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NOSSA CAPA

travessamos uma fase onde a imprensa mun-
dial se entregou de corpo e alma às tragédias, 
à violência e ao mau-caratismo. Esses são os 
assuntos preferidos por quase todos os veículos 
de comunicação. A explicação deles é que “isso 

é que dá IBOPE”. Pode até ser, mas porque eles alimen-
tam e o ser humano se habitua a TUDO. 
Em alguns canais, o envio de profissionais às delegacias 
é tão comum que eles já são considerados íntimos dos 
que ali trabalham. Saber quem foi morto, se algum filho 
matou a mãe, ou se o pai estuprou a filha de menor é qua-
se um prêmio. Que mundo é este? Exatamente o que vive-
mos. Dias atrás, recebemos um vídeo onde um psicólogo 
aconselhava que as pessoas não assistissem TV, não ou-
vissem rádio e não lessem jornais e revistas porque o que 
eles mostram não é o mundo que nos interessa. É verda-
de! Mas, quem consegue isso? Ninguém. O 
pior vírus que contamina a humanidade não 
é o CORONAVÍRUS, nem o da DENGUE, ne-
nhum dos que eles fazem terrorismo. O pior 
é o das redes sociais, um instrumento que 
tinha o propósito de possibilitar reencontro 
de amigos, de facilitar contatos e que acabou 
se tornando o campo de guerra de “QUEM É 
MAIS”, seja lá no que for. 
Nesta edição, fomos buscar boas lembran-
ças dos tempos em que TUDO era alegria. 

Principalmente, na época do carnaval: a festa em que a 
inocência e o amor se uniam para proporcionar momen-
tos inesquecíveis. Era a FANTASIA fazendo um elo com a 
REALIDADE. Era possível cheirar lança-perfume porque 
havia medida para tudo. Os romances começavam até 
mesmo quando alguém jogava aquele jato de frescor no 
pescoço do outro. Trazemos também cenas dos Desfiles 
das Escolas de Samba de Vitória. Um espetáculo digno 
de aplausos, que tem esforço coletivo das comunidades 
e só merece ser reverenciado.
E também fomos atrás daquele que foi o responsável 
pelo cenário onde todos os anos acontece o desfile: HER-
MES LARANJA, que batizamos de “PAI DO SAMBÃO DO 
POVO”. Aqui, em entrevista exclusiva, ele conta como 
nasceu a vontade de construí-lo e todas as dificuldades, 
quando era o prefeito de Vitória. Temos também o de-

sabafo do genial PAULO BALBINO, o carna-
valesco que odiava carnaval e hoje coleciona 
mais de quarenta prêmios. Mas, nem tudo é 
compensador e agora ele ameaça desistir de 
reger os próximos espetáculos da UNIDOS 
DA PIEDADE porque não recebe seus salários 
há dois anos.
Isso tudo está aqui, nesta edição especial, 
cuja proposta é valorizar tantas pessoas que 
se desdobram em prol de levar muita ALE-
GRIA ao povo capixaba.

ALEGRIA! ALEGRIA!ALEGRIA! ALEGRIA!





Quer saber “quem é quem” na HIGH capixaba?
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Linhas Linhas MalditasMalditas
MMMO evento mais esperado do 
ano, a FEIJOADA CLASS, será no dia 
05 de abril, nos salões do Centro de 
Convenções de Vitória. Este ano, toda 
repaginada e com um camarote VIP 
para apenas 50 pessoas. São mesas 
vendidas apenas fechadas e com oito 
lugares. Além da feijoada, um cardápio 
especial de entradas e outro prato prin-
cipal. E também whisky e espumante. 
Assim, eliminamos o compromisso de 
formar e reservar mesas. Ficará à es-
colha de quem quer sentar com quem, 
e no local que desejar. O nosso compro-
misso é oferecer um dia de alegria com 
boa e farta comida, num ambiente lindo 
e refrigerado.
MMMVitória continua uma cidade 
com ranço de província. Esta história de 
um veículo de comunicação não cobrir 
outro evento que não seja dele é de uma 
pobreza! E, o pior, ficam torcendo pelo 
fracasso, para que tudo dê errado. Cada 
um se achando mais do que o outro. Tem 
espaço para todo mundo. Falta humilda-
de e um pouco de confiança no taco.
MMMO cientista MICHIO KAKU, no 
livro “O FUTURO DA HUMANIDADE”, 
faz previsões bastante radicais. Ele 
acha que a humanidade viverá em 
Marte, fará contato com alienígenas in-
teligentes e alcançará a imortalidade: 
“Quando você morrer, sua mente será 
digitalizada e viverá para sempre den-
tro de um supercomputador.” Loucura! 
Loucura! Loucura!
MMMSonia e José Roberto Pedro 
afivelam as malas para curtir a Semana 
Santa em Nova York. Isso é saber viver!
MMMO médico Alarico Lima resol-
veu fazer uma peregrinação pelo Brasil, 
este ano, por onde o samba e o carna-
val imperam. Circulou pelo Rio de Ja-
neiro para sair na Mangueira, São Pau-
lo e Salvador. Deve estar dormindo até 
hoje. Quá... Quá... Quá.... Haja fôlego!

MMMAssim que for lançado no mer-
cado o ar-condicionado para vestir, vou 
ser um dos primeiros a adquirir. Nem que 
seja financiado em 60 meses. Ôôôô ca-
looooooooooooooooooorrrrrrr!!! Quá... 
Quá... Quá...
MMMO arquiteto Sérgio Paulo Ra-
bello e Sandra Demoner embarcam 
este mês para uma circulada no EGI-
TO. A viagem é um prêmio da HUNTER 
DOUGLAS. Chiqueria pura.
MMMParece que já articulam para im-
pedir obras nas Três Praias, onde aguar-
dávamos com alegria a chegada do Con-
domínio ALPHAVILLE. Um absurdo! 
MMMO presidente do Senado, DAVI 
ALCOLUMBRE, tem cara de Rei Momo, 
já reparou? Ele comanda um bloco que 
sempre sai ganhando. Quá... Quá... 
Quá...
MMMJá o ex-presidente LULA criou 
um bloco bem interessante para desfi-
lar em Brasília, este ano. O nome é “TÁ 
MOLE, MAS NÃO É MEU!!” Quá... Quá... 
Quá...
MMMO local mais provável para 
abrigar a CASA COR ES 2020, até o mo-
mento, é a sede do CLUBE LIBANÊS, na 
Praia da Costa. O lugar é belíssimo e 
precisa realmente de um UP. Aliás, os 
clubes viraram o alvo justamente por 
isso. Lembrem-se que já foi no Praia 
Tênis, no Álvares Cabral e, no ano pas-
sado, no Clube Ítalo Brasileiro. Depois, 
resta o Clube Náutico Brasil. Quá... 
Quá... Quá...
MMMOs amantes de relógio de pulso, 
que gostam de colecionar, estão em pâni-
co com o lançamento do DEFY 21 LAND 
ROVER. A ZENITH, marca suíça, fundada 
em meados do século XIX, lançou ape-
nas 250 unidades. A inspiração nos po-
derosos automóveis despertou atenção. 
Ele tem caixa de titânio cinza fosco e foi 
lançado numa feira em DUBAI. O preço é 
US$ 13.400, algo próximo de R$ 60 mil.



BOLSA DE VALOR
Questionada pelo meu ma-

rido, @jorgeclass, por que 
eu só uso esta única bolsa, 
com tantas outras novas, 
bonitas e de qualidade 

dentro do meu closet, re-
solvi analisar o meu apego. 

Geeeeeeeeeeeeeente, que bolsa é essa 
que não se desgruda de mim, ou me-
lhor, que eu não me desgrudo dela? É só 
pensar em sair de casa que lá está ela, 
pendurada nos meus ombros ou no meu 
braço. Por que tanta afeição pela bol-
sa Neverfull da LV, que circula com a 
mesma desenvoltura pelo trabalho, pelo 
supermercado, pela ginástica, pelo sho-
pping, por terras gélidas ou por banhos 
de mar, por voos internacionais ou nas 
idas à fazenda?
São tantas as aventuras que chega a ser 
difícil enumerar e até acreditar. Colho 
frutas no pomar, no cacaueiro e coloco 
tudo dentro dela, sem nenhuma cerimô-
nia ou cuidados. Juro!!! E aqui está 
ela, sobrevivendo bravamente, sem 
nenhum arranhão para denunciar 
a minha falta de cuidados. Será 
que ela vicia? Ou será que ela 
virou um ícone para mim? 
Acho que fico com a se-
gunda opção. Ícones 
não são vulgares, 
nem passageiros.
Lançada em 2007, 
no modelo mono-
gramas - que é o 
bendito que possuo 
- a bolsa Neverfull 
(tipo de sacola) foi a jo-

gada de mestre da Maison Louis Vuitton 
e, claro, se esgotou em poucos dias, so-
brevivendo até hoje em várias estampas.
Qual o segredo do sucesso, com tan-
ta simplicidade? A leveza do design, o 
custo, a elasticidade e, principalmente, a 
qualidade que garante durabilidade.
Não adianta ser apenas fashion, se não 
for prática. Tem que ser chique, sem ser 
complicada; tem que ser sóbria, sem ser 
antiquada; tem que ser acessível, sem 
perder o glamour. Isso tudo descrito an-
teriormente é sinônimo da bolsa Never-
full da Louis Vuitton. Uma bolsa que tem 
mente sapiente, que cresce e se expan-
de, tudo para caber o seu mundo dentro 
dela.
E, de quebra, ainda dá a você o bastão 
para ser regente da sua própria história. 
Finalmente, entendi essa bolsa com tan-
to valor e apego. E vocês?



Confira o novo layout do site da CLASS
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MMMAcho que corromperam até o 
GOOGLE para não incluir NADA sobre 
o nosso amigo, o ex-prefeito HERMES 
LARANJA. Um negócio inacreditável! 
Em busca de algumas fotos antigas para 
ilustrar a matéria que está nesta edição, 
quando colocamos HERMES LARANJA, 
eis que surgem centenas de bolsas da 
HERMÈS e todas, claro, em tom LARAN-
JA. Quá... Quá... Quá...
MMMAcredito que seja o único político 
que o GOOGLE tem tão poucas referên-
cias. E logo ele, que fez tanto por nossa 
capital. Aliás, quando acionamos o seu 
nome, apareceu até VITOR BUAIZ, que já 
disputou uma eleição com ele e perdeu. 
Como diria o saudoso TAO MENDES: “Ma-
cacos me mordam!” Quá... Quá... Quá...
MMMA COIMEX prepara um livro so-
bre a vida do grande empresário e que 
fundou a empresa, o senhor OTACÍLIO 
COSER. Alguns registros sobre a sua 
vida social publicados aqui na revista 
CLASS foram solicitados. Mais do que 
justo: OTACÍLIO merece todas as honra-
rias por tudo que fez pelo Espírito Santo.
MMMNeiva Buaiz, que este ano fugiu 
da folia aqui na Ilha, escolheu Portugal 
para passar o carnaval. Isso tem cheiro 
de LOVE. E como tem!!!
MMMVocê já ouviu falar na LEI DO 
MINUTO? Se não, explicaremos: algu-
mas vezes, já deve ter escutado: “FULA-
NO ESTAVA TÃO BEM DE SAÚDE E MOR-
REU DE REPENTE DURANTE A NOITE, 
SEM MOTIVO.” Preste atenção, quando 
você acordar para ir ao banheiro, deve 
primeiro ficar deitado por 30 segundos 
após acordar, depois abaixar as pernas 
calmamente, sentar-se na extremidade 
da cama por pelo menos 30 segundos, 
só aí levantar-se para ir ao banheiro. 
Com essas etapas, as chances são gi-
gantescas para sobreviver a um AVC 
súbito, independente da idade. Muitos 
acreditam que isso só acontece com 
pessoas idosas, ledo engano.

MMMA incrível Natércia Lopes, que 
veio esfuziante no carro abre-alas da BOA 
VISTA, nos contou que quando chegou 
para subir no dito cujo, uns seguranças 
falaram que ela tinha que entrar numa es-
pécie de guindaste porque era muito alto. 
Ela, séria, perguntou: “Mas vocês não vão 
ficar aqui embaixo, olhando a milha cal-
cinha não, né?” Quá... Quá... Quá... Essa 
Natércia!!!
MMMXuxu Neffa está empolgadíssi-
ma com a sua nova paixão: aulas de arte 
e pintura. Tem feito coisas bem bonitas 
e presenteado alguns amigos. Mas, com 
certeza, isso renderá alguma exposição.
MMMNinguém nunca comentou, mas 
o empresário ROBERTO MARINHO, dono 
da Rede Globo, deixou uma grande área 
em Pedra Azul para seus herdeiros. Ele foi 
incentivado pelo amigo ELIEZER BATISTA 
na aquisição. Consta que o terreno até 
hoje não teve nenhuma obra. Estranho, 
né?
MMMExiste coisa mais ridícula que 
estas unhas grandes, tipo ZÉ DO CAI-
XÃO? E quando coloridas, com estam-
pas e glitter, estragam o visual de qual-
quer mulher.
MMMInacreditável! Em Aracajú, o quilo 
de castanhas custa R$ 38. Aqui, em torno 
de R$ 95. Não há justificativa para isso. 
Aliás, todo mundo que viaja volta com a 
certeza que vivemos numa das cidades 
mais caras do mundo. Sem exagero. Prin-
cipalmente nos quesitos alimentos e res-
taurantes.
MMMO Condomínio ALPHAVILLE TRÊS 
PRAIAS, em Guarapari, quer recuperar a 
credibilidade no Estado após o empreen-
dimento na Estrada do Contorno. A área, 
de 720 mil metros quadrados, será 46% 
ocupada com construções. Os compra-
dores dos terrenos terão seis opções 
de padrão de casas para construírem. 
A ideia é transformá-lo no residencial 
mais chique do Espírito Santo. O local já 
ajuda. E muito!



NA CASA DONA CASA DO
BODAS DE MADREPÉROLABODAS DE MADREPÉROLA

CHEFCHEF

JG e Eliza com parte do seu exército: JG e Eliza com parte do seu exército: 
Layla Tardin Santos, Josué dos Santos Neto, Leopoldo M. M. Neto, Izabela Grativol, Jorge e Cid Leal Jr.Layla Tardin Santos, Josué dos Santos Neto, Leopoldo M. M. Neto, Izabela Grativol, Jorge e Cid Leal Jr.



lguns momentos se tornam inesquecíveis simplesmente pela 
ALEGRIA, uma vez que o mundo anda virando um poço de TRA-
GÉDIAS que, mesmo não sendo conosco, nos ENTRISTECEM. 
Na comemoração de nossas Bodas de Madrepérola, com a nos-

sa família (exceto TERRY, que estava adoentada) e oito amigos, fomos 
agraciados com quase três horas de alegria, de prazer, degustando um 
almoço com pratos especiais criados por JUAREZ CAMPOS, aquele que 
é reconhecido como o MAIOR CHEF do Estado. Além de entradinhas de-
liciosas e caseiras, como coxinhas sem massa, canudinhos de camarão, 
bolinhos de moqueca, pastéis, etc, antes de sentarmos à mesa.
Para iniciar o menu do almoço, Salada Carpaccio com Grana Pada-
no e Croûtons. Como prato principal, ARROZ DE COSTELA À CAVA-
LO e COUVE. Olha, era de comer ajoelhado, agradecendo a DEUS por 
aquele momento. E, no final, a nossa sobremesa preferida da casa, o 
PUDIM DE GRANA PADANO. Um brinde com VEUVE CLICQUOT por-
que 42 anos de feliz união merecem o que há de melhor. Uma tarde 
maravilhosa, que só o nosso velho jargão pode sintetizar: OBRIGADO! 
OBRIGADO! OBRIGADO!

NA CASA DONA CASA DO

CHEFCHEF

Sérgio Paulo Rabello, Leila da Paixão,Sérgio Paulo Rabello, Leila da Paixão,
JG, Juarez Campos e Eliza M. SantosJG, Juarez Campos e Eliza M. Santos

Os anfitriões com Sandra e Eduardo GuignoneOs anfitriões com Sandra e Eduardo Guignone



MMMHermes Laranja nos contou que, de tudo que aconte-
ceu no período em que foi prefeito de Vitória, o que mais lhe 
emocionou e deixou orgulho foi quando participou da sole-
nidade que batizou CASCAIS como cidade gêmea de Vitória. 
Uma iniciativa do empresário português JOAQUIM BARAONA. 
E lá ficou marcado o seu nome para a história. LARANJA re-
lembra e se emociona até hoje.
MMMNão acreditei quando vi a cantora ROSEMARY desfi-
lando na Mangueira. Ela não envelhece e mantém o rosto com 
aparência de 20 anos atrás. Um caso a ser estudado. Quem faz 
as suas plásticas é muito bom. Com certeza, ela não coloca 
acrílico, botox e nenhum preenchimento, coisas que geralmente 
deformam as mulheres.
MMMO senador CARLOS BOLSONARO colocou, dias atrás, 
aquela chata da GLEISI HOFFMANN no seu lugar, quando ela 
tentava impedir um discurso. Disse ele: “Vai lavar o sovaco, 
vai!” Quá... Quá... Quá... Devia estar fedendo. Como diria o 
saudoso TAO MENDES: “Macacos me mordam!”
MMMCoisas da mídia: enquanto os jornais televisivos diziam 
que o carnaval de VENEZA foi suspenso, os amigos ELCIO PAU-
LO TEIXEIRA e CARLOS BERNABÉ faziam stories do evento. Ali-
ás, já passamos um carnaval em VENEZA e nos decepcionamos. 
As fantasias mascaradas são linda, mas tudo é muito triste. Está 
mais para funeral. Eu hein...

JG e Eliza com Carlos Magno Bernabé e Elcio Paulo TeixeiraJG e Eliza com Carlos Magno Bernabé e Elcio Paulo Teixeira

Jorge com o chef Juarez CamposJorge com o chef Juarez Campos



A maior festa popular brasileira já começou de uma maneira onde o foco era a ZOMBARIA. E de um jeito nada 
simpático. O evento nos foi trazido por portugueses no século XIX. A palavra CARNAVAL é oriunda do latim “CAR-
NEM LEVARE” que traduzido é “AFASTAR-SE DA CARNE”. Aqui chegou com a brincadeira ENTRUDO e consistia 
em surpreender as pessoas nas esquinas, ou mesmo nas 
ruas, com o que chamavam de “JOGO DAS MOLHADELAS”, 
onde jogavam nas pessoas líquidos cheirosos ou fedorentos. 
Geralmente era café, farinha misturada com água e os mais 
abusados jogavam urina. 
As chamadas escolas de samba começaram a surgir na dé-
cada de 1920. As primeiras que se tem notícia são: “DEIXA 
FALAR”, que apareceu em 1928 e hoje é a Escola de Sam-
ba ESTÁCIO DE SÁ, e a “VAI COMO PODE”, hoje a querida 
PORTELA. No mesmo ano, CARTOLA, JOSÉ ESPINGUELA e 
CARLOS CACHAÇA fundaram a Escola de Samba MANGUEIRA, considerada a mais querida do Brasil.
Já aqui no Espírito Santo, o samba de raiz teve origem no final da RUA SETE DE SETEMBRO, em 1930, com a 
rivalidade de duas batucadas: “CHAPÉU DE LADO” e a “MOCIDADE DA FONTE GRANDE”. Logo depois, vieram 
“ANDARAÍ” e “MOCIDADE DA PRAIA”. Em 1948, foi criada a UBES (União das Batucadas do Espírito Santo).
Em 1990, problemas políticos acabaram exterminando várias escolas, como a PULO DO GATO, MOCIDADE SER-
RANA e a UNIÃO JOVEM DE ITACIBÁ; que só voltaram às atividades em 1998.

COMO COMEÇOu ESSA FOLIA?

As fantasias eram bem mais 
comportadas do que as atuais.
Só na década de 70 é que os 
corpos começaram a ser exibidos

CARNAVALCARNAVAL





O FIM DOS CARNAVAIS
em clubes

ó quem viveu as décadas de 80 e 90 
carrega com saudades os carnavais 
de clubes. Eram quatro dias de mui-
ta alegria, quando as famílias com-
pravam uma mesa e compartilhavam 
momentos que esta geração não pode 

nem imaginar o quanto eram maravilhosos. 
Sim, sabemos que hoje a algazarra é na rua, 
em blocos atrás do trio elétrico. Mas, não exis-
te mais aquele clima de segurança, de alegria, 
de euforia. 
E por que teve fim? Qualquer diretor de clube 
daquela época culpa o ECAD. Os valores co-
brados eram mais caros que as próprias ban-
das, tornando-se IMPOSSÍVEL a realização. O 
carnaval naqueles locais era a chance de ini-
ciar muitos romances, e no mínimo ter mais 
um AMOR DE CARNAVAL, cantarolando a mú-
sica de Zé KETI, “foi bom te ver outra vez, tá 
fazendo um ano que o nosso amor começou”. 
Havia blocos e mais blocos de amigos, famí-
lias que caprichavam na fantasia para ganhar 
prêmios. Também nas de luxo, que disputa-
vam palmo a palmo, com trabalhos maravi-
lhosos de artistas até então desconhecidos. 
Nomes que se revelaram fazendo fantasias: 
SELIKA SARKIS, AUGUSTO DE ALMEIDA e 
CHARLES HENRY.
Os grandes carnavais aconteciam nos clubes 
ÁLVARES CABRAL, LIBANÊS, SALDANHA 
DA GAMA e NÁUTICO BRASIL. Na terça-fei-
ra de carnaval, ainda havia um encontro que 
se tornou tradicional: a banda que atuava no 
Clube Náutico Brasil saía da Vila Rubim e 
trazia seus foliões até a Praça Costa Pereira, 
que se encontravam com os foliões dali para 
um GRAND FINALE. Quem viveu isso, jamais 
esquecerá! E vale um registro: não havia uma 
briga, uma confusão que perturbasse o en-
contro. Era como uma grande família, num dia 
especial de festa.

Os bailes nos clubes eram 
chance de iniciar romances ou 
viver um “Amor de Carnaval”

GILKA SOARES GILKA SOARES 
era campeã nas era campeã nas 
fantasias de luxo, fantasias de luxo, 
em Marataízesem Marataízes



www.maisonrosee.com.br
  Maison Rosée

  maisonrosee.decor
(27) 3225-5522



As grandes festas e personagens do ES, só aqui:
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Lulu Moreira, com a sua alegria,
desfilou na MUG

MMMSheila Silva foi curtir os dias 
de folia em Corumbau, na Bahia. Isso, 
depois de uma semana em São Paulo 
fazendo compras nas feiras de decora-
ção. Ela não para.
MMMA RENOVA, aquela fundação 
criada para enrolar as vítimas das tragé-
dias que mataram o RIO DOCE e muitas 
pessoas, e acabaram com o trabalho de 
outras milhares, continua fazendo aquela 
política de iludir os menos esclarecidos. 
Foi a patrocinadora do carnaval em PO-
VOAÇÃO, local onde o rio desemboca 
no mar e até hoje causa tristeza para os 
fazendeiros locais. Eles dão cartões para 
alguns pescadores, indenizam outros e 
os donos de terra são enrolados.
MMMRebeca Duarte criou uma linha 
com tema PÁSCOA que foi considerada 
a mais bonita da feira realizada dias 
atrás, em São Paulo. Além de jogos 
americanos, sousplats e guardanapos, 
ela criou capas para cachepots. Um 
luxo!
MMMFalando nisso, recebemos um 
presente maravilhoso da querida ANNA 
PAOLA SARAIVA FRADE mostrando a 
sua habilidade e bom gosto: porta-guar-
danapos que enfeitam qualquer mesa 
posta. Obrigado, querida!
MMMO carnaval passou e deixou 
um prejuízo bárbaro. Tem gente que 
será obrigado a renascer das cinzas. 
Quem não vende fantasias, nem cer-
veja, carne e carvão, só gastou. Agora, 
as contas do cartão de crédito estão a 
caminho. Salve-se quem tiver!!! Quá... 
Quá... Quá...
MMMDia 05 de abril, no Centro de 
Convenções de Vitória, a festa mais 
esperada da high capixaba: FEIJOADA 
CLASS 2020. O único evento que reúne 
famílias inteiras. Este ano, cheia de no-
vidades.
MMMOs meus amigos que visitam 
PARIS, de imediato, lembram de mim. 

A querida LEILA DA PAIXÃO DE BAR-
ROS me contou que é de dar pena o que 
a belíssima cidade se transformou com 
o governo de MACRON. Muitas lojas fe-
chadas, mendigos por toda parte, ruas 
imundas, enfim, acabaram com aquele 
glamour que só os franceses desfru-
tavam. E aconselhou: “Fica um tempo 
sem ir lá!” É triste, mas vero!
MMMAqui na Ilha, no domingo de 
carnaval, uma vizinha deste colunista foi 
à padaria TUTTI PANE e um mendigo na 
porta pediu: “Compra um suco de laranja 
para mim.” Ela, muito educada, explicou: 
“Só trouxe R$ 5 para comprar pães.” E 
ele: “Ah é, sua PIRANHA, não tem dinhei-
ro, não tá faturando. Não sei onde estou 
que não te estupro aqui na rua.”  Vejam 
a que ponto chegamos! Mendigo que-
rendo suco de laranja e ameaçando de 
estupro. Depois, se alguém lhe dá uma 
surra, aparecem os Direitos Humanos. 
Ninguém aguenta mais o abuso de tantos 
espalhados pela Praia do Canto. As au-
toridades competentes precisam tomar 
alguma providência.



O TRIÂNGULO AMOROSO:
PIERROT, COLOMBINA E ARLEQUIM

Os amantes de teatro conhecem muito bem a mais famosa história 
que envolve três personagens que ainda hoje brilham nos carnavais 
de todo o mundo:  PIERROT, COLOMBINA e ARLEQUIM.  Consta que 
o caso aconteceu no século XV, em VENEZA. COLOMBINA era uma 
bela serviçal que dividia o seu amor platônico e uma paixão ardente 
entre dois homens: PIERROT e ARLEQUIM. Ela conseguiu despertar 
o AMOR de PIERROT, que era muito tímido e totalmente introspecti-
vo. Nunca teve coragem de se declarar, mas escrevia cartas tentan-
do extravasar o seu sentimento. 
Mas, as cartas nunca foram entregues. Até que um dia, COLOMBINA 
resolve partir com ARLEQUIM, diante do seu cortejo cheio de amabi-
lidades, o tornando irresistível. No entanto, a vida a dois não foi o que 
ela esperava. Por obra do destino, após a separação, COLOMBINA 
encontra uma das cartas de amor que nunca tinha recebido. Foi o 
suficiente para achar que  PIERROT seria o seu verdadeiro AMOR e 
passou a se encontrar com ele nos bailes de máscaras. 
Daí, resolveram viver juntos. Mas, a dúvida voltou porque alegava 
estar dividida entre DOIS AMORES, e sempre sonhava em encontrar 
ARLEQUIM. Os personagens inspiraram autores de peças de balé do 
mundo inteiro, que produziram grandes espetáculos e são os mais 
lembrados quando se fala em AMOR DE CARNAVAL.

DEDE
CARNAVALCARNAVAL



maioria das pessoas que vai as-
sistir ao espetáculo do desfile das 
Escolas de Samba de Vitória, no 

carnaval, não sabe como foi e muito me-
nos quem teve a audácia de construir o 
Sambão do Povo. Afinal, é um local feito 
especialmente para o grande espetáculo e, 
atualmente, só oito cidades do Brasil pos-
suem um sambódromo – Rio de Janeiro, 
São Paulo, Vitória, Manaus, Porto Alegre, 
Florianópolis, Belém e Macapá.  
CLASS foi buscar o autor, não só des-
ta, mas de outras grandes e importantes 
obras, que NUNCA ganhou o verdadeiro 
reconhecimento. Ele é HERMES GONÇAL-
VES LARANJA.  Nascido e criado na Rua 
São João, no Morro do Quadro, Vila Ru-
bim, HERMES era um funcionário do BRB 
e depois passou pelo INOCOOP-ES, e teve 
uma experiência como radialista na RÁDIO 
CAPIXABA justamente fazendo comentá-
rios sobre HABITAÇÃO e SANEAMENTO.  
Até que um dia, tomando um chopp no 
BRITZ BAR com GERSON CAMATA, rece-
beu o convite para fazer uma chapa: seria 
CAMATA para deputado federal e LARAN-
JA como deputado estadual. Ele estranhou 
e disse que não seria possível, pois Ca-
mata era da ARENA e ele do MDB. Camata 
disse: “Se você topar, você verá que estou 
falando sério.” E uma semana depois isso 
aconteceu, CAMATA passou para o MDB e 
ambos foram eleitos.

HERMES LARANJA
O PAI DO SAMBÃOO PAI DO SAMBÃO

Mas, ao tomar posse do cargo na Assembleia, começou 
a entender que, em política, o jogo de xadrez é contínuo. 
Tanto que não ficou nem um mês porque o governador 
da época, MAX MAURO, tinha um pupilo que precisava 
estar na ASSEMBLEIA e só com a saída de HERMES 
isso poderia acontecer. 
Depois de muitos acertos, lhe entregaram a SECRETA-
RIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, uma pasta que não 
dava nenhuma opção de trabalho que pudesse mostrar 
a sua capacidade. Foi aí que do “limão fez a limonada”. 
LARANJA criou a Feira do Mármore e colocou todos que 
trabalhavam com confecção em destaque nacional. 
Primeiro fez o que os outros diziam ser uma loucura: 
levou, pela primeira vez, uma feira de moda, só com 
produtos do Espírito Santo, para quatro andares do 
FASHION MALL. E isso sem custar nada para o Estado. 
Quem o ajudou e deu total apoio foi o empresário CAMI-

LO COLA. Inclusive, colocando ônibus para os partici-
pantes sem nenhum custo. Foi um tremendo sucesso. 
Não foi só um evento de moda. No local, músicos capi-
xabas e um pouco da cultura, com dança de CONGO e 
a participação de Elisa Lucinda. 
Para as autoridades cariocas, levou o seu amigo SIRI 
para fazer uma MOQUECA CAPIXABA no mesmo es-
paço onde acontecia a feira. E todos se encantaram. 
Depois disso, ofereceu oportunidade para os mesmos 
donos de confecções se projetarem criando a FITEC, 
outro grande sucesso. E, por fim, a realização de todos 
da área de moda: participar da FENIT, em São Paulo, a 
maior feira de moda da América do Sul. A Secretaria 
pagava parte e os participantes parcelavam o restan-
te. Sem dúvida, nenhum outro ocupante da Secretaria 
da Indústria e Comércio no ESPÍRITO SANTO fez tanta 
coisa.UM
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Para a inauguração do SAMBÃO DO POVO, ele quis uma 
divulgação nacional. E quem o ajudou foi o empresário 
ELIEZER BATISTA. Esse marcou um almoço na Rede GLO-
BO com o poderoso ROBERTO MARINHO, onde estavam 
apenas os três. Quando perguntado por MARINHO do que 
ele precisava, disse: “Vou inaugurar o nosso SAMBÓ-
DROMO em Vitória e gostaria de ter alguns artistas glo-
bais como convidados para dar notoriedade.” E foi assim 
que conseguiu a presença de CLÁUDIA RAIA e outros. 
Embora não tivesse nenhum tipo de marketing pessoal, 

LARANJA tinha contato com amigos de cabeça além do 
tempo. E foi num jantar na casa de VÂNIA SARLO que, co-
mentando como seria a inauguração, ela sugeriu: “HER-
MES, por que você não sai de BAIANA numa escola”?  E 
ele, assustado: “Eu? Você tá louca!” E ela: “Nada, ia ter 
tremendo IBOPE.”
Depois de muito analisar, acabou indo para a ala da escola 
LIRA DO MOSCOSO. E isso rendeu mídia nacional e foi 
capa do JORNAL DO BRASIL com a manchete: PREFEITO 
DE VITÓRIA SAI DE BAIANA NUMA ESCOLA DE SAMBA.

Foi como secretário da Indústria e Co-
mércio que um dia, em reunião no Rio 
de Janeiro com o governador LEONEL 
BRIZOLA e seu secretário DARCY RIBEI-
RO, que inaugurava o SAMBÓDROMO, 
que o DARCY sugeriu: “Por que não fa-
zem isso lá na sua cidade?” Não era a 
sua área, mas aquilo ficou na cabeça. 
Quando, em 1986, foi eleito prefeito de 
Vitória, disputando com CHRISÓGONO 
CRUZ e VITOR BUAIZ, lembrou daquela 
conversa e pensou: “Agora é a hora!” 
Entrou em contato com DARCY e pediu 
detalhes. O mesmo mandou uma pessoa que trabalhou na 
construção do SAMBÓDROMO do RIO para fazer as avalia-
ções. A princípio, achou que era pequeno e quase inviável. 
Mas, HERMES bateu o pé e disse que a melhor localização 
dentro da capital seria ali. E convenceu o rapaz. 
Com os trâmites legais, a obra foi iniciada pela mesma em-
presa carioca que havia feito no Rio, a CONSTRUTORA A. 
FONSECA, mas depois de quatro meses do início, a empre-
sa chamou o prefeito e abriu o jogo: “NÃO TEMOS COMO 

COMO NASCEU
O SAMBÃO?

TERMINAR A OBRA.” Nascia um problema que poderia ter 
se transformado num CAIS DAS ARTES, que até hoje está 
ali na Enseada enferrujando. LARANJA ligou para algumas 
construtoras da terra e recebeu resposta negativa. Até que 
um dia, ao conversar com PEDRO ALCÂNTARA, da Blokos 
Engenharia, recebeu um sinal amarelo. PEDRO disse: “Me dá 
dois dias para avaliar. Mande todos os contratos.” Dois dias 
depois, ele ligou e disse: “Amanhã, entrarei no canteiro de 
obras.” Em um ano, a obra foi entregue.

Embora tenha muita mágoa dos supostos amigos que subiram na vida com as oportunidades que 
ele deu, e citou alguns, HERMES tem os olhos cheios de lágrimas quando nos conta que este ano, 
depois de mais de uma década, voltou ao local que ergueu para os sambistas e um pequeno grupo 
o reconheceu e começou a cantar uma música citando o seu nome. 
Mas, ele entende que os políticos agregam muitos fãs enquanto estão no poder. E nós também acre-
ditamos, mais do que nunca, naquele velho chavão: “REI MORTO, REI POSTO.” Uma pena que ainda 
hoje, com tantos exemplos, os políticos em exercício só se dão conta quando estão enterrados.
No entanto, CLASS, que sempre foge à maioria das regras, prefere exaltar e agradecer declarando 
para todos que esse é o verdadeiro PAI DO SAMBÃO.

HERMES DE “BAIANA”

EMOÇÃO E ALEGRIA



Linhas Linhas MaldiMalditastas Linhas  Linhas MalditasMalditas
MMMConversa entre duas 
socialites: “Menina, o dinheiro 
sumiu mesmo, né?” A outra, 
com ar esnobe, retrucou: “Não 
sei. Só uso cartão de crédito!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMO estilista FLAVIO RA-
FALSKI ganhou matéria em des-
taque na revista FORBES, que 
falou sobre o seu trabalho. O 
capixaba disse que para carna-
val não há crise e este ano fez 
fantasias de rainhas de bateria 
com preços que variavam de R$ 
15 a R$ 70 mil. 
MMMFalando nisso, o des-
file das escolas de samba per-
deu grandes destaques nos 
últimos anos. Fazem falta na 
avenida: LARISSA PIMENTEL, 
MENDES, RENATO BOUR-
GUIGNON, LÉO DE PAULA e 
LEONARDO BIANCUCCI. Todos 
sempre usavam fantasias ri-
quíssimas e de extremo bom 
gosto. A maioria chegou à con-

clusão que as escolas não va-
lorizavam tanto. E é verdade! 
Hoje, desfilam sem o BRILHO 
deles. 
MMMDe Steve Jobs: “A INO-
VAÇÃO DISTINGUE UM LÍDER 
DO SEGUIDOR.” Quer mais, 
pede! Quá... Quá... Quá...
MMMO brasileiro é mesmo 
um gozador. Na linha de nomes 
de blocos, é notório. No Rio, 
criaram o “ME ENTERRA NA 
QUARTA”! Quá... Quá... Quá...
MMMAgora começa a guerra 
em busca do PODER. Você vol-
tará a ganhar abraços indeseja-
dos, tapinhas nas costas, lem-
branças que seu pai era amigo 
do pai deles. É a corrida para 
garantir uma boa vida, como só 
a política garante neste país.
MMM“Sonhar um sonho im-
possível, negar quando é fácil 
ceder, é minha lei, minha ques-
tão, ganhar este mundo, cravar 
esse chão!

Rosemary Oliveira, a rainha de bateria da UNIDOS DA PIEDADE, vem a cada 
ano surpreendendo no SAMBÃO DO POVO com fantasias bem diferenciadas. 
Este ano, o figurino, que estava lindo, não foi completo para a avenida porque 
a escola não fez a parte em que ela sairia de um globo de LED. De qualquer 
forma, ela samba e arrasa na avenida.



APLAUSOS PARA O

CARNAVAL CAPIXABA

Fotos de Leonardo Silveira e Carlos Antolini



mais que obrigação! É fazer justi-
ça para todos os envolvidos que 
se esmeram nos barracões, doam 
o próprio sangue e renunciam até 
mesmo aos compromissos fami-

liares para que as suas Escolas façam 
um grande espetáculo. Além disso, não 
vi nenhum ELOGIO ao trabalho de SEGU-
RANÇA montado por equipes da PMV e 
da Polícia Militar, um trabalho conjunto 
da Guarda Municipal e da Polícia Militar. 
Mas, nós fazemos questão de parabeni-
zar! Os nossos filhos que estiveram no 
SAMBÃO DO POVO ficaram encantados 
com o serviço. O mal da imprensa é 
exatamente este: viver à procura de um 
atropelamento, de um assalto e de uma 
facada.
E isso vimos até na transmissão da Rede 
Gazeta, que ao invés de mostrar para o 
público a beleza das fantasias, o exalar 
da alegria dos foliões, perdia tempo em 
mostrar que um dos carros alegóricos 
da UNIDOS DE JUCUTUQUARA estava 
com um pedaço de plástico rasgado. 
Isso tem de mudar! A crítica é funda-
mental, mas recusar-se a mostrar o belo 
para só evidenciar a tragédia, o que deu 
errado, se tornou um hábito INFELIZ.
A CLASS fica de pé e aplaude todos os 
órgãos e todas as pessoas que fizeram 
aquele grande espetáculo na Avenida. É 
notório perceber que o carnaval capi-
xaba cresce MUITO e se não houvesse 
tanta energia negativa, ou o dia que isso 
se modificar, teremos um evento que 
atrairá turistas de todo o Brasil, como é 
PARINTINS. Parabéns! Parabéns! Para-
béns!!!!
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O ESPETACULAR BALÉ DOS  MESTRES-SALAS E PORTA-BANDEIRASO ESPETACULAR BALÉ DOS  MESTRES-SALAS E PORTA-BANDEIRAS
O médico Lacy O médico Lacy 

Ramos Jr. Ramos Jr. 
virou juiz no virou juiz no 
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OS PIONEIROS DA HIGH CAPIXABA NA AVENIDA
a década de 70, o saudoso empresário KATUYA 
SAADE abriu um espaço diferenciado entre as alas 
da Escola de Samba UNIDOS DA PIEDADE, quan-
do entrou como diretor. Foi através dele que no-
mes como VÂNIA SARLO e CARLOS VACCARI, na 

época um colunista social de prestígio, fizeram seu debut na 
avenida. 
CARLINHOS acabou se apaixonando, chegando depois a 
atuar na NOVO IMPÉRIO e como carnavalesco na PEGA NO 

SAMBA. Naquela época, o carnaval de escolas de samba era 
um evento só para os moradores da comunidade, e até eles 
mesmo tinham uma certa rejeição aos socialites. 
Não podemos esquecer também de ANA MARIA PADILHA, 
que era esposa do CAPITÃO DOS PORTOS DA MARINHA DO 
BRASIL, e ajudou muito a quebrar tabus, incluindo passa-
gens pelo samba. A eles, devemos a evolução e o ingresso 
de tantas “celebridades” que hoje desfilam ou aplaudem es-
ses heróis da ALEGRIA no desfile no SAMBÃO DO POVO.

Hoje, a Unidos de Jucutuquara é a preferida das socialitesHoje, a Unidos de Jucutuquara é a preferida das socialites



O GÊNIO DOO GÊNIO DO
CARNAVAL CAPIXABACARNAVAL CAPIXABA

PAULO ROBERTO
BALBINO FIRSTFIRST
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PAULO BALBINO

“NÃO GOSTAVA DE
CARNAVAL. FUI PELA

ARTE, NÃO PELA FOLIA”

OS SEUS CROQUIS IMPRESSIONAM, AFINAL, ELE NUNCA ES TUDOU DESENHOOS SEUS CROQUIS IMPRESSIONAM, AFINAL, ELE NUNCA ES TUDOU DESENHO

FIRST
CLASS



A história do carnavalesco PAULO RO-
BERTO BALBINO com a folia daria um 
enredo de escola de samba. Ninguém 
pode imaginar que em alguma fase da 
vida ele detestava CARNAVAL. Você 
acredita? Claro que não! No entanto, é 
ele mesmo quem confessa. 
Mas, um dia, em 1986, no Rio de Janei-
ro, ele estava com a sua esposa, ELIZA, 
fazendo compras para montagem do 
espetáculo de balé ROMEU e JULIETA, 
de sua escola em Guarapari, quando 
viu um rapaz insistentemente olhando 
para ele. Até que o tal se aproximou e 
se identificou como um dos ajudantes 
do carnavalesco JOÃOZINHO TRINTA, 
da Escola de Samba Beija-Flor, que 
precisava de pessoas altas, com o seu 
biótipo, para o carro abre-alas da famo-
sa escola. A princípio, ele descartou e 
justificou: “EU NÃO GOSTO DE CARNA-
VAL.” Mas, a esposa contornou e aca-
baram pegando o cartão do “olheiro”; 
que o convidou para visitar os traba-
lhos da escola. Chegando lá, BALBINO 
foi fisgado pela arte. Se impressionou 
vendo as pessoas da comunidade es-
culpindo isopor com latas de sardinha. 
E foi assim o primeiro passo para in-
gressar no mundo mágico do samba. 
Fez seu debut na Beija-Flor e logo após 
a polêmica história do enredo RATOS e 
URUBUS, foi ganhando a simpatia dos 
dirigentes da escola. Quando MILTON 
CUNHA assumiu, um dos membros da 

diretoria tinha solicitado que ele fizesse 
uma fantasia com um Beija-Flor Negro. 
Milton mandou um recado que ele de-
veria estar no Rio para uma conversa, 
mas com a fantasia que ele estava con-
feccionando. Depois de longas horas de 
espera, e cansativa viagem, que o obri-
gou a contratar uma van só para levar 
a fantasia, MILTON o recebeu e disse 
que ele não poderia sair; como estava 
previsto. Mas, de repente, a curiosida-
de bateu e ele quis ver a fantasia. 
Quando MILTON viu a escultura do BEI-
JA-FLOR, parou, pensou e disparou: 
“Cara, mas isso aqui é pura arte! Foi 
você quem fez?” Diante da resposta 
afirmativa, tudo mudou. A ponto de ser 
convidado por um diretor, com uma 
grande ala, para ir apresentar-se num 
show da escola na Suíça. Foram 18 
dias em grande estilo. No final, BALBI-
NO foi escolhido para merecer um pre-
sente que só foi dado a cinco compo-
nentes: um chiquérrimo relógio suíço.
O capixaba, de Rio Novo do Sul, então 
começou a fazer a Escola MOCIDADE 
DE OLARIA, em Guarapari. Até que um 
dia recebeu convite de MAURINHO, 
mestre-sala da UNIDOS DA PIEDADE, 
para fazer o carnaval da tradicional es-
cola, na época ocupando os últimos 
lugares na classificação geral. Foi o úl-
timo ano dos desfiles na Av. Princesa 
Isabel e já, de cara, Paulo a colocou em 
terceiro lugar.

COM O TRAJE 
TÍPICO DA MISS ES, 
GANHOU O PRÊMIO 

NO MISS BRASIL

OS SEUS CROQUIS IMPRESSIONAM, AFINAL, ELE NUNCA ES TUDOU DESENHOOS SEUS CROQUIS IMPRESSIONAM, AFINAL, ELE NUNCA ES TUDOU DESENHO

FIRST
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PAULO ROBERTO BALBINO é au-
todidata. Os seus croquis são tão 
perfeitos quanto de qualquer pro-
fissional, mas se entristece porque 
as suas peças piloto nunca saem 
exatamente iguais. Entende que tra-
balhar com uma verba minúscula 
é muito complicado. Em 2019, foi 
para a avenida com grandes espe-
ranças de ganhar o carnaval e sen-
tiu-se injustiçado. A mágoa foi tão 
grande que entrou em DEPRESSÃO 
e até hoje toma remédios. 
Desde o seu ingresso no mundo do 
carnaval, PAULO começou a visitar 
os barracões no Rio, viajou para ver 
todos os shows da BROADWAY e 
quase todos de LAS VEGAS. Mas, 
as limitações da verba SEMPRE 
trabalharam contra. Este ano, a sua 
intenção era colocar quatro carros 
alegóricos e dois grandes tripés. Um 
dia, o presidente o chamou e disse 
que teria que cortar algum carro. 
Ficaram três. Depois chamou outra 
vez e pediu para cortar os tripés. E, 
na terceira vez, quando perguntou o 
que poderiam cortar porque a verba 
não dava para pagar o projeto, ele 
foi enfático: “AGORA, SÓ SE COR-
TAR OS MEUS PULSOS!” 
O carnaval da sua PIEDADE foi feito 
com apenas R$ 119 mil este ano, 
para uma escola com 1680 com-
ponentes, onde apenas 30% paga 
pela fantasia. Então, além de gênio, 
BALBINO é também mágico. Mes-
mo assim, o carnavalesco, que co-
leciona mais de 40 prêmios e pode 
ser reconhecido como um dos me-
lhores do Estado, desabafa comigo 
que deixará a UNIDOS DA PIEDADE 
e, talvez, o carnaval. E o motivo é 
mais que justo: “Nos dois últimos 
anos, abandonei tudo, dei o melhor 
de mim e não recebi um centavo do 
que foi estipulado.” Portanto, essa 
é furo de reportagem e se alguma 
escola quiser um gênio, corre com 
a proposta que vale a pena.
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Milla, Josué, Flávia Pimentel e Layla SantosMilla, Josué, Flávia Pimentel e Layla Santos

Gabriel Gomes e Bianca CoutinhoGabriel Gomes e Bianca Coutinho

Lorena Hombre e DanihLorena Hombre e Danih Patricia Zanotti e Wilmazinho BarrosoPatricia Zanotti e Wilmazinho Barroso Brunella Bumachar, Cláudia Marriel e Michelle SallesBrunella Bumachar, Cláudia Marriel e Michelle Salles

CRC e Renato CasagrandeCRC e Renato Casagrande

Bruno, Hermes, Lorena Pontes e Morena LaranjaBruno, Hermes, Lorena Pontes e Morena Laranja



Só quem organiza alguma coisa sabe das dificuldades que 
aparecem. É sempre fácil quem não faz nada apontar FA-
LHAS. Assim, parabenizamos a família COUTINHO pela 
trajetória no SAMBÃO DO POVO com o seu CAMAROTE 
MOQUECA 027. A cada ano, fazem MELHOR e MELHOR. 
BIANCA, DANIELEH e o nosso amigo CARLOS ROBERTO 
COUTINHO (FOFOCA) juntam três camarotes e oferecem 
um bom buffet, fartura de bebidas e, este ano, até clima-
tizaram.
Há os que achem caro, mas esses são daquele tipo que se 
têm de enfiar a mão no bolso, tudo é caro. As pessoas pre-
cisam entender que algumas coisas representam gastos 
no orçamento e precisam ser repassados. O bom é CARO 
em qualquer lugar do mundo. Principalmente na área de 
entretenimento. Assumir a POBREZA ou a PRIORIDADE, 
porque têm pessoas também que não acham prioridade 
ou no momento estão comprometidas com outras coisas, 
é normal. O absurdo é ficar comentando na tentativa de 
menosprezar o projeto alheio. Cada um sabe quanto custa 
o seu trabalho! 
O MOQUECA O27 é hoje dos mais bem organizados cama-
rotes da avenida e um sucesso maior e melhor a cada ano. 
Parabéns, família Coutinho!!! Fotos de JOHN ABE e nossas.

MOQUECA 027MOQUECA 027

A família Coutinho: Danieleh, Maria Vitória, Mariza, Ana Carla, Carlos Roberto e BiancaA família Coutinho: Danieleh, Maria Vitória, Mariza, Ana Carla, Carlos Roberto e Bianca



Quando o avião começa a descida para a aterrissagem, po-
demos contemplar a beleza natural de matas densas, recorta-
das em movimentos sinuosos pelo rio Iguaçu. Não é à toa que 
pesquisas apontam FOZ DE IGUAÇU como o terceiro destino 
mais visitado por estrangeiros no Brasil. E os points turísticos 
nos fazem perceber que eles são a maioria por lá.
A cidade do Paraná, que logo leva a maioria à lembrança das 
fronteiras com Paraguai e Argentina, instigada pelo consu- 
mismo e pela jogatina, tem muito mais a oferecer - hotelaria de 
alto padrão e natureza exuberante em parques muito bem-or-
ganizados e limpos. E mesmo com tudo isso, o aeroporto de 
Foz de Iguaçu, reformado (???), é PIOR que nosso antigo aero-
porto na capital; para que tenham ideia.

FOZ DO IGUAÇU: NATUREZA E LAZER



ATRAÇÕES TURÍSTICAS - A maior atração, sem dúvida, claro, são 
as Cataratas de Foz de Iguaçu - Patrimônio Natural da Humanidade. 
O lado Argentino, apesar de ser muito menor em território, abriga 2/3 
das cataratas. 
No Parque Nacional de Foz do Iguaçu, os cuidados para preservação 
da fauna e da flora são evidentes e encantam, além de limpíssimo e 
muito organizado. Os ingressos para brasileiros custam R$ 43 e cri-
anças de 2 a 11 anos e idosos só pagam a parte do transporte - R$ 
11. Você começa o passeio pegando um dos ônibus que o leva da 
entrada aos locais desejados. São três paradas: a primeira, para quem 
fará o Macuco Safari, atração com um trajeto na mata, de trenzinho 
ou caminhando, para chegar onde saem os barcos que navegam até 
as quedas das cataratas (não são às próximas à passarela porque os 
barcos chegam até um pouco antes dela). É uma delícia e imperdível! 
Os ingressos custam R$ 246 por adulto e R$ 123 crianças. Ali ainda 
existem outras opções para os aventureiros, como rapel e rafting. A 
segunda parada é a de início da trilha para chegar às cataratas. E a 
terceira, o final dela, onde tem o restaurante e loja de souvenires.  

Na entrada do Na entrada do 
Parque, Cid Paulo, Parque, Cid Paulo, 
Terry, Josué, Layla Terry, Josué, Layla 

e Jorgee Jorge

Macuco SafariMacuco Safari



O Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Parque dos Dinos-
sauros e Ice Bar, todos no Complexo DreamLand, não são indis-
pensáveis. Não apresentam nada diferenciado. O Ice Bar Brasil, 
no Shopping Catuaí, é mais legal - com tempo de permanência 
ilimitado (no outro são 30 minutos), open bar de bebidas (shots, 
durante 45 minutos), cardápio gastronômico e DJ tocando no lo-
cal. O valor do ingresso é R$ 75, com direito a casaco e luva.
Ainda tem o Marco das Três Fronteiras e o show regional que 
acontece lá, os passeios por Itaipu e os voos panorâmicos de 
helicóptero.

Maravilhas do MundoMaravilhas do Mundo

Museu de CeraMuseu de Cera

Ice Bar BrasilIce Bar Brasil



A exuberância das aves pode ser observada de perto no Parque das 
Aves, única instituição do mundo focada na conservação desses ani-
mais da Mata Atlântica. São 1300 aves de cerca de 130 espécies, 
sendo 50% vindas de apreensões, numa área de 16 hectares de Mata 
Atlântica. É muito organizado e limpo e o contato direto com os animais 
é feito em espaços tipo viveiros. Os ingressos para adultos custam R$ 
60, idosos meia e crianças até 08 anos não pagam.



HOTELARIA - Existem hotéis para todos os gos-
tos, bolsos e objetivos. O Wish Foz do Iguaçu 
Resort, cinco estrelas, abriga o maior campo 
de golfe da América Latina e uma estrutura lin-
da, bem cuidada, enorme e diferenciada - os 
quartos ficam em casas e ele se parece com 
um condomínio de luxo. Entre as casas, existem 
piscinas menores e jacuzzis para quem quiser 
ficar por perto. Mas, há a piscina principal, 
maior, com serviço de bar, que deixa a desejar 
em atendimento quase sempre. 
Ao contrário, a comida do restaurante principal 
e o serviço são ótimos, assim como dos outros 
dois à la carte - um de carnes nobres argentinas 
e outro de culinária italiana - que só funcionam 
para jantar e precisam de reserva. Vale a pena 
contratar a meia pensão.
A recreação para a criançada começa às 8h30, 
com programações diversificadas ao longo do 
dia que se finalizam às 21h, e acontecem no 
KIDS CLUB e em outros pontos do resort. A 
maior parte da equipe é muito boa. Mas, entre 
atividades de adultos e de crianças, não chega 
a fazer valer o título de MELHOR RESORT PARA 
FAMÍLIA DA AMÉRICA DO SUL dado pelo World 
Travel Awards em 2017.
Há outros, como o Belmond, que fica dentro do 
Parque das Cataratas, para quem quer refúgio, 
natureza e luxo; o Bourbon Cataratas, o Mabu 
e Recanto para quem curte resorts, não quer 
compromisso e está pouco interessado em 
passear pela cidade.

Jorge, JG e Eliza M. Santos no Wish Foz do IguaçuJorge, JG e Eliza M. Santos no Wish Foz do Iguaçu



COMPRAS - Se você é do tipo que gosta 
do furdunço, no estilo comércio frenético 
nas ruas, e não se importa com isso, deve 
arriscar atravessar a Ponte da Amizade e 
conferir as lojas do PARAGUAY. Para os 
que não são chegados às réplicas, exis- 
tem locais confiáveis para as compras - 
como o Shopping Paris e o Shopping Chi-
na, que ficam no mesmo local, mas, com 
esse dólar nas alturas, poucas coisas 
valem realmente à pena. Os eletrônicos, 
tipo celulares, ainda têm boas vantagens 
em relação aos preços no Brasil e devem 
ser comprados em lojas confiáveis, como 
CellShop e Casa Nissei.
Para os endinheirados, que por acaso 
foram parar no Paraguay, tem a SAX DE-
PARTMENT - com as mais conhecidas 
grifes internacionais, em 11 andares. Se-
gundo JG, que foi conferir, com preços 
até mais caros que em Nova York. E, in-
diferente aos preços, ele disse que falta 
alguma coisa que entusiasme o cliente. 
“Acho que, na verdade, é mesmo aquele 
movimento que acaba nos convencendo 
a comprar. E lá não é o lugar certo para 
vender produtos de alto luxo. Pronto, fa-
lei!” Mas, destacou a comida do restau-
rante Santa Paola, boa e com preço justo. 
Além da SAX, tem a MONALISA, onde 
também podemos vagar pelos andares 
sem ver uma alma viva em muito tempo. 
Todos os lugares aceitam reais e dólares.
Na ARGENTINA, o Duty Free tem coisas 
com preços interessantes, mas o atendi-
mento é ruim.
FACULDADES - Com os preços astronômi-
cos de faculdades de Medicina no Brasil, o 
PARAGUAY ganha, cada vez mais, alunos 
brasileiros que querem realizar esse son-
ho em Ciudad del Este e ano passado 
eles já somavam 20 mil. A melhor delas 
é a UPE e as mensalidades do primeiro 
ano custam R$ 950 (isso, por causa do 
dólar alto). Mas, pesquisas mostram 
que a maioria deles não retorna ao Bra-
sil porque, se quiser exercer a profissão 
no nosso País, tem de fazer os testes do 
Revalida, teóricos e práticos, em duas 
etapas, e a cada cinco, apenas um é 
aprovado.

Layla e ElizaLayla e Eliza
na Argentinana Argentina

Eliza e JG no restaurante Eliza e JG no restaurante 
Santa Paola, na Sax ParaguaySanta Paola, na Sax Paraguay

Josué naJosué na
ArgentinaArgentina



SAÚDE

QUANDO PROCURAR UM MÉDICO
AO SENTIR DOR DE CABEÇA?

Sentir dor de cabeça é, infelizmente, algo muito comum. “Mais 
de 70% da população brasileira sofre desse problema com 
frequência”, garante Diana Lara Pinto Santana, neurocirurgiã 
da Beneficência Portuguesa de São Paulo. No entanto, de acordo 
com ela, não é normal que a cefaleia ultrapasse certos limites. 
Como identificar quando ela requer mais atenção, indicando um 
quadro mais grave?
“Ela é preocupante quando não melhora com o uso de anal-
gésicos, quando a frequência au-
menta e chega diferente do padrão 
habitual, surge intensa e de repente 
ou vem acompanhada de sintomas 
como alterações visuais, de força e 
de sensibilidade, convulsões, febre 
alta, perda de peso, vômito e rigi-
dez de nuca, desmaio e confusão 
mental”, avalia a neurocirurgiã. São 
inúmeras as situações que, segun-
do ela, podem ser preocupantes. 
Porém, antes de se desesperar, é 
preciso entender melhor a origem 
dessa dor.
Na prática clínica, a cefaleia pode ser primária, ou seja, quan-
do não é o sintoma de alguma alteração sistêmica ou ence-
fálica do organismo, ou secundária, caso em que é um sin-
toma de uma outra condição que o paciente apresenta. “Fre-
quentemente, ela pode acontecer em casos de infecções, 
abuso de álcool, doenças sistêmicas, períodos de jejuns, 
alterações das estruturas faciais e cervicais, transtornos 

psiquiátricos, dentre outros muitos fatores”, explica Diana. 
Quando há indícios de que a dor precisa de atenção, o paciente 
deve buscar ajuda médica. 
Dicas para aliviar a dor sem medicamentos
Se a dor de cabeça é primária, fica mais fácil de cuidar sem o 
uso de remédios seguindo dicas simples:
- Evite fatores desencadeantes de dor - há algumas situações 
que colaboram para o surgimento da dor de cabeça, como lon-

gos períodos de privação de sono, 
excesso ou falta de alimentação (je-
juns), estresse, abuso de cafeína e 
abuso de álcool, por exemplo.
- Reduza o consumo de doces - o 
chocolate é um alimento que pode 
desencadear dores de cabeça, assim 
como alimentos que contém muito 
açúcar e gordura. Então, reduza o 
consumo quando a dor aparecer.
- Diminua a luz e o som ao redor - 
durante os períodos de dor, é preciso 
deitar-se em um local sem muita ilu-
minação, que seja fresco e livre de 

barulho. Isso poderá melhorá-la e aliviá-la.
- Faça alguma atividade física - a atividade física melhora muito 
a qualidade de vida, diminui o nível de estresse e melhora a saú-
de de forma geral. Exercício físico é um fator de alívio importante 
para a dor de cabeça. A neurocirurgiã da BP recomenda alon-
gamento, meditação e acupuntura, que aliviam muito os fatores 
desencadeantes da dor de cabeça e a própria dor em si.



by JOSUÉ DOS SANTOS NETOCULINÁRIA

Ingredientes: 625g de espinafre, 500g de ricota, 4 gemas de ovo, 
200g farinha de trigo, 250g de queijo parmesão, 5g de moscada ra-
lada, 5g de sal, 5g de pimenta do reino.
Modo de Preparo: limpe, lave, separe as folhas do espinafre e deixe 
de molho na água. Numa panela, coloque água e deixe ferver. Quando 
levantar a fervura, coloque as folhas de espinafre, tampe a panela e 
deixe ficar por mais ou menos 5 minutos. Retire e jogue as folhas 

em água com gelo, 
e deixe por mais ou 
menos 2 minutos. 
Escoe e aperte com 
as mãos para tirar 
toda a água. Pique 
grosseiramente. Des-
manche bem a ricota 
e misture bem todos 
os ingredientes. Esti-
que a massa em roli-
nhos e corte em mini 

Ingredientes: 3 berinjelas, 350g de carne moída, 
½ cebola, 2 dentes de alho, um fio de azeite, sal e 
pimenta a gosto, salsa a gosto, 500ml de molho de 
tomate
Modo de Preparo: corte as berinjelas ao meio no 
sentido do comprimento, retire o miolo. Depois pas-
se o azeite e salpique sal. Deixe pré-assar em forno 
médio por uns 15 minutos. Pique o miolo da berin-
jela e reserve.
Modo de Preparo da Carne Moída: em uma panela, 
coloque o fio de azeite, o alho e deixe dourar. Logo 
depois, coloque a carne moída e o miolo da berin-
jela picado e deixe refogar bem por alguns minutos. 
Acrescente o sal, a pimenta e reserve. Tempere o 

BERINJELA
RECHEADA

NHOQUE DE ESPINAFRE E RICOTA
pela chef Vera Damaso

molho de tomate a gosto e reserve. Recheie a berinjela com a carne 
moída. Em um refratário, coloque o molho de tomate e as berinjelas 
recheadas. Leve ao forno médio em 180ºC por 25 a 30 minutos. Sal-
pique a salsa e sirva.

cubos. Trabalhe os cubinhos para arredondá-los. 
Ferva água e cozinhe os nhoques. Sirva gratinado 
com diversas opções de molho, como branco, si-
ciliano, quatro queijos ou com molho de tomate e 
manjericão.

MOLHO DE TOMATE E MANJERICÃO
Ingredientes: 2,5 kg de tomate maduro, lavado, 
higienizado, sem pele e sem semente, 100g de ce-
bola, 8g de alho, 200g de cenoura, 4 de folhas de 
louro, 50 ml de azeite, sal e pimenta a gosto, 10g 
de manjericão
Modo de Preparo: no azeite, refogue a cebola e o 
alho. Acrescente a cenoura. Deixe murchar o legu-
me. Acrescente o tomate limpo, sem pele e sem 
sementes, picado de forma uniforme. Acrescente o 
louro, sal, pimenta e, no final do cozimento, o man-
jericão. Deixe cozinhar em fogo médio por mais ou 
menos 4 horas.



PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

Uma patente registrada pela Xiaomi sugere que a 
empresa está preparando um smartphone com 
duas telas, uma na frente a outra atrás do aparelho. 
De acordo com o site Android Headlines, a patente 
foi submetida em julho do ano passado, mas só foi 
aprovada no último dia 14. 
Os esboços mostram que não há câmera frontal, 
pois há um display colorido secundário na parte tra-
seira logo abaixo da câmera principal, ideal para o 
momento de tirar uma selfie.
Não há informações sobre as especificações do ce-
lular, mas as imagens sugerem que a tela principal é 
grande, comum aos celulares atuais.
O registro da patente, no entanto, não significa que a 
Xiaomi vai de fato fabricar um celular de duas telas.
A fabricante não revelou planos para desenvolver 
um celular com essas características.

UMA É POUCO? DUAS É BOM?
XIAOMI PREPARA CELULAR COM TELA NA FRENTE E ATRÁS

APPLE LANÇA MAC PRO NO BRASIL
COM PREÇOS QUE CHEGAM ATÉ R$ 442 MIL

A nova versão do Mac Pro começou a ser vendido no Brasil 
no ultimo dia 19. O produto, lançado nos Estados Unidos 
em dezembro, chega à loja virtual nacional da Apple em mo-
delos em torre e rack, com preços que vão até R$ 442 mil, 
voltado para o público profissional.
A nova workstation da maçã está disponível com várias op-
ções de processadores, memórias, placas de vídeo, arma-
zenamento e alguns adicionais.
Na versão mais completa, o modelo tem duas placas Rade-

on Pro Vega II Duo de 32 GB de VRAM, que carregam mais 
duas GPUs, com armazenamento de até 8 TB de capacida-
de. Esse equipamento é voltado para computação gráfica, 
edição de vídeo e imagem, desenvolvimento de jogos e rea-
lidade virtual e outras áreas.
Pelo site da marca, é possível montar várias combinações. 
O prazo de entrega estimado é de duas a três semanas. 






