadaça Class, ao lado de amigos

Linhas Malditas
Depois de 14 anos lutando na
justiça, o querido amigo Marquinhos
Perini conseguiu a vitória contra uma
multinacional e garantiu tranquilidade
financeira para o resto da vida. Agora,
quer curtir viajando o máximo que puder. Está certíssimo!
E Zé Victor Oliva deve estar esperando até hoje os capixabas que iriam
curtir o seu sofisticado RÉVEILLON,
num resort baiano, que a princípio custava R$ 11 mil. Quá... Quá... Quá...
Um aviso: camarão e lagosta
podem fazer pratos deliciosos, mas
não são essenciais para considerar
uma festa TOP. É preciso sair do óbvio.
De ALBERT EINSTEIN: “O individualismo é uma prisão à vida, quase
sempre hipócrita e fútil.” Colhido no livro “A CABEÇA DE EINSTEIN”.
O deputado Marcelo Santos
passou o réveillon em Veneza, a terra
dos apaixonados.
Só para fazer justiça: não sou
muito chegado a PANETONE, mas fui
experimentar o que EMAR BATALHA
produziu em parceria com a VOGUE e
a BAUDUCCO, que ela nos presenteou,
com recheio de pistache, e era simplesmente fantástico.
Leila Barros e João Miguel
curtem férias na Europa. Embarcaram
em Barcelona, no recém-inaugurado
navio COSTA ESMERALDA, que faz a
sua segunda viagem e tem o luxo dos
grandes navios de cruzeiros que fazem roteiros no Velho Mundo. Antes,
circularam por Londres, Paris e Madrid. Isso é savoir-vivre!
Por incrível que pareça, o Banco Central divulgou que a poupança no
Brasil teve mais depósitos do que saques. Foram depositados R$ 2,475 trilhões contra uma retirada de R$ 2,461

trilhões. Isso prova que o povo brasileiro não tem conhecimento nenhum de
economia. A poupança há muito tempo
é o pior investimento.
Durante muitos anos, eu publicava nesta época a lista das 10
MULHERES MAIS ELEGANTES DO ES,
que eram escolhidas por mim. Depois,
comecei a formar um júri que fazia as
suas escolhas e as mais votadas entravam na publicação. Dava o maior
IBOPE. Uns criticavam as escolhidas,
achando um absurdo, e outras ganhavam elogios. Com a chegada das redes sociais, elas mesmas se acham
“DIVAS”, “CHIQUES” e “LINDAS” - o
que não permite mais a lista. Aliás,
como já disse e torno a repetir: hoje,
colunismo social é coisa do passado.
Todo mundo é seu próprio colunista.
Atualmente, é necessário fugir do
foco só em pessoas. Não existe mais
a arte de receber, não existe mais o
glamour. O mundo mudou. Embora
muitos ainda insistam em fazer colunas do tipo que acho que só deve
existir no Espírito Santo. Enfim, é melhor parar por aqui.
Eu tô que tô! 2020, o negócio
mudará. Aguardem! Quá... Quá... Quá...
O jogador da Seleção Brasileira DANIEL ALVES andou circulando por Guarapari. Foi visto no GAETA
comendo uma moqueca e depois fez
uma provocação em sua página de
uma rede social: “Moqueca é capixaba ou baiana? Não quero nem saber,
eu quero é saborear!” Ah, bem! Do
contrário, sofreria porrada de todos
os lados. Quá... Quá... Quá...
“Sonhar um sonho impossível,
negar quando é fácil ceder, é minha lei,
minha questão, ganhar este mundo,
cravar este chão!”

Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?
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Sandra entre as belas filhas, Camila e Bruna



Sandra e Edu Guignone



Os COSER GUIGNONE são mestres na arte de receber. Assim, as filhas, Bruna e Camila, emprestaram seus talentos para organizar um réveillon
para amigos e familiares, na bela casa de Sandra e
Eduardo Guignone, na Aldeia, com todos aqueles
detalhes necessários a uma boa festa.
Assim, eles comemoraram a chegada de 2020,
no melhor estilo e com a boa energia que lhes é
peculiar.
Bruna e André Vasconcelos com João Paulo
e Patrícia Campos, Lorena e Felipe Freire

A turminha da novíssima geração
Andrezinho Vasconcelos

Ariane Mota e Maritza Bojovski

www.maisonrosee.com.br
Maison Rosée
maisonrosee.decor
(27)
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RÉVEILLON
Silvânia Saadi, Sônia Saadi, Eliza M. Santos,
Ana Paula Polese, Mariana Bethônico, Soninha Saadi, Nicole e Stephan

CHEZ SAADI POLESE

Horácio Bethônico, Artur Araujo, Paulo Polese, JG e Helcias Castro

icou comprovado que nem
sempre algo muito programado é o MELHOR. Foi assim na
NOITE DE SÃO SILVESTRE,
quando tínhamos alguns convites,
mas, como não curto muito a data,
a minha preferência sempre é pelo
NATAL, deixamos para decidir no
dia. E aí veio o dos queridos ANA
PAULA e PAULO POLESE para brindarmos a chegada de 2020 em sua
deliciosa casa da Mata da Praia.
Não hesitamos porque tinha, anexo
ao convite, uma razão maior, que só
interessa aos familiares, em festejar.
Convite irrecusável! Sim, porque
quando amigos compartilham uma
conquista, temos mais é que ir lá
e abrir o champanhe e agradecer a
DEUS. Os SAADI BARROS, todos
sabem, se tornaram uma extensão
da nossa família. Há mais de três
décadas de convivência, a reciprocidade no carinho e admiração

dispensam comentários. Quanto ao
PAULO POLESE, é aquele que é discreto, simples, tem um padrão de
vida alto, sem ostentar, e recebe
como poucos.
Para começar, é um grande chef e
foi ele que preparou a ceia, onde um
maravilhoso PEIXE ASSADO com
FAROFA fez todo mundo esquecer
do regime. Mas, ainda tinha no cardápio MAIONESE DE CAMARÃO,
ARROZ DE LENTILHAS e mais, mais
e mais. Sem contar com os petiscos servidos, todos deliciosos. ANA
PAULA, carinhosa e atenciosa, uma
vez que só eu e ELIZA éramos convidados, o restante era a própria família. Alguns minutos antes, fomos
até a beira-mar para ver o show pirotécnico. A nossa entrada de ANO
NOVO não poderia ter sido melhor.
Pura energia entre pessoas que se
amam de verdade. Pode existir coisa melhor? Lacrou!

Um brinde a 2020

ESTE ANO, O SHOW
PIROTÉCNICO MAIS
SILENCIOSO GANHOU
APLAUSOS DOS
CAPIXABAS

Fotos de WESLEY BARCELOS

Hall de Entrada by
SÉRGIO PAULO RABELLO

loja de decoração Arte Assinada, comandada pela
empresária Sandra Demoner, localizada na Pracinha do Cauê, em Vitória, referência no Estado
quando o assunto é decoração, já tem em seu
showroom a sua mostra anual.
Trata-se da 9ª edição do evento que, segundo a empresária
Sandra Demoner, traz como tema “Um Retorno à Natureza” e
o conceito de alinhar “Funcionalidade, Tecnologia e Beleza”.
Para desenvolver o projeto, que conta com sete ambientes,
entre vitrine, quartos, banheiro e área externa que envolve o
deck com varanda, ela convidou um time de profissionais de
primeira. São eles: Daniela Andrade, Sergio Palmeira, Sergio
Paulo Rabello, Max Mello, Augusto Pacheco, Monica Demoner
e Maria Cláudia Avancini.
A proposta de Sandra é combinar ambientes, misturando o
estilo rústico a elementos naturais e sustentáveis, mantendo
a sensação de tranquilidade e aconchego da natureza, onde
o conforto e a elegância se encontram. Para isso, foram utilizados adornos e peças feitas à mão, crochê, algodão natural,
palha e tapetes naturais, mesclados à contemporaneidade de
novidades em persianas, papéis de paredes, entre outros elementos do décor.

9ª MOSTRA DE
VITRINE E QUARTOS

Arte Assinada
Quarto da Menina
Sonhadora by
DANIELA ANDRADE

Quarto do Bebê dos Sonhos
by MARIA CLÁUDIA AVANCINI

Parte do Quarto do Casal Vitrine
by SERGIO PALMEIRA

Deck com Varanda by
AUGUSTO PACHECO

Quarto Urbano by
MONICA DEMONER

FÉRIAS
TEMPO DE SER FELIZ!!!

ADRIANA E CESINHA SAADE
BATU CAVES - MALÁSIA

CARLOS M. BERNABÉ E ELCIO PAULO TEIXEIRA
PUERTA DE ALCALÁ - MADRID

CLAUDIA, ISADORA
E BRUNO FOLADOR
OMÃ

FÉRIAS
TEMPO DE SER FELIZ!!!

Há um ditado que diz: “VIAJAR NÃO É
LUXO, É NECESSIDADE!” A mais pura
verdade. E bem antes de virar a prioridade para muitos, já era uma das minhas principais. Isso, depois de ficar
oito anos ininterruptos sem sair um dia
para dizer que estava de FÉRIAS, ainda
na fase de solteiro, por uma razão especial - que foi cuidar da minha mãe.
O nosso corpo não deixa de ser uma
máquina e a manutenção e a conserva-

ção dos órgãos só podem ser completas
quando tiramos um dia onde conheceremos novos lugares, novas culturas
e aprenderemos sobre as coisas dali.
Hoje, tenho a impressão que as redes
sociais alavancaram o desejo das pessoas de mostrarem onde estão até mais
do que relaxar e revigorar o corpo e a
alma. JANEIRO, sem dúvidas, é a época
onde mais pessoas buscam as férias e o
TEMPO DE SER FELIZ!

SOPHIE E PEINHA MENDONÇA
DUBAI E FIORDES EM OMÃ

FÁTIMA CARVALHO

GLÁUCIA DUARTE

ANGRA DOS REIS

CANADÁ

SHIRLENE E MARCELO SANTOS
ITÁLIA

LEILA DA
PAIXÃO DE BARROS
E FAMÍLIA
LONDRES

REFLEXÕES REFLEXÕES REFLEXÕES
“PREOCUPAÇÕES
NÃO NOS TIRAM
OS PROBLEMAS
DO AMANHÃ,
MAS CONSEGUEM
TIRAR A PAZ DO
HOJE.” - Buda

“O verdadeiro amigo não é o
que é solidário na desgraça,
mas o que suporta o seu
sucesso.”
uuu

“O homem é um animal que ri e é rindo que mostra o animal
que é.” - Milton Fernandes
uuu

“Sou sempre tão sincero que
mesmo as minhas maiores
mentiras estão sempre cheias
de verdades...”

“O VERDADEIRO SENTIDO DA MORTE É QUE ELA
UM DIA CHEGA SEM AVISAR E TRANSFORMA
TODO SER VIVENTE, POR MAIS ESPERTO QUE
SEJA, NUM INSIGNIFICANTE CADÁVER.”
- Aparecido Raimundo de Souza
“O homem rouba o primeiro
beijo, implora pelo segundo,
exige o terceiro, recebe o
quarto, aceita o quinto e
suporta os restantes.”
- Helen Row Land

“O falador diz tudo o que
sabe. O desajustado diz
apenas o que não sabe. Os
jovens, o que eles fazem,
os velhos, o que eles já
fizeram. E os tolos o que
pretendem fazer.”

“QUANTO MENOS ALGUÉM
ENTENDE É QUANTO ELE MAIS
DESCORDARÁ.” - Galileu Galilei

“Os fracos herdarão a terra,
mas não os direitos sobre o
subsolo.” - J. Paul Getty

“A demagogia é vestir as
ideias menores com palavras
maiores.” - Abraham Lincoln

“AQUELE QUE CAI
EM PECADO É UM
HOMEM; O QUE
SOFRE POR ELE É
UM SANTO; O QUE
SE GABA DELE É
UM DEMÔNIO.”
- Públio Siro
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SAÚDE
DEPRESSÃO PÓS-PARTO ACOMETE
MAIS DE 25% DAS MÃES NO BRASIL
Ter um filho ou uma filha é o sonho de muitas mulheres brasileiras. Este sonho, em alguns casos, vem acompanhado de muita
expectativa, dúvidas e receios. E a mãe, no meio disso tudo,
pode se sentir triste, mal e incapaz de cuidar do seu próprio
bebê. Quando a tristeza e o mal-estar se prolongam, é preciso
ficar atento: ela pode estar com depressão pós-parto.
Um estudo feito pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca, da Fiocruz, mostra que a depressão pós-parto acomete
mais de 25% das mães no Brasil. A ginecologista Mariana Rosário conta que, em alguns casos, a mulher pode sentir sintomas
da doença, como tristeza, apatia, desalento e rejeição ao bebê,
até mesmo durante a gestação.
“Os sintomas que a gente terá é tristeza, choro fácil, a paciente
pode ficar mais sonolenta, tentar se afastar das pessoas que
estão próximas a ela. Depois do parto, ela pode tentar se afastar
até do bebê, que é onde a gente mais se preocupa e é onde
ocorre os maiores problemas. Esses sintomas podem já ser notados durante a gestação. Durante o pré-natal, a gente já tem
que prestar atenção, porque, às vezes, ela já dá alguns sinais de
que terá a doença”, conta.
Foi exatamente o que aconteceu com a analista de departamento pessoal Camila Gomes Nuridsanyi, de 37 anos, de São Paulo.
Ela já estava com quase 20 semanas de gravidez quando teve
uma crise de choro diante de sua médica.
“Eu não aceitava a mudança de corpo, não servir mais nas minhas roupas. Mas assim, não era uma rejeição, porque eu quis
ficar grávida, eu programei para ficar grávida, mas eu acho que
foi tudo muito rápido”, disse.
Após fazer o tratamento indicado, Camila teve sua filha, hoje
com oito meses, sem maiores complicações. Quando tudo pa-

recia estar sob controle, a depressão voltou.
“O primeiro dia, quando eu voltei para casa, já comecei a chorar,
achando que eu não ia dar conta, que não ia conseguir. E, assim,
eu tinha medo de perder a minha bebê, medo de alguma coisa
acontecer, porque ela se engasgava demais. Foi muito difícil”,
relata.
Depois de enfrentar a depressão novamente, Camila, com a ajuda da família, decidiu que aquela era a hora de cuidar da própria
mente e foi atrás de uma psicóloga para lidar com a situação.
Hoje, se sente muito melhor e consegue exercer, sem o sofrimento de antes, seu papel de mãe.
A depressão pós-parto atinge principalmente as mulheres, mas
não é exclusividade delas. Os homens também podem passar
pelo problema. A ginecologista Mariana Rosário esclarece que,
para eles, a condição é ainda pior, já que muitos pais não percebem que precisam de ajuda.
“São pais que estão preocupados se eles darão conta de sustentar aquela família que está aumentando ou que tiveram alguns problemas durante a gestação e que podem piorar depois
do parto. Às vezes, aquilo, para eles, se torna um momento
difícil de passar e o pai desenvolve a doença também”, afirma
a médica.
A indicação dos especialistas é, no caso de apresentar alguns
dos sintomas, procurar uma unidade de saúde e começar o
tratamento especializado. O SUS oferece tratamento gratuito e
atenção completa para as mães que passam pela depressão
pós-parto. Vale lembrar que mulheres com doenças psiquiátricas prévias em gestações não planejadas ou em situação social
de risco podem ser mais vulneráveis à doença. Para saber mais
informações, acesse saude.gov.br/depressaoposparto.

CULINÁRIA

by JOSUÉ DOS SANTOS NETO


(2 opções de molho)
Ingredientes salada: 2 maços de alface romana, 80g de lascas de parmesão, 120g de croutons de alho (receita abaixo).
Ingredientes croutons: 5 fatias de pão italiano picado, 4 dentes de alho amassado com sal e azeite.
Ingredientes molho clássico: 3 dentes de alho picado, 50
ml de suco de limão, 250 ml de azeite, 5 filés de anchova,
70g de parmesão ralado, 3 gemas de ovo semi-cozidas por 7
minutos, sal e pimenta a gosto.
Ingredientes molho light: 250 g de iogurte natural desnatado, 50 g de queijo parmesão ralado, 100 ml de azeite extra
virgem, 100 ml de óleo de milho, 3 dentes de alho, 3 colheres
de sopa de mostarda americana amarela, sal a gosto.
Modo de preparo da salada: tempere as folhas de alface
com uma das opções de molho e salpique os croutons e as
lascas de parmesão.
Modo de preparo dos croutons: asse os croutons em forno baixo até que estejam bem secos. Corte o alho e deixe-o
marinando no azeite por pelo menos 1 hora. Depois de frio,
tempere-os com o azeite aromatizado com alho.

Modo de preparo do molho clássico: amasse o alho com
as anchovas, junte com a gema, o sal e a pimenta e misture
bem. Acrescente o suco de limão e o queijo, incorporando-os. Emulsione com o azeite ou bata tudo no liquidificador.
Modo de preparo do molho light: bata todos os ingredientes
no liquidificador até obter um molho bem homogêneo.



Ingredientes:
Massa: 3 xícaras (chá) de farinha de trigo, 6 colheres (sopa)
de manteiga, meia lata de creme de leite, 2 gemas, 1 colher
(chá) de fermento em pó, 1 colher (chá) de sal.
Recheio: 1 colher (sopa) de óleo, 4 dentes de alho picados,
2 cebolas médias picadas, 2 tomates médios picados, 1 peito de frango grande cozido e desfiado, 2 tabletes de caldo
de galinha, 1 vidro de palmito picado (300 g), 1 pitada de
pimenta-do-reino, meia lata de leite, 2 colheres (sopa) de
cheiro verde picado, 1 gema para pincelar.

Modo de preparo:
Massa: Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, faça
uma cova no centro, adicione a manteiga, o creme de leite,
as gemas, o fermente em pó e o sal. Misture com as pontas dos dedos, até que a massa solte completamente das
mãos. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Forre
o fundo e a lateral de uma forma de aro removível (26 cm
de diâmetro), reservando cerca de um terço da massa para
a cobertura.
Recheio: Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o alho
e as cebolas. Junte os tomates e refogue por 5 minutos.
Acrescente o frango desfiado, os tabletes caldo de galinha
dissolvidos em meia xícara (chá) de água quente e refogue
até secar a água. Acrescente o palmito, o creme de leite, a
pimenta-do-reino e o cheiro verde, misture bem e coloque
sobre a massa. Abra a massa reservada com auxílio de um
rolo, cubra a torta, fechando bem as bordas, pincele com a
gema e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca
de 40 minutos ou até dourar. Sirva.

PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.


  
  

esquisadores da Universidade de Vermont e da Universidade Tufts, ambas nos EUA, desenvolveram organismos
programáveis que, basicamente, consistem no 1º “robô-vivo” já criado. Batizada pela equipe de Xenobot, a tecnologia tem potencial para ser utilizada em uma vasta gama de tarefas no futuro, como transportar medicamentos
pela corrente sanguínea e ajudar em diversos tratamentos ou ser lançada aos oceanos para coletar partículas de
plásticos em suspensão.
Segundo explicou o especialista em robótica e um dos líderes da pesquisa, Joshua Bongard, os robôs-vivos medem
cerca de 1 milímetro e foram projetados por um supercomputador alimentado com um algoritmo evolutivo – que trabalhou com milhares de padrões e combinações para criar formas de vida rudimentares e as pôs à prova em uma simulação.
Depois, com base nos resultados obtidos pela máquina, os pesquisadores selecionaram os melhores candidatos e os recriaram em laboratório. Entre os exemplares, os cientistas montaram robozinhos capazes de se movimentar sozinhos e de
ser programados para realizar tarefas como apanhar ou
empurrar partículas e até se autorregenerar.
A tecnologia Xenobot tem potencial
Mas, para construir os minúsculos “robôs-vivos”, os
para futuramente transportar
cientistas usaram células-tronco coletadas a partir de
embriões de sapos, as incubaram e, por fim, as organizamedicamentos pela corrente
ram de maneira a criar os pequenos organismos robótisanguínea, ajudar em diversos
cos que, de olhar nas imagens, se parecem bastante com
seres vivos rudimentares.
tratamentos e coletar partículas de
Durante os experimentos, os robozinhos foram colocados
plásticos em suspensão nos oceanos
em uma solução aquosa para a realização de testes – e
as células cardíacas proporcionaram entre 7 e 10 dias de
energia aos dispositivos. Entretanto, os cientistas explicaram que, no futuro, conforme desenvolvam melhor a tecnologia, será
possível criar robôs-vivos a partir de outros tipos de células, como as sanguíneas e as nervosas, por exemplo, dependendo
das características e funções que se deseje dar a eles.
A vantagem é que, ao serem feitos de material orgânico, os robozinhos são completamente biodegradáveis e se desintegram
uma vez que finalizam as tarefas para as quais foram programados – e sem deixar rastros ou causar impactos, como é o caso
dos robôs convencionais, montados a partir de componentes eletrônicos e peças plásticas e de metal.
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