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oi numa tarde, almoçando no restaurante PISCIS 
com o meu querido e saudoso amigo JOSÉ SALIM 
AMARO, que, como já disse, foi o mentor e a quem 
devo 90% da nossa história de sucesso, que nas-

ceu a ideia de editar uma revista com foco social e visando 
tudo sobre personalidades da HIGH CAPIXABA. Eu escre-
via no CORREIO POPULAR e queria um patrocínio para a 
coluna do final de semana, onde faria uma retrospectiva do 
movimento social; que naquela época era intenso. 
Antes de me responder, o turco me perguntou: “Quanto 
você ganhará com isso?” Eu: “Nada, apenas a satisfação 
de fazer uma bela coluna!” Ele, sério, retrucou: “Nada dis-
so. Está na hora de você ter o seu próprio veículo. Uma 
revista. Aqui não existe ninguém melhor do que você para 
fazer isso. Faça, que se as cinco primeiras edições derem 
prejuízo, eu assumo!” Já contei mil vezes essa história e 
contarei ainda muitas outras. Ali, nascia a CLASS. 
Não fizemos projeto gráfico, tudo foi idealizado na minha 
cabeça. Ele, SALIM, colocava o anúncio da sua empresa 
SAMARCO, mas nunca precisou cobrir pre-
juízos. O começo foi muito difícil, como tudo 
na vida. Mas, era um sonho, um desafio. E 
quem me conhece sabe que sou movido por 
desafios.
Quem começa alguma coisa também que en-
contrará desafetos de pessoas que atuam na 
área e, se eles enxergarem possibilidades de 
sucesso, tentarão, de todas as formas, fechar 
as suas portas, janelas e portões. Comigo, 
não foi diferente. Ou, melhor, sejamos since-
ros: até hoje, ainda sofro isso. Tanto que no 
dia 02 de setembro de 1992, quando lança-

mos a primeira edição, trazendo NEIVA BUAIZ na capa, e 
ainda impressa apenas em preto e branco, um cara que se 
achava o dono do pedaço terminou a sua coluna no jornal 
de maior circulação dizendo: “Aposto que não vai dar em 
NADA.” Quando me ligaram para que eu lesse, senti que 
a GUERRA estava começando. Mas, a ele devo isso! Sou 
daqueles que NINGUÉM impede de conseguir os seus ob-
jetivos. Acredito em mim e nos meus sócios de sempre: 
DEUS e SÃO JORGE GUERREIRO. 
Trabalhar é um grande prazer para mim. Além disso, tenho 
sonhos dominados. Sei o que e onde posso ir. A minha 
regra é a transparência no que faço. E morrerei dizendo 
que meu orgulho é nunca ter traído um AMIGO. Graças a 
esse comportamento, temos sobrevivido com dignidade. 
Atravessamos 12 anos de perseguição política, sem nunca 
ter deixado de circular nenhum mês com o nosso veículo. 
Nunca tivemos um título protestado, nem um cheque 
devolvido. Na vida pessoal, inegável que gosto de GLA-
MOUR, de requinte, de coisas boas e caras. Disse que 

gosto, e faço tudo para conhecer porque a 
profissão exige, mas não sofro e nem tenho 
inveja dos que estão com suas contas abarro-
tadas no exterior. A minha verdadeira RIQUEZA 
é a minha família e o conhecimento que ad-
quiri viajando pela metade do mundo. E hoje, 
28 anos depois, onde muitas vezes tentaram 
me humilhar, me aniquilar, me menosprezar, 
quando esta edição circular, poderei abrir um 
champanhe e brindar com a minha família 
uma história que ninguém da HIGH CAPIXA-
BA, por mais que não goste de mim, poderá 
ignorar. TIM-TIM!!!
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Linhas Linhas MaldiMalditastas Linhas  Linhas MalditasMalditas
Muita gente me pergunta como nasceram as LINHAS 
MALDITAS. Na verdade, nem eu me lembro muito claramen-
te. Mas, recordo que foi logo no início, ainda no JORNAL DA 
CIDADE. Como MARIA NILCE tinha uma página desenhada 
por uma agência, com três tópicos diferenciados, que eram: 
TEMPO ESTÁVEL, TEMPO BOM e TEMPORAL (onde as notí-
cias quentes eram publicadas), eu mesmo resolvi batizar as 
minhas como LINHAS MALDITAS. E, naquela época, eram 
mesmo. A ripa descia, o bambu gemia. Mas, depois que me 
casei, formei família, ELIZA sempre me aconselhava a ser 
menos cruel, mais leve. Foi quando descobri que o nome po-
deria ser mantido, mas se eu partisse para o bom humor, a 
irreverência, as notas certamente ganhariam mais espaço no 
gosto popular. Aos poucos, fui tirando a acidez e colocando 
mel e purgante na mesma dosagem. Em algumas situações, 
a gozação é respeitosa, aquela que você diz o que quer e a 
pessoa ainda te agradece. Esse tempero, modéstia à parte, 
é receita exclusiva e REINA há mais de 40 anos. Hoje, as 
LINHAS MALDITAS são esperadas até em Londres e Paris 
por leitores que saíram daqui para morar fora, mas não es-
quecem. Digamos que é a cereja do bolo da coluna. Em 28 
anos, só de CLASS, provocamos muitas gargalhadas, tiramos 
pessoas da sisudez e as levamos para enfrentar o dia com 
melhor humor através destas LINHAS, que, sempre digo, hoje 
são mais BENDITAS do que MALDITAS. Mas, estejam certos 
que se o título fosse LINHAS BENDITAS, com o mesmo estilo, 
não teria alcançado tanto sucesso. Vocês sabem muito bem 
como o ser humano é.
E algumas notas provocaram comentários nos quatro 
cantos da cidade. Lembro de uma em particular. O saudoso DA-
VID TEIXEIRA DA CRUZ era um gozador e um dia, num jantar, 
ele me provocou: “JORGINHO, quero ver se você é um homem 
de coragem mesmo. Coloca nas suas LINHAS MALDITAS que 
deu CUMPIM na perna do cantor Roberto Carlos.” Claro que 
ele pensou que eu jamais faria isso. E a intenção dele era irritar 
o cachoeirense DARINHO CRUZ, apaixonado pelo cantor. Pois 

bem, eu coloquei e o DAVID, apavorado, depois de ter ligado 
para DARINHO, me disse: “É... você é doido mesmo!”
Outra boa foi quando apareceu na Ilha uma fi gura 
que frequentava todas as festas de penetra, causando proble-
mas, às vezes, para os anfi triões. Aquele tipo que todo mundo 
chama de “ARROZ DE FESTA”. Como ele era afrodescendente, 
eu disse: “A high capixaba é a única que tem um FEIJÃO DE 
FESTA!”  Quá... Quá... Quá...
Teve também uma fase em que surgiu uma senhora 
que ia em todos os lançamentos de moda, comia, bebia, fazia 
pose e irritava as donas das boutiques porque não comprava 
um alfi nete. Como ela era bicuda, eu a apelidei de “PERIQUITA”. 
E antes e depois dos eventos, eu dizia se ela estava ou questio-
nava se ela teria coragem de ir. Não se falava em outra coisa, 
todo mundo queria saber quem era a PERIQUITA. Mas, nunca foi 
revelado. Quá... Quá... Quá...
“Sonhar um sonho impossível, negar quando é fácil 
ceder, é minha lei, minha questão, ganhar este mundo, cravar 
este chão!”
Este é outro detalhe exclusivo e único desta coluna. 
Desde o início, no meio das notícias das LM, eu gostava de can-
tarolar e escrevia tópicos de músicas para amenizar o veneno. 
Mas, a que está aqui até hoje é essa acima. Tem tudo a ver co-
migo, com o meu modo de ser. Lembro que uma senhora, certa 
vez, me abordou num shopping e disse: “JORGINHO, nunca dei-
xe de citar aquela frase. É muito forte! Pode servir de proteção.”
Outra passagem interessante sobre as LINHAS MAL-
DITAS: quando o nosso amigo bilionário FERNANDO CAMAR-
GO ainda andava em avião de carreira, um dia ele embarcou 
para Belo Horizonte e viu quando a passageira ao lado, uma 
senhora idosa, tirou da bolsa algumas edições da CLASS. Ele 
perguntou: “A senhora gosta desta revista?” E ela: “Adoro! 
Aqui tem um rapaz, o Jorginho, que faz umas LINHAS MAL-
DITAS que eu me divirto. Se ele escrevesse num jornal do 
Rio ou São Paulo, faria o maior sucesso!” Isso foi o próprio 
FERNANDO quem nos contou.









Não fomos e nem nunca nos colocamos como “MELHO-
RES”, nem “MAIORES” que ninguém. Entretanto, há de con-
siderar-se que um veículo de comunicação sobreviver 28 
anos, sem nenhuma ligação política ou grupo empresarial, 
mantendo a sua PERIODICIDADE, merece, no mínimo, RES-
PEITO. E, principalmente, se esse enfrentou 12 anos de um 
governo que buscou o nosso fechamento, eliminando ver-
bas públicas e tentando, de alguma forma, intimidar nossos 
anunciantes. 
Quem não conhece o mecanismo de se fazer uma REVIS-
TA tem todo o direito de achar que não é tão difícil. Mas, 
quantos de nossa imprensa, realmente em fase de ascen-
são, tentaram e se perderam pelo caminho? Quantos outros 
imaginavam tão fácil que tentaram, e ainda tentam, buscan-
do projeção social? A publicação de um veículo de comuni-
cação requer muito mais que a simpatia dos RICOS, aqueles 
que podem gastar, por nós. É preciso CREDIBILIDADE! É 
necessário trabalhar às vezes 14 horas por dia. Fazer o papel 
de cinco, seis funcionários, porque esses querem apenas o 
salário combinado. O dono não! Ele quer, ele precisa provar, 
primeiro a si, depois aos outros, que tem valores necessá-
rios para ir em frente: SERIEDADE, COMPROMISSO COM A 
VERDADE, INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA e uma distribuição 
perfeita, que atinja diretamente o público ao qual é destinado. 
Muito fala-se atualmente em “influencer” e isso gerou uma 
grande confusão. Não é porque o cara tem 100 mil segui-
dores que o seu produto será visto por tantos. Hoje, feliz-
mente, já se considera a qualidade do público atingido, o 
engajamento dele. Se você vende um produto de alto custo e 
os seguidores são de BAIXA RENDA, qualquer investimento 
neste espaço será PREJUÍZO. E nesse argumento nos sus-
tentamos e garantimos que o que há de mais bem-sucedido 
no setor financeiro desta Ilha sabe que somos “ÍNTIMOS” e 

podemos levar o seu produto às mãos de quem pode com-
prar. 
Um conhecido decorador da cidade, certa vez, deu um de-
poimento interessante: “A CLASS é uma REDE GLOBO na 
Ilha, projeta ou aniquila as pessoas!” Apesar de lisonjeado, 
hoje a frase soa mal porque não temos a soberba da GLOBO. 
Sabemos da nossa força, mas andamos em chão firme por-
que temos exemplos de pessoas do ramo que se achavam 
INATINGÍVEIS e hoje ninguém lembra mais quem é.
Mas, uma coisa é certa: construímos, nos últimos 28 anos, 
uma história linda. Aqui, projetamos realmente pessoas, 
descobrimos talentos e perpetuamos as mais belas festas. 
Muitos casamentos, aniversários, projetos, lançamentos e 
reuniões garantiram espaço no futuro num simples manu-
seio de páginas. Batemos na tecla que “só o papel é docu-
mento”; afinal, a velocidade da tecnologia e seus múltiplos 
meios, hoje endeusados, amanhã trocados por um mais 
moderno, apagando tudo registrado ali, deixando de existir 
por falta de usuários, nos deixam dúvidas se haverá algo 
que possa contar a história que testemunhamos ou na qual 
fomos protagonistas. 
Muitos já, há anos, apostam no fim da mídia impressa, e 
até acredito que infelizmente isso venha a acontecer, mas 
estamos aqui, FORTES, DESTEMIDOS e resistentes. Talvez, 
ainda por uns 10 anos. E o nosso maior orgulho é que aju-
damos centenas de pessoas a deixarem a sua história para 
filhos e netos, mostrando o lado BOM da vida, com festas, 
ou mesmo mostrando o seu valor através de uma entrevista. 
Toda essa história não seria possível sem a força da iniciati-
va privada. Agradecer é pouco! GRATIDÃO acho que diz mui-
to mais do nosso sentimento quando entregamos hoje esta 
edição. Então, decidimos convidar algumas pessoas para 
deixarem suas opiniões sobre a nossa história.

CLASSCLASS
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“Jorginho, parabéns pelos 28 anos da revista CLASS. Nestas quase três 
décadas, você e sua equipe conseguiram transformar a publicação em uma 
referência de trabalho inteligente, responsável, elegante, criativo e, sobretudo, 
divertido. Receber e ler a CLASS, especialmente nestes tempos de pandemia, 
se tornou mais que um entretenimento: é uma fonte de prazer. 
Sua forma de contar histórias, seu bom humor, vão além da informação. Ela 
nos faz rir das situações mais sisudas, nos dá a sensação de bem-estar e 
leveza. Adoro! Por tudo isso, tenho grande respeito, admiração e gratidão 
por você e pela revista. Agradeço, especialmente, pelo carinho com que tem 
acolhido as informações da Mile4 em suas colunas, durante todos esses 
anos, transferindo para elas parte do seu prestígio e da sua reputação. 
Assim tem sido por décadas e faço votos de que continue sendo por muitos 
outros anos. Desejo vida longa à CLASS, seja ela no impresso ou em 
qualquer outro formato que as transformações do mundo possam nos trazer.”
- Ilda Castro | Jornalista

“O símbolo maior de CLASS é traduzido na união da elegante, 
educada e sólida família do gentil Jorginho, da sofisticada Eliza, da 
amabilíssima Terriely, do estudioso Leopoldo e do batalhador Josué.
A Imprensa vive momentos angustiantes e asfixiantes no Brasil. 
A liberdade de exprimir opiniões ou ideias vem sendo cada vez 
mais reprimida ou comprimida pela castração do democrático 
direito de divergir. O discurso ideológico amordaça o debate e 
amedronta o embate. Embota o diálogo, esvazia a convivência e infla 
o egocentrismo. A CLASS, ao longo de 28 anos, mesmo quando 
enfrentou preceitos e preconceitos, jamais fugiu do confronto. 
Vida longa, CLASS! Paz e saúde para todos os integrantes da sua 
respeitada estrutura editorial.” - Aroldo Limonge | Advogado

“Gostaria de parabenizar a revista CLASS pelos 28 anos de muito sucesso, 
representada pelo seu fundador, Jorge Santos, que sempre demonstrou a sua 
periodicidade e parceria com o Grupo Lider no Espírito Santo. Comemoramos 

também, no mês de setembro, 35 anos da inauguração da loja CVC no 
município da Serra, onde sempre tivemos o prazer de contar, desde 

o início, com o seu apoio à marca e à diretoria. A revista CLASS esteve em 
todos os momentos do crescimento do Grupo Lider no ES, inclusive com a 

aquisição da Vitoriawagen, em 2004, onde fortalecemos ainda mais a nossa 
parceria. Parabéns à Class, que sempre teve muito profissionalismo e 

credibilidade nas matérias e nos atualiza com novidades sociais e econômicas 
em todos segmentos. Quero deixar a minha homenagem em nome 

do Grupo e de toda família.” - Juliana Braz Canedo | Empresária

DEPOIMENTOSDEPOIMENTOS



“Parabéns ao Jorginho, e toda equipe da CLASS, pelos 28 anos 
de existência da revista, com PERIODICIDADE. Isso não é fácil, 

é fruto de muito trabalho e da aceitação do público. A CLASS 
informa todos os capixabas de maneira descontraída, leve, 

bastante bonita e bem editada durante todos estes anos. Mais 
uma vez, parabéns e meu desejo que vocês continuem a noticiar 

com essa qualidade ainda por muitos anos.”

- Luciano Rezende | Prefeito de Vitória

“A revista CLASS e os seus leitores estão em 
festa. São 28 anos trazendo informação e 
entretenimento aos capixabas. Queria deixar 
meus parabéns a Jorginho Santos, idealizador 
e diretor; aos colaboradores, que fazem parte 
da história, e para a revista Class, que se tornou 
referência ao longo desses 28 anos.”
- Renato Casagrande | Governador do ES

“Credibilidade é a palavra que melhor define a revista CLASS e seu 
criador, Jorginho Santos, que, ao longo destas quase três décadas 
de história, é a única publicação que cumpre rigorosamente sua 
periodicidade, estando presente nos mais diversos endereços do 
Espírito Santo, do Brasil e até do exterior. Coberturas exclusivas, 
dando visibilidade à sociedade capixaba, Jorginho e a Class sempre 
nos trazem as famosas “Linhas Malditas”, com conteúdo alegre, 
ácido e de política, mas com objetivo único: informar! Parabéns por 
esse brilhante trabalho ao longo destes 28 anos de história!”

- Marcelo Santos | Deputado Estadual



“Fico feliz em poder dar meu depoimento sobre um 
veículo de comunicação tão fantástico e completo 
como a revista CLASS. Conheci Jorginho e Eliza, há 
muitos anos, quando eu e ele ainda éramos estilistas. 
Mas, acho que todo sangue dele veio à cabeça quando 
resolveu fundar a CLASS. 
Sua coluna já era muito esperada e lida, quando a 
assinava num jornal de Cariacica. E, com a CLASS, 
Jorginho, de forma dinâmica, revolucionou a 
sociedade capixaba. Toda a força, seriedade, caráter e 
compromisso que ele tem com a vida e tudo que faz, 
colocou em sua revista, alicerçando-a e colocando-a 
como algo latente em nossas vidas. Mostrando tudo de 
maravilhoso dela, festas, lugares, com a informação do 
que acontece na sociedade capixaba, e noticiando os 
principais fatos ocorridos. E, independente do cenário 
e mercado mundial, a CLASS está ali, mantendo a 

periodicidade e o compromisso ao longo de seus 28 anos. 
Os jargões que Jorginho criou, como ‘chiqueria pura’, ‘volto, nem que chova canivete, facão e o escambau’, 
e de amigos saudosos, como Sérgio Caseira, com seu ‘sacratíssimo coração de Jesus’, mostram a 
personalidade da revista e o estilo, inconfundível, de JG. A CLASS reafirma o pensamento que só o papel 
é documento, tal qual nossas escrituras, passaportes; mesmo em tempos de assinaturas digitais, onde 
acabamos por tê-los impressos, sendo, como eles, prova, comprovação, evidência, perpetuação, retidos 
ali, do que é nosso e a nossa história. Mas, também nos informa, de maneira virtual, diariamente, pelo seu 
site, que recebo religiosamente, todos os dias, pelo WhatsApp, ou nas redes sociais de Jorginho. Parabéns, 
CLASS! Parabéns, Jorginho! Amo vocês e toda família, que também é minha, assim como sou da de vocês. 
Mais sucesso, felicidade, prosperidade e que Deus os abençoe.”  
- Sérgio Paulo Rabello | Arquiteto e Designer de Interiores

“A CLASS não é uma simples revista de sociedade. Ela 
faz parte de nossa história. Há 28 anos, registra todo 

acontecimento relevante.  
Incontestável a responsabilidade de seus editores mantendo a 

rigorosa periodicidade de suas edições. 
Resistiu a divergências políticas, desequilíbrio econômico e até 

a uma pandemia que atingiu a economia mundial. A CLASS é 
um orgulho para os capixabas e merece nosso respeito.” 

- Leila da Paixão de Barros | Advogada



revistaclass.com.br

“Conheço o trabalho de Jorginho Santos desde sua estreia 
como colunista nos primeiros anos 70, quando iniciou uma 
coluna no ‘Jornal da Cidade’. Conheço seu apreço pela 
cultura, sua origem humilde como filho do fundador de um 
dos restaurantes mais tradicionais de Vitória, na Vila Rubim 
(o Mar e Terra, onde meu pai me levava ainda criança para 
almoçar com o time do Santo Antonio FC antes dos jogos, 
e onde nos anos 70 levei o casal Fernando Torres-Fernanda 
Montenegro para almoçar), e conheço, sobretudo, o seu 
caráter íntegro e honesto, pois todos temos obrigação de 
saber que o caráter é o que diferencia as pessoas.
Nestes 28 anos da revista CLASS, Jorginho acolheu 
jornalistas que a mídia arrogante quis colocar no 
ostracismo, enfrentou inimigos poderosos que imaginavam 
poder comprar toda a mídia para endeusá-los por 
estarem ocupando cargos públicos, sem nunca perder a 
autenticidade.
Jorginho publicou em suas “Linhas Malditas” notícias 
que muitos quiseram esconder, sem apelar para a baixaria 
da mentira ou da extorsão. Aconteceu, ele achava uma 
maneira de noticiar o que outros preferiam esconder, 
por estarem subjugados pelo efeito pernicioso da 
mídia comprada e vendida aos poderosos.
Por tudo isso, tenho muito respeito por seu trabalho na 
CLASS, que não teria sobrevivido nestes 28 anos sem o 
seu talento, sua competência e sua sagacidade. Vida longa 
para Jorginho Santos, sua CLASS e seus familiares.”

- Rubinho Gomes | Jornalista há 50 anos
- Integrante da Comissão de Ética do Sindijornalistas/ES



“Querido Jorginho, 
É uma honra para nós, da La Persona Boutique, fazermos parte da 
sua trajetória todos estes anos, seja como anunciante, seja como 
amigos! Parabéns pelo seu desempenho na sociedade capixaba, 
sempre fora do comum. Ter nosso anúncio nas páginas da CLASS é 
garantia de levar nosso nome aos melhores consultórios, salões de 
beleza, hotéis e demais estabelecimentos importantes da cidade. 
Vida longa à revista e à nossa parceria! Abraços!” 
- Beatriz Croce (e família) | Empresária

“Parabéns, CLASS, por este marco. 28 anos 
testemunhando e levando luz às pessoas que, 
com a mesma coragem e esforço da revista 
CLASS, constroem a história do nosso estado.” 
- Ana Paula Castro | Designer

“A revista CLASS comemora 28 anos de existência 
e quem ganha somos nós, os leitores. Com muitas 
informações, glamour, belezas culturais, o melhor 

da gastronomia, são tantos adjetivos, que nos levam 
a uma viagem fantástica, que esperamos com 

ansiedade, mensalmente, a próxima reportagem. 
O diretor responsável, amigo e “fera”, nosso 

querido guerreiro Jorginho Santos, juntamente 
com sua equipe, que, sinceramente, achamos ser 
a “cereja do bolo” - A SUA FAMÍLIA - nos dizem, a 
cada mês, e podemos citar o ano de 2020 de uma 
maneira peculiar, o porque ele assina o sobrenome 

GUERREIRO. As grandes mudanças só resistem para 
quem traz consigo família, profissionalismo, garra, 

elegância, especialização e cuidado com o cliente, no caso, leitores e anunciantes. 
CLASS, o desejo de toda equipe Maison Rosée é que nos próximos anos vocês continuem 

EXEMPLARES a cada novo exemplar. Juntos somos mais fortes! Sucesso!”    
- Cássio e Mônica Domingues | Decoradores de Eventos 







“Quero parabenizar toda a família CLASS por nos brindar 
periodicamente e pontualmente com uma revista sempre à frente 

do seu tempo! Consegue aliar informações de qualidade com 
pitadas de humor, matérias sensacionais de moda, cotidiano e 
turismo. As viagens narradas pela experiência in loco do casal 

Jorginho e Eliza despertam o nosso imaginário e aguçam a nossa 
curiosidade de conhecer esse mundão afora! Para finalizar, manter 

a revisa circulando nesta perversa pandemia, e ainda apoiando e 
incentivado os parceiros e anunciantes, foi de emocionar!”

- Cesinha Saade | Empresário 

“28 anos... o tempo é o senhor de todas as respostas. A CLASS 
respondeu, nesta longa trajetória, com a diversificação de 

informações e fatos que passaram a história do Espírito Santo 
como marca indelével de competência e profissionalismo.

Na área cultural, o apoio irrestrito aos diversos segmentos que 
a compõe, em especial aos mágicos musicais, alavancaram 

espetáculos e congraçaram sociedade, artistas e empresariado. 
Obrigada por tudo, sempre. Vida longa à CLASS! Salve Jorge, o 

eterno guerreiro!” - Elaine Rowena | Cantora Lírica

“Com palavras surdas, a revista CLASS desperta em seus 
leitores a voz da consciência, sem perder o humor. Ao 
receber o meu exemplar de assinante, conto os instantes 
para o próximo capítulo social, ralada de curiosidade do 
por vir.” - Xuxu Neffa | Empresária 



“Atualmente, a internet 
é a principal fonte de 

disseminação das 
informações. Esse contexto 

determinou a mudança de 
papel das revistas, pois além 

de informar, coube-lhes 
contextualizar, interpretar e 

traduzir informações para 
seus leitores.

Ao atender essa realidade 
social, a revista CLASS 

se tornou longeva, 
completando 28 anos, 

produzindo um bem cultural, 
possibilitando aos seus leitores a aquisição de novos saberes.

Com uma grade muito bem estruturada, na qual são apresentadas 
matérias relevantes que abordam notícias da atualidade, moda, saúde, 

coluna social e culinária, seus diretores, jornalistas e colaboradores 
primam pela ética, compromisso com a verdade e responsabilidade 

social, a partir da sua linha editorial, prestando relevante contribuição à 
sociedade capixaba.

Parabéns, revista CLASS! Na fi gura de seu diretor executivo, JORGINHO 
SANTOS, cumprimento a competente equipe.”

- Maria Rita Peixoto Miguel

A verdade é que NUNCA, 
em tempo algum, me senti o FO-
DÃO, o melhor, o maior. Isso é coisa 
de gente recalcada. Cada um deve 
procurar fazer o MELHOR que pode 
em sua profi ssão. E desde que co-
mecei, o meu objetivo era achar um 
estilo que não lembrasse em NADA 
o de outro colega. Evidente que ten-
do iniciado no JORNAL DA CIDADE, 
sofri infl uência de MARIA NILCE, 
mas me libertei quando descobri 
que o humor é muito mais saudável 
e aceitável que a agressão. O ines-
quecível humorista CHICO ANÍSIO, 
o maior que este país já teve, após 
ler um livro meu que o presenteei, 
me disse: “Você consegue uma coi-
sa difi cílima, fazer as pessoas rirem 

com o que escreve. O humorista 
tem o artifício dos gestos, o que 
auxilia muito. Escrevendo é muito 
complicado!” Bem, é claro que fi -
quei de bola cheia. E quem não fi -
caria?
Quando chegamos ao 
ponto de constatarmos uma mu-
lher do nível da deputada FLOR-
DELIS, que tem coragem de tra-
çar um plano com os fi lhos para 
o assassinato do próprio marido, 
sentimos que realmente precisa-
mos ser mais rígidos na escolha 
de nossos parlamentares.
“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

Linhas Linhas MalditasMalditas

revistaclass.com.br
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Durante muitos anos, as 
pessoas diziam que tinham medo 
de sair nas LINHAS MALDITAS. Era 
até engraçado. Quando escrevia no 
CORREIO POPULAR, um dia cheguei 
na redação, em Campo Grande, e um 
senhor me aguardava. Ele queria que 
a festa de 15 anos da sua fi lha fosse 
noticiada. Prometi que faria. Dias de-
pois, ele me ligou e voltou a pedir. Eu 
lhe disse: “Mas, já coloquei. Está nas 
LINHAS MALDITAS da semana pas-
sada.” O homem deu um grito: “Não! 
O senhor não fez isso com a minha 
fi lha! O senhor colocou nas LINHAS 
MALDITAS?” Tive um trabalhão para 
explicar que era apenas um título, 
mas a nota tinha sido publicada como 
ele sonhava.
Outra vez, numa grande 
festa, uma senhora poderosa da 
Ilha apareceu, ao meio-dia, com um 
vestido, meias e sapatos prateados. 
Roupa cara, de grife, mas eu colo-
quei que ela tinha ido fantasiada 
de “CAVALEIRO DO ZODÍACO”. Ela 
fi cou alguns anos sem falar comigo. 
Depois, fi zemos as pazes. São fatos 
que estão documentados em nossas 
edições.
Outra nota que causou mui-
to rebu, publicada aqui nas LINHAS 
MALDITAS, contava a história de uma 
senhora que dava a vida por festas e 
foi convidada para uma naquela man-
são cafona da Ilha do Boi, onde tudo 
tende mais para a fantasia. Quando 
ela recebeu o convite, tinha quebrado 
a perna e carregava um gesso. Como 
o traje era black tie, a saia cobria a 
perna e, então, resolveu ir. Só que no 
menu tinha algo de ostra ou sururu, 
e a pobre coitada teve um desarranjo 
dentro do evento. Dizem que ela não 
conseguiu chegar em tempo no ba-
nheiro e descarregou tudo no eleva-
dor. Foi um escândalo entre os convi-
dados. Essa e outras dos bastidores 
da high capixaba só são reveladas 
aqui.
Outra coisa que gosto de 
explicar é o fato de não ter amizade 

com outros coleguinhas. Digo uma 
frase que traduz na íntegra a razão: 
“A ser AMIGO como eles são, prefi ro 
considerá-los logo INIMIGOS.” Dá 
menos trabalho e mais confi ança.
Uma coisa que poucos sa-
bem é que o comportamento das 
pessoas que atuam nesta área difere 
de acordo com o tamanho do veículo 
que trabalham. Eles se acham mais 
importantes que os outros, mesmo 
que façam um trabalho arcaico e sem 
atrativos.
Parece que a lei de con-
trole na compra de fogos de artifí-
cio ainda não entrou em vigor. Nos 
morros da Grande Vitória, tem show 
pirotécnico todas as madrugadas. A 
não ser que eles já tinham estoque 
garantido para o ano todo.
“Nada melhor do que o tem-
po para nos esclarecer quem são de 
verdade as pessoas que merecem 
estar ao nosso lado!” Não é, LEILA 
BARROS?
Assumo que, anos atrás, eu 
era mesmo um colunista da PÁ VI-
RADA. Digamos que irresponsável 
nas minhas escritas e já publiquei 
coisas que hoje jamais publicaria. 
Por exemplo: certa vez, noticiei na 
coluna que um juiz federal era visto 
sempre no fi nal da tarde se encon-
trando com uma famosa socialite 
capixaba, na porta da Catedral. Não 
sei se pagando promessa ou pedin-
do a proteção de Santo Antônio. Só 
que ambos eram casados. Foi um 
tsunami na Ilha. Dois dias depois, 
um carro com um ofi cial de justiça 
parou na porta da loja onde tínha-
mos uma confecção, na rua Aleixo 
Netto, e levou todas as máquinas de 
costura com ordem judicial. Só que 
eu não tinha nenhum débito, nem 
processo, que tornasse legal a cap-
tura. Liguei para Brasília, na época 
ÉLCIO ÁLVARES era o ministro da 
Defesa, e no outro dia, de manhã, 
as máquinas foram devolvidas. 
Essa dívida eu tive com a família 
ÁLVARES.

Durante muitos anos, as com outros coleguinhas. Digo uma 

Linhas Linhas MalditasMalditas





O seu nome é conhecido e respeitado nos 
meios empresariais. ADI DA SILVA GAMA 
prima pelo seu jeito otimista, educado, ob-
jetivo e tudo isso é valorizado ainda pelo seu 
bom caráter. 
Já ocupou cargos de grande destaque nas 
maiores empresas do Espírito Santo, mas 
a sua experiência foi iniciada ainda em Co-
latina, sua terra natal, em 1971, na Viação 
Águia Branca, do Grupo Chieppe, onde per-
maneceu até 1997, chegando a ocupar o 
cargo de PRESIDENTE.  
Depois disso, optou por entrar como sócio na 
UNIVALE, outra empresa de transportes, jun-
to com SIMONE CHIEPPE STEIN. Há quase 
uma década, ele é o que se pode chamar de 
“BRAÇO DIREITO” na equipe de FERNANDO 
CAMARGO. 
Adi é assinante da CLASS desde o seu lança-
mento e um grande incentivador de nosso 
trabalho. Apesar de não frequentar muito os 
eventos sociais nos últimos anos, é rara a 
festa que nega a sua presença honrosa para 
nos apoiar. É, sem dúvida, parte da história 
da CLASS.

ADI GAMA

TOP CLASS
2020





É impossível começar a falar qualquer coisa 
na história da revista CLASS sem citar o nome 
do empresário BRAULIO BRAZ. E, talvez, para 
os que nos prestigiam com a leitura, nem 
seja necessário explicar. Mas, para quem não 
sabe, o que deve ser muito raro, as empresas 
do GRUPO LIDER, uma das maiores em con-
cessionárias de veículos do Brasil, onde ele é 
o grande capitão, entraram como anunciantes 
em nossa quarta edição, ou seja, há exatos 
28 anos, e nunca deixaram de nos incentivar. 
Além disso, sempre foram parceiras em nos-
sos projetos de FESTAS, entrando com algu-
ma cota de participação. 
Evidente que seria injusto de nossa parte citar 
apenas o BRAULIO. Temos, desde sempre, o 
apoio precioso de sua filha JULIANA BRAZ 
CANEDO, desde que chegou para comandar 
a VITORIAWAGEN e, na época, a AUDI; de 
JOSÉ BRAZ NETO, que também é diretor da 
CVC Automóveis e da TAI. Além do querido 
FRANCISCO ASSIS, um homem íntegro, de 
confiança, há quase quatro décadas no Grupo 
e que está sempre disposto a nos incentivar. 
Para todos, não existem no dicionário palavras 
que possam traduzir a nossa gratidão. Então, 
deixamos o nosso tradicional: OBRIGADO! 
OBRIGADO! OBRIGADO!

BRAULIO 
BRAZ

TOP 
CLASS
2020



Se a VOGUE Brasil tem como star GISELE BÜNDCHEN, a revis-
ta CARAS a saudosa HEBE CAMARGO, campeãs de capas de 
suas edições, a CLASS tem a querida NEIVA BUAIZ. Inclusive 
sendo a que estampou a nossa primeira edição e hoje contabi-
lizando nove capas nestes 28 anos. 
Digamos que ela nos trouxe sorte. É bom saber que podemos 
contar com pessoas de alto-astral, de bem com a vida, que 
sempre estão dispostas a ser mais um ELO forte em qualquer 
projeto. E assim é NEIVA BUAIZ, desde que se casou com o 
saudoso AMÉRICO BUAIZ e foi por décadas a LOCOMOTIVA da 
high capixaba, fazendo acontecer com jantares inesquecíveis 
em sua bela cobertura na av. Dante Michelini. 
Uma anfitriã de classe, seleta na lista de seus convidados. 
Com ela e Américo, a high capixaba tinha uma referência de 
elegância e chiqueria na arte de receber. A história da CLASS 
passa por esses eventos maravilhosos, para os quais éramos 
convidados, em todos, e estão perpetuados em nossas pági-
nas. Hoje, vivendo um estilo mais reservado, NEIVA continua 
sendo sempre uma presença querida que muito nos honra. 
OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

NEIVA BUAIZ
A NOSSA ESTRELA

TOP 
CLASS
2020





Ela é daquelas mulheres que se tornaram 
VITORIOSAS às custas de muito trabalho e 
perseverança. Advogada, formada pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo, é também 
uma empresária de sucesso com a tradicional 
empresa DIRECIONAL ASSESSORIA IMO-
BILIÁRIA. Vale ressaltar que ELBA DO CAR-
MO tem em seu currículo pós-graduação pela 
UNIVERSIDADE DE LONDRES e também na 
Faculdade Cândido Mendes. 
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, já foi a 
representante daquele município num con-
curso de MISS ESPÍRITO SANTO. Gosta de 
ler muitos livros técnicos, pesquisar receitas 
culinárias e durante anos fez tradição de seus 
jantares em sua casa de praia, em Guarapari, 
reunindo nomes de peso da high capixaba. 
Sempre vaidosa, gosta de se vestir bem e 
adora uma boa convivência social. Sem dúvi-
da, também é uma de nossas grandes incen-
tivadoras nos projetos com a marca CLASS.

ELBA DO
CARMO

TOP CLASS
2020



Ela é formada em LETRAS (Portu-
guês) pela Universidade Federal do 
Espírito Santo. Por muitos anos, 
trabalhou como funcionária públi-
ca, mas hoje goza a sua aposen-
tadoria. 
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 
NADER, mas chamada pelos ínti-
mos de GRACINHA, é um grande 
destaque na high capixaba de 
hoje. Casada com o cardiologista 
MOYSÉS AMOURY NADER, formam 
um casal muito querido e constante 
na lista de convidados dos mais im-
portantes eventos da Ilha. 
Devemos destacar o seu bom gos-
to no vestir. Um de seus hobbies é 
passear pelo mundo e faz sempre 
muitas viagens internacionais por 
ano. Uma mãezona de duas belas 
jovens, BELISA e STEPHANIE.
GRACINHA também é uma de nos-
sas maiores incentivadoras e en-
riquece as nossas páginas porque 
faz questão de prestigiar TUDO que 
tem o rótulo CLASS de qualidade.

GRACINHA
NADER

TOP 
CLASS
2020





No Espírito Santo, quando se fala em destaque feminino, 
o nome de IVONE VILANOVA sempre é lembrado. Com 
um currículo extenso, ela acumulou cargos até chegar na 
Procuradoria de Minas e Energia, um setor bastante importante 
porque é o responsável por toda a área de mineração do Brasil 
e que a envolve. É com a DRA. IVONE que grandes nomes do 
País precisam prestar contas de suas atividades. 
Antes de chegar onde queria, a sua história tem fatos 
interessantes: o seu primeiro foco profissional foi a MEDICINA, 
chegando a ser a sexta classificada no vestibular da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Mas, cursou apenas 
dois anos, desistindo e iniciando o curso de DIREITO, que era 
realmente a sua paixão. E quem a conhece pode entender. 
IVONE sempre foi militante política. O seu prazer é ajudar os 
outros em busca de justiça. Uma das primeiras a entrar na 
luta em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. 
E estava na comissão quando foi criado o primeiro Sindicato 
dos Sexualmente Discriminados da América Latina. 
IVONE VILANOVA é presença constante nos eventos que 
levam a marca CLASS. É um dos seus momentos de relax, 
que adora para rever amigos. Fora isso, faz constantes 
viagens internacionais, participando de congressos ou em 
merecidas férias.

IVONE 
VILANOVA

TOP CLASS
2020



Ela faz parte de um grupo seleto que JG, com seu 
olho clínico, nunca deixaria de citar entre “AS MAIS 
ELEGANTES” da high capixaba. Frequenta pouco os 
salões, mas é sempre uma presença em destaque 
em todos os eventos da CLASS. 
Se veste com discrição e bom gosto, na linha clás-
sica. O seu hobby principal é viajar e está cons- 
tantemente cruzando oceanos, aprimorando co- 
nhecimentos e dando um UP na cultura. MARILIA 
MORGADO HORTA é formada em DIREITO pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (UFES) e, duran-
te muitos anos, exerceu alto posto no Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo, até se aposentar. Apoia 
todas as iniciativas da CLASS e não poderia estar de 
fora nesta seleção de aniversário.

MARILIA
MORGADO

HORTA

TOP CLASS
2020





A parceria entre a revista CLASS e 
a advogada LEILA DA PAIXÃO DE 
BARROS existe há mais de 26 anos. 
Fervorosa torcedora e incentivadora 
do nosso trabalho, LEILA é talvez uma 
das três mais ardorosas defensoras da 
CLASS, inclusive é responsável por nos 
representar nas poucas causas jurídicas 
em que fomos intimados. 
Sua inteligência e rapidez de raciocínio 
me fascinou desde SEMPRE. Ela, diga- 
-se de passagem, está entre as que mais 
entendem o valor de uma projeção em 
nossas páginas e não se cansa de dizer 
que aqui, neste canal, a credibilidade 
do veículo eleva o prestígio de qualquer 
pessoa. Fora isso, LEILA se tornou 
uma de nossas maiores amigas. Sendo 
assim, impossível não estar aqui nesta 
edição histórica e festiva.

LEILA DA 
PAIXÃO 

DE 
BARROS

TOP TOP 
CLASSCLASS
20202020



TOP
FESTAS

Se a CLASS nasceu há 28 anos com 
foco no SOCIAL, ao longo do tem-
po, em nossas páginas, os melhores 
eventos da high capixaba foram per-
petuados, documentados no papel, 
para a história. 
Com alguns diferenciais incontestá-
veis: o estilo INCONFUNDÍVEL de JG
na hora de escrever sobre uma fes-
ta, nos transportando até ela; porque, 
como bem declarou uma amiga certa 
vez, “só JORGINHO tem olhos para 
descrever um evento como esse”, 
referindo-se a uma superfesta, cheia 
de diferenciais, ocorrida há alguns 
anos. 
E com um número de páginas à altura 
do evento, para que nenhum detalhe 
fi que de fora e o leitor seja um “convi-
dado” através delas.
A CLASS, sob o comando de JG, im-
primiu aos próprios eventos um estilo 
CLASS de receber, com selo de alta 
qualidade, reconhecido e aplaudido. 

15 ANOS DE SARAH
VECCI ALCURI

Março de 
2017

15 ANOS DE 
NICOLE PERCIANO

Setembro de 
2016



NIVER DE 
SANDRA CORTELETTI

NIVER DE 
OTACÍLIO COSER

Julho de 2013

Agosto de 2017



Neles, não faltam inovações, 
fartura, GLAMOUR, beleza e 
um desfi le de gente que sabe 
engrandecer e valorizar as fes-
tas com suas presenças. 
A cada edição, os convidados 
encontram e se deslumbram 
com algo que JORGINHO, em 
sua busca por fazer e oferecer 
o melhor, no estilo de cada 
evento, desenvolve com sua 
brilhante mente criativa; e aqui, 
eu, Terriely, narro sem medo de 
errar ou engrandecer demais. 
Talvez, a descrição nem fi que à 
perfeição, como deveria. 

CASAMENTO DE
BRUNA E ANDRÉ

Maio de 
2009

CASAMENTO DE
KAMYLLA E DANIEL

Junho de 
2015

CASAMENTO DE 
ARIANE E RICO

Junho de 
2014



CASAMENTO DE
CAMILA E PEDRO

Agosto de 
2015

CASAMENTO DE
MAIRA E DIEGO

Julho de 
2015

CASAMENTO DE
CAMILA E LUCAS

Julho de 
2016



E o que o move? A felicidade em re-
alizar, de tirar do papel tudo que a ca-
beça inventou, e, concretizado, sentir 
a satisfação daqueles que possibilitam 
que os seus “sonhos” se tornem rea-
lidade – nossos parceiros, convidados 
e fornecedores.
Num ciclo de mão dupla, tão necessá-
rio, muitos fi caram conhecidos através 
dessas festas - tanto os profi ssionais 
que executaram o projeto quanto muita 
gente que desfi lou pelos salões. E isso 
também sempre foi um objetivo de JG 
- fazer conhecidos muitos anônimos 
ou pessoas não valorizadas à altura 
de seus TALENTOS, nas mais diversas 
áreas. 
Assim, o fundador da CLASS, ao lon-
go de 28 anos, modifi cou o conceito 
antigo de sociedade, onde apenas os 
“com sobrenome” mereciam presença 
e destaque na notícia, dando espaço a 
quem reconhecesse como merecedor.
E, claro, o crivo cruel de excelência 
em fazer eventos, e reconhecê-los, o 
tornou referência no assunto e fez dos 
seus fornecedores, ou dos citados, 
destaques nesse mercado.

NIVER CLASS 21 ANOS
Setembro de 2013

FEIJOADA CLASS
Maio de 2018



CASAMENTO DE
STHEFANY E THIAGO

Novembro 
de 2014

CASAMENTO DE
MILLENA E EDUARDO

Maio de 
2016

NIVER DE
ELIZA E JG

Julho de 
2011



Assim, nesta edição comemorativa, eles não 
poderiam faltar e aqui serão representados 
por alguns casamentos e festas que foram 
publicadas na revista e fi caram na história, 
podendo ser revisitadas, ou revividas, através 
de nossas páginas. 
Então, como diz o próprio JG, desligue o te-
lefone, peça para não ser perturbado, pegue 
o cafezinho, whisky ou champanhe e só vem.

FEIJOADA CLASS
Junho de 2019

NIVER CLASS 
25 ANOS

Dezembro de 
2017



40 ANOS DE
COLUNISMO

DE JG
Novembro
 de 2016

TOP
FESTAS

28 ANOS

NIVER CLASS 17 ANOS
Novembro de 2009



Ao longo da nossa história, pudemos conhecer um pouco mais a de 
nossos personagens em entrevistas feitas por JG; às vezes, com 
outros jornalistas também. Com o estilo inconfundível do guerreiro, 
que não foge à luta e nem ao ponto a ser discutido, eles fi zeram re-
velações que sacudiram a sociedade. 
E o tempo, senhor da razão e do amadurecimento, trouxe outras 
visões para alguns, porque mudar de opinião faz parte da vida hu-
mana, e outros as reafi rmaram. Conheça alguns trechos.

ENTREVISTAS

“Quando eu morrer, quero uma estátua minha, totalmente nua, na praça.”

“As pessoas fracas, quando chegam a uma posição, mas que não têm 
talento, alguém as conduziu. Elas fi cam inseguras e não querem que outros 
ameacem o seu reinado. Aí, começam a podar o cara que está lá embaixo, 

mas já existe um consenso do seu talento. São uns pobres de espírito.”

“Uma vez, cheguei na casa de Ana Maria Padilha, como patronesse, e as 
dondocas beliscavam umas às outras e vigiavam os maridos. Aí, comecei a 

escandalizar.”

CLASS
28 anos

NATÉRCIA LOPES 
CANTORA LÍRICA

Setembro de 1993

“O SUCESSO É 
PRIVILÉGIO DOS 

FORTES.”
ZUCA COSER 
EMPRESÁRIA
Maio de 1997

“Acho que lá em casa já tem políticos 
demais. Preferi fi car de fora por solici-

tação dos fi lhos e da esposa.”

“Meu maior sonho como presidente 
da Telest é a implantação da telefonia 

celular.”

SÉRGIO BORGES - na época, 
PRESIDENTE DA TELEST

Maio de 1993

“Meu desentendimento com Paulo Har-
tung foi por descobrir, no dia-a-dia, que 
ele é um produto totalmente diferente 

daquilo que ele vende.”

CELSO MATHIAS  - na época, 
DONO DA REVISTA VIDA VITÓRIA

Fevereiro de 1998

“O RICO NEM 
SEMPRE É 

FELIZ.”
DÉO ROZINDO
EMPRESÁRIO

Outubro de 2002



“Em Vitória, querem fazer festas 
esquecendo até de bons pratos e 

bons talheres.”

“Os novos ricos têm a mania de 
serem os donos da verdade.”

D. HILDA CABAS
CERIMONIALISTA
Janeiro de 1994

“Tem muita perua que vive engo-
lindo sapos para sobreviver.”

“Droga é coisa de covarde. 
Quem quer viajar, deve pegar 

um avião.”

“Quebrei o violão na cara de 
uma mulher só porque riu para o 
meu marido quando entramos no 

restaurante.”

“A sorte de Mequinho é que 
nasci mulher. Se fosse homem, a 
mulher que eu queria era Tânia.”

VÂNIA SARLO
SOCIALITE

Outubro de 1994

“Fui usado pelos esquerdistas que não tinham coragem de fazer as 
coisas. Aquele pessoal dos anos 60 era muito chato. Mal-humorados, 
sabe... gente chaaaaata. Não aguento gente mal-humorada. Odeio o 

Lula porque ele é assim. Nunca o vi sorrindo.”

“Na época, qualquer coisa que um homem fazia em nível cultural era 
considerado veado. E, na peça, tinha que dançar e cantar. Em 66, 

isso era cartão de identidade de veado. Aliás, nisso Vitória ainda não 
mudou muito.”

MILSON
HENRIQUES
ESCRITOR e
CARTUNISTA
Janeiro de 

1992

“Vi e ouvi muita coisa, JORGINHO! Se 
abrisse a boca, poderia até estar morto!”

“Eu nunca fi z mal a ninguém! Só ajudei as 
pessoas e nunca mesmo tive intenção de 
ferir ninguém!”

“Criamos o CLUBE DOS PENETRAS e 
tínhamos como assessor um moço de 
apelido FURA SACO. Era ele que desco-
bria onde aconteceriam as festas e dava 
o endereço para a gente. Éramos muito 
bem-recebidos. E, depois de um certo 
tempo, quando a notícia saía em algum 
lugar, ganhávamos simpatia. No fi nal, as 
mães das aniversariantes não queriam 
nem que a gente fosse embora.”

RONALDO 
NASCIMENTO
EMPRESÁRIO
Março 2019

“DE NADA ADIANTA A RIQUEZA 
SE QUEM A TEM É POBRE DE 

ESPÍRITO OU DESPIDO DE 
CARÁTER.”

AROLDO LIMONGE 
ADVOGADO - Agosto de 2001

“O povo fala que 
Vitória não tem 
cultura. Mas, se 
tem, ninguém 

prestigia.”



SEVERINO MATIAS
EMPRESÁRIO
Maio de 1996

“A classe pobre tem duas carências. Primeiro, já está habituada com 
aquela realidade tão sofrida e cruel. A outra é afetiva. Quando você olha 

dentro dos olhos dessas pessoas, dá um abraço de verdade nelas, 
olho no olho, sem medo de sujar as mãos, acho que elas fi cam 

mais felizes do que comendo um prato de faisão.”

“Nunca dei oportunidade de entrar um graveto na minha casa 
que não fosse parte do meu salário.”

LUZIA TOLEDO - na época, VICE-PREFEITA DE VITÓRIA
Março de 1997

WILDSON PINA
EMPRESÁRIO e

COIFFEUR
Janeiro de 2020

“CAPIXABA 
GOSTA DE 

COMER 
COSTELA E 

ARROTAR FILÉ 
MIGNON.”

GILBERTO GARCIA 
PIANISTA
Fevereiro 
de 1995

“Num jantar na casa de VÂNIA SARLO, comentando como seria a inauguração do 
Sambão do Povo, ela sugeriu que eu saísse de baiana numa escola. E eu disse: 
Você tá louca! E ela me respondeu que daria um tremendo IBOPE. Saí e isso 
rendeu a capa do Jornal do Brasil, com a manchete: PREFEITO DE VITÓRIA SAI DE 
BAIANA NUMA ESCOLA DE SAMBA.” 

“Embora eu tenha muita mágoa dos supostos amigos que subiram na vida com as 
oportunidades que dei, fi quei muito feliz ao retornar ao Sambão, depois de mais de 
uma década, e ver um pequeno grupo de sambistas me reconhecer e começar a 
cantar uma música citando o meu nome.”

HERMES LARANJA - EX-PREFEITO DE VITÓRIA - Março de 2020

“O sucesso de hoje em dia 
está reservado aos mais 

rápidos.”

“Aconselho os mais jovens 
que trabalhem menos e 

vivam mais.”

“Se existe alguma receita 
de sucesso, a nossa foi não 
nos darmos por vencidos e 
nem tão pouco realizados.”

“Até hoje, eu só trabalhei. Agora, 
quero ganhar dinheiro.”

“Já conquistei o sufi ciente para viver 
num bom padrão de vida, mas parar 

jamais. Quero simplesmente algo 
mais leve.”

“NINGUÉM OUSA ME ESNOBAR, TENHO 
NARIZ ARREBITADO. MANDO 

LOGO PARA A PQP.”
LEOCÁDIA ZANOTTI - Dezembro de 1993



CHARLES HENRY (CHARLÔ)
ESTILISTA

Outubro de 1992

ARIANE DE OLIVEIRA
EMPRESÁRIA
Agosto de 2019

 “Dinheiro não aceita desaforos. Traz 
felicidade, conforto e bem-estar. O 

resto é natural.”

“Não tenho nenhum medo da morte. 
Preocupo-me em viver bem.” 

“Tenho mágoas, sim. Houve muita 
ingratidão, de amigos e mesmo na 

família.”

OTACÍLIO COSER 
EMPRESÁRIO 
Julho de 1994

“O vestido da amante podia sempre ser mais caro.”

“Se eu escrevesse um livro sobre a minha vida, princi-
palmente na época de estilista, seria uma grande bomba. 

Não sobraria pedra sobre pedra.”

DÓRIS FERREIRA 
Outubro de 1994

“Foco nos detalhes e agilidade para 
contornar situações inusitadas são 
fundamentais para o sucesso de um 
evento.”

“Fazer uma gastronomia isenta 
de código de barras é o que faz a 
diferença. Nos reinventar diante 
da mudança de comportamento e 
demanda do mercado foi meu maior 
desafi o.”

“Uma dondoca ligava às 07 
horas da manhã para dar notícias 
de seus jantares e quando Luiz 
fi cou doente ela disse que não 
sabia quem ele era.”

“Max Mauro disse que Terezinha 
Calixte tinha pedido para me tirar 
do cerimonial do Palácio, mas 
ela disse que não foi.”

LUCIA 
NASCIMENTO
Novembro de 1996

“NÃO GOSTAVA DE CARNAVAL. FUI 
PELA ARTE, NÃO PELA FOLIA.”

“Acho que ninguém 
deve viver de tradição. 
Isso é coisa que deve 
ser enterrada.”

“O segredo de uma 
boa festa é a mistura. 
Não gosto de todo 
mundo igualzinho.”

PAULO BALBINO -  CARNAVALESCO e BAILARINO
Março de 2020



“Já nasci na época da descrença do 
político.”

“Quem substituir Luciano pegará a 
melhor fase da PMV.”

FABRÍCIO GANDINI
DEPUTADO ESTADUAL

Julho de 2019

“Sou um homem movido a realizar os sonhos, e 
sempre com os pés no chão.”

“O empresário brasileiro é um desbravador que 
frequentemente se depara com grandes desafi -

os. O que há de negativo neste cenário é a carga 
tributária e falta de incentivo do governo para com 

os pequenos e médios empresários.”

GETÚLIO
GOMES

DE
AZEVEDO

EMPRESÁRIO
Setembro

de 2019
“Os maiores inimigos são 
sempre os que exercem a 

mesma profi ssão.”

“O homem deve ter determi-
nação, objetivo de vida. Não 
olhar e nem valorizar muito 

as pessoas que tentam 
destruí-lo.”

AILTON CERQUEIRA
CIRURGIÃO PLÁSTICO

Agosto de 1994

“FHC É UM ENGANADOR.”
DR. LUIZ BUAIZ -  POLÍTICO e MÉDICO

Março de 2002

“SOU O 
CONTRÁRIO DE 
TODOS OS NOVOS 
RICOS. JÁ TIVE 
MERCEDES E 
AVIÃO ANTES 
DE TODA 
BADALAÇÃO.”

“O que é bom fi ca. Os outros passam e não deixam 
marcas.”

“Existem pessoas que confundem arte com modismo 
e avaliações.”

“Acho que Attilio Colnago, Ewelson Sodré e J. Sebas-
tian mereciam maior destaque no cenário nacional.”

MARLY VIVACQUA
MARCHAND

Dezembro de 1992

IRINEU VASCONCELOS - EMPRESÁRIO
Setembro de 1994





HOME
HOME

Uma das coisas que o isolamento social trouxe de volta 
às famílias foi o hábito de estar sempre com vontade de 
arrumar aquele cantinho esquecido, onde quase não se cir-
cula dentro de nossas casas. Mas, segundo decoradores, 
quando se resolve mexer nesse “cantinho” e o resultado é 
LINDO, nos animamos a ajeitar de vez a casa. 
O fato de passar mais horas dentro do nosso lar acaba nos 
mostrando o quanto ele precisa de maior atenção. Quem 
não gosta de ter sala bonita, cheirosa e decorada com obje-
tos que imprimem seu estilo ao local ou trazem lembranças 
de suas viagens, ou ainda dos amigos que nos presen-
teiam? 
Este ano, aquele corre-corre de sempre, às vésperas do 
NATAL, quando isso é comum, não deverá acontecer. Tive-
mos tempo suficiente, ou melhor ainda, temos para pintar, 
mudar o papel de parede e colocar algo novo na decoração 
de nossa casa. Isso traz ALEGRIA e é o que todos necessi-
tamos no momento. 
CLASS, para ajudar os seus leitores, foi a duas conceitua-
das lojas de decoração e viu algumas peças interessantes 
que farão a diferença nesta mudança: a BAZZAR, que tem 
objetos e móveis interessantíssimos, e a SHEILA SILVA 
PRESENTES, que sempre traz peças decorativas diferencia-
das para dar aquele toque em qualquer ambiente.

sweet

Estas peças em latão batido têm 
muitas utilidades, além de embelezar 
a casa. Pode ser um cachepô, 
uma champanheira, as maiores até 
revisteira, ou, quem sabe, um centro 
de mesa com flores.

SHEILA
SILVA

As taças de cristal sempre dão um toque As taças de cristal sempre dão um toque 
sofisticado quando arrumadas em bandejas sofisticado quando arrumadas em bandejas 
com licores e garrafas do mesmo material.com licores e garrafas do mesmo material. 
E para as “meseiras”, as que amam arrumar 
uma bela mesa para suas refeições, são 
quase obrigatórias.

Bandejas sempre são 
necessárias em qualquer casa 
e a qualquer hora. Além de ser 
um bom presente quando for 
visitar uma amiga que também 
está às voltas com a arrumação 
da casa. Lá, encontramos estas 
com estilo italiano. Um charme 
para arrumar na hora do café da 
manhã ou um chá.

E estas travessas em E estas travessas em 
cerâmica, no formato cerâmica, no formato 
de peixes, para de peixes, para 
arrasar naquela mesa arrasar naquela mesa 
com tema marinho.com tema marinho.

Por falar em “meseiras”, 
sabem aquelas peças que 

aparecem dando toques 
nas arrumações? Pois é, 

na SHEILA você encontrará 
muitas. Olha só essas em muitas. Olha só essas em 

tons de verde, sempre tons de verde, sempre 
fáceis de combinar.fáceis de combinar.



BAZZARJá na ,
o bom gosto de ANGELINA 
CÔRTES está presente em cada 
canto que seu olhar alcançar.

Este móvel é belíssimo!!! E tem um 
tamanho especial na largura, tanto de frente 
quanto de profundidade, o que facilita 
encontrar um espaço para ele dar cara nova 
a qualquer ambiente.

Mas, seMas, se
você AMA você AMA 

objetos objetos 
exclusivos, exclusivos, 
veja estas veja estas 

peças florais peças florais 
da GRETA, da GRETA, 

feitas em feitas em 
latão, latão, 

que são que são 
consideradas consideradas 

biojoias e biojoias e 
farão parte farão parte 

do seu do seu 
acervo, se acervo, se 

tornando tornando 
relíquias de relíquias de 

família.família.

Um dos maiores e mais usados truques Um dos maiores e mais usados truques 
de mudança de visual na decoração são de mudança de visual na decoração são 
as almofadas. Ali, você tem uma seleção as almofadas. Ali, você tem uma seleção 
de enlouquecer qualquer pessoa de gosto de enlouquecer qualquer pessoa de gosto 
refinado. Lisas ou estampadas, bordadas, refinado. Lisas ou estampadas, bordadas, 
florais, ou ainda com tecidos de texturas florais, ou ainda com tecidos de texturas 
maravilhosas. Com meia dúzia, você pode maravilhosas. Com meia dúzia, você pode 
deixar a sua sala de cara nova.deixar a sua sala de cara nova.

Banco super 
versátil, com 
estofado 
em fibras 
naturais, que 
também fica 
excelente 
como mesa 
de centro ou 
lateral.

Qualquer sala, por mais sofisticada que seja, ganhará um UP com uma bandeja 
desta, trabalhada em flores de prata. Lógico que assim, com estas garrafas de 
cristal, cada uma mais linda que a outra.



alvez a pandemia tenha feito com que aparecesse a 
nossa pobreza. Não necessariamente a pobreza mate-
rial, que também foi salientada drasticamente em mui-

tos casos, mas a pobreza de sentido de vida.
Parece que consumir se tornou mais importante que a 
própria vida; consumir passou a dar o sentido da vida, che-
gou-se completamente a era do ter para ser. Efetivamente, 
vivemos para consumir, e se não podemos consumir, sim-
plesmente não vale a pena viver. Não podemos aguentar 
shoppings fechados, como viver sem frequentarmos os 
templos do consumismo?
Edgar Morin destaca no seu livro A VIA PARA O FUTURO DA 
HUMANIDADE que “a onipresença publicitária nas mídias e 
nos muros das cidades, a valorização de produtos dotados 
de virtudes ilusórias para o paladar, para a saúde, para a 
beleza, para a sedução, tudo isso estimula os consumismos 
para os quais, mais adiante, proporemos os antídotos”. O 
consumo se transforma em um gerador de experiências, 
o objetivo é demostrar uma nova sensação, sentimento, 
emoção. Em alguns casos, parece que até mesmo a re-
ligião: se transformou em uma pequena filial do mega tem-
plo hiper capitalista que se tornou a própria vida, oferecendo 
experiências religiosas.
Precisamos consumir, mas não para nós mesmos, para sa- 
tisfazer uma necessidade material ou pessoal. Precisamos 
consumir para mostrar aos outros. Sim, o consumo solitário 
não nos satisfaz, não é em decorrência de necessidade 

que consumimos, e nem tanto pelo prazer do objeto ma-
terial em si, mas para mostrar, exibir, demonstrar ao outro 
quem somos, que somos felizes, realizados, mas só somos 
se pudermos demostrar, e essa felicidade dura o tempo do 
número de "curtidas" que obtivermos nas redes sociais, a 
nossa vitrine para exibirmos nossa felicidade. Como afirma 
Lipovetsky em OS TEMPOS HIPERMODERNOS, “o que ca- 
racteriza o hiperconsumo, ou consumo-mundo, é o fato de 
que até o não-econômico – família, religião, sindicalismo, 
escola, procriação, ética – é permeado pela mentalidade do 
homo consumericus”.
Porém, essa felicidade que nos toca é fugaz, passageira. En-
quanto as dos outros parecem maiores, plenas, então nosso 
olhar busca uma nova felicidade, em uma nova oferta, ao 
alcance do cartão de crédito, e logo vendemos uma parte da 
nossa vida futura para adquirir um pedaço da felicidade ago-
ra, negociamos com a própria vida para exibirmos a nossa 
felicidade, mesmo que isso signifique aumentarmos o peso 
das amarras no futuro.
Por isso não faz sentido para muitas pessoas proteger a 
vida, se não se pode consumir, pois sem consumir e exibir, 
não há mais vida, então vale a pena arriscar a vida, agora 
desprovida de sentido que não seja o de consumir.

Roberto Rohregger é professor da área de Humanidades 
da Escola Superior de Educação Centro Universitário Inter-
nacional Uninte
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COMO 
SENTIDO
DA VIDA

CONSUMO



CONSUMO



SAÚDE

O aumento da preocupação com a saúde e as incertezas trazidas 
pela pandemia podem ter efeitos negativos em todo o organis-
mo. O estresse gerado em situações desafiadoras, como a que 
vivemos agora, tem consequências não só na cabeça, mas em 
diversas outras partes do corpo. 
O farmacêutico Adriano Ribeiro, da rede Extrafarma, lista abaixo 
os principais efeitos do estresse na saúde e como combatê-los:
Pele - A pele é o maior órgão do corpo humano e um dos pri-
meiros a mostrar os sinais do estresse no organismo. Entre os 
problemas mais comuns estão o aparecimento de problemas 
como eczema e psoríase, geralmente causados pelo aumento 
nos níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, que provoca 
uma resposta inflamatória do organismo. Vermelhidão, coceira 
e descamação da pele são alguns dos sintomas do eczema. A 
psoríase também causa manchas vermelhas e coceira, além de 
ressecamento.
O cortisol também pode causar o agravamento da acne em indi-
víduos que tenham predisposição a esse problema. “Pomadas, 
cremes e loções específicas para cada situação ajudam a ame-
nizar a inflamação e a tratar a pele. O recomendável é consultar 
um dermatologista ou procurar a ajuda de um farmacêutico para 
escolher o produto mais indicado”, afirma Ribeiro.
Cabelos - O estresse pode levar ao aumento da oleosidade dos 
cabelos e desencadear problemas como a dermatite seborrei-
ca, uma doença crônica que pode afetar tanto o couro cabeludo 
quanto a pele. Ela se manifesta por meio de lesões avermelhadas, 
coceira e descamação da pele e é mais comumente observada 
no couro cabeludo, barba, região da sobrancelha e atrás das ore-
lhas. No couro cabeludo, a descamação causa o aparecimento 
da caspa.
“Além de controlar o estresse, o uso de shampoos e loções espe-

cíficos para a dermatite seborreica ajudam a amenizar o proble-
ma”, indica o farmacêutico.
Enquanto algumas pessoas notam aumento da oleosidade nos 
cabelos, o estresse também pode levar ao ressecamento dos fios, 
aumentar a quantidade de grisalhos deles em pessoas que têm 
essa predisposição, provocar seu afinamento, deixando os cabe-
los mais ralos, e até mesmo causar sua queda.
“Cada organismo responde de um jeito diferente ao estresse, por 
isso é muito importante buscar a orientação de um especialista 
antes de realizar qualquer tratamento”, reforça Ribeiro.
Estômago - Quando sentido por períodos prolongados ou de for-
ma muito aguda, o estresse tem a capacidade de mudar o nível 
de acidez do estômago, o que pode causar azia, má digestão, 
gastrite e, em casos mais graves, a formação de úlceras.
“Em momentos de estresse, é comum descuidar da alimentação, 
o que pode agravar os problemas digestivos e intensificar sin-
tomas como dor, queimação ou azia. Por isso, além de buscar 
ajuda, é preciso manter uma dieta equilibrada para que o órgão se 
recupere”, diz o farmacêutico. 
Músculos - Um dos principais sintomas do estresse é a tensão 
muscular, que se manifesta principalmente na região do pescoço, 
ombros e costas. Ele pode causar torcicolos, dores lombares e, 
em casos em que é mais acentuado, até mesmo dores de cabeça 
desencadeadas pela tensão nos músculos das costas e pescoço.
Exercícios de alongamento específicos para essas regiões do cor-
po diminuem a tensão e as dores musculares. Além disso, mexer 
o corpo regularmente ajuda a aliviar o estresse.
“Além de afetar diversas partes do corpo, o estresse prejudica o 
sistema imunológico. No momento atual, é de extrema importân-
cia preservar a imunidade do organismo, o que torna essencial 
buscar formas de combatê-lo”, conclui.

Como o estresse pode impactar a saúde do corpo?





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

www.casadochefjuarez.com.br          Casa Do Chef Juarez

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.



TORTA CREME OREO
by regina meynard

PAELLA
by DIVINO FOGÃO

Ingredientes: 1kg de arroz, 200g de 
mexilhões, 300g de camarão, 200g 
de lula, 400g de filé de merluza, 20g 
de páprica doce, 10g de alho, 10g de 
açafrão, 100ml de azeite, 40g de sal, 
300g de cebola, 300g de pimentão, 
1 pimenta dedo-de-moça, 100ml de 
vinho, 100g de tomate, 2 litros e meio 
de água.
Pré-preparo: Lave e limpe os frutos 
do mar. Após lavar os mexilhões, 
leve ao fogo 400 ml de água e o 
vinho, deixe ferver até abrir as con-
chas. Deixe escorrer e coe o caldo, 
reserve. Separe os camarões e ferva eles no mesmo caldo, 
retire e reserve o caldo novamente. Descasque e pique o 
alho e a cebola, depois lave e pique os pimentões e o to-
mate. Após isso, tempere o filé de merluza com sal e deixe 
separado por 20 minutos.

Ingredientes e preparo da base da torta: 300g de biscoito oreo triturado, 
100g de manteiga derretida. Misture tudo e forre um pirex ou uma forma 
de fundo falso, caso queira desenformar. Espalhe e pressione usando as 
costas de uma colher ou espátula. Refrigere por 1 hora.
Ingredientes e preparo do recheio: bata na batedeira 300g de cream chee-
se até ficar cremoso, acrescente 200g de creme de leite, 90g de açúcar e 
1 colher de chá de extrato de baunilha e bata por 2 minutos. Acrescente a 
mistura 400g de chantilly batido.
Montagem: espalhe 1/3 do creme sobre a base da torta, acomode por volta 
de 10 biscoitos Oreo, espalhe mais 1/3 do creme por cima, faça outra cama-
da de biscoito e finalize com o restante do creme. Leve para gelar por 4 horas.
Cobertura opcional: 150g de chocolate meio amargo picado com 100g de 
creme de leite. Leve ao micro-ondas por 30 a 40 segundos. Misture até ficar 
homogêneo. Espalhe sobre a torta.

Modo de preparo: Em uma panela, refogue todos os tempe-
ros. Acrescente os frutos do mar, inclusive a merluza e colo-
que a água. Deixe cozinhar por alguns minutos. Depois, mexa 
bem e acrescente o arroz, quando estiver cozido, desligue o 
fogo e deixe repousar por 5 minutos antes de servir.



PANORAMA DIGITAL
by CID PAULO LEAL JR.

Enquanto uma vacina não se 
mostra comprovadamente eficaz 
contra o novo coronavírus, a 
tecnologia tem sido uma aliada 
durante a pandemia. 
No caso da startup brasileira 
Portal Telemedicina, o auxílio 
na luta contra a covid-19 veio 
na forma de um algoritmo que 
consegue identificar, com 95% 
de precisão, a presença do vírus 
utilizando apenas uma chapa do 
pulmão do paciente.

A Mi TV Lux OLED Transparent Edition, da Xiaomi, tem tela 
de 55 polegadas e corpo completamente transparente. A TV 
começou a ser vendida na China no último dia 16, por US$ 
7,2 mil (cerca de R$ 39 mil, na cotação atual).
Afirmando que o produto passa a sensação de que “as ima-

gens estão suspensas no ar”, a empresa chinesa destaca que 
o aparelho traz todas as placas e fios, além das caixas de 
som, em um suporte de base. O intuito é preservar o formato 
da TV e dar a sensação de uma mera tela de vidro quando 
desligada. Espetacular!

TV transparente que parece TV transparente que parece 
sumir quando desligadasumir quando desligada

Inteligência Brasileira no combate à covid-19
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