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THAIS LOPES SANTANA,
mãe de Leticia, Alexandre e 
Maicon, à espera do quarto filho, 
que se chamará Bruno











qui estamos nós! E, certamente, a mesma per-
gunta deve rolar em muitas cabeças: “Como? 
Tem alguém bancando isso!” Não, não tem! O 
que existe é uma paixão desenfreada pelo meu 

trabalho e a certeza que milhares de pessoas aguardam 
com ansiedade a publicação de mais um número. 
Na verdade, para os que acompanham e torcem por nós, 
devo dizer que há 15 meses sinto-me num “CORREDOR 
POLONÊS”. Para quem não sabe do que se trata, é aquele 
onde, para alguém atravessá-lo, leva pauladas e cace-
tadas dos dois lados, como num túnel, até o final. Sem 
exagero! É exatamente assim! Mas, também temos cons-
ciência que devemos a vocês, assinantes e anunciantes, 
e ao meu pequeno exército conseguirmos transpô-lo.
Entretanto, a recompensa é a VIDA. Não é uma VITÓ-
RIA porque outros esperam a nossa passagem quando 
ainda nem curamos as cicatrizes. Mas, um 
GUERREIRO não teme a luta, teme a DESIS-
TÊNCIA. 
Nesta edição, a reportagem especial não 
poderia ser outra senão com referência ao 
DIA DAS MÃES - elas, as pessoas mais im-
portantes de nossas vidas. E aqui vou repetir 
uma frase que uso há décadas e é minha: 
“QUEM NÃO É BOM FILHO, NÃO SERÁ BOM 
EM NADA!”  
E, ora vejam só que maravilha: MÃES cen-

tenárias, lindas, lúcidas! Que benção para seus descen-
dentes! Quanto exemplo a ser reconhecido. Por outro 
lado, duas jovens que estão ansiosas pela chegada de 
seus herdeiros, uma será mãe pela primeira vez, lindas, 
orgulhosas de formarem uma família e contribuirem para 
a ETERNIDADE de seus antecedentes.
Temos ainda as sugestões de presentes feitas com ca-
rinho para te ajudar na escolha. E não venha com des-
culpas que está em isolamento social. MÃE é MÃE! E 
merece presentes todos os dias. Se não pode sair, todos 
eles atendem on-line e entregam em domicílio.
Na FIRST CLASS, uma figura que merece todas as ho-
menagens pelo grande ser humano que é: APOLO JORGE 
RIZK. E você saberá um pouco da sua trajetória até tor-
nar-se um dos grandes empresários do ES.
Mas, temos mais. Na LIFESTYLE, buscamos informa-

ções de porque os anos 60 e 70 até hoje 
são considerados como “ANOS DOURADOS” 
ou como a época do “TERREMOTO DA JU-
VENTUDE”. Depois que você ler, certamente 
concordará. E os que viveram terão muitas 
saudades.
Enfim, esperamos que, mais uma vez, lendo 
esta edição, e em especial as famosas LI-
NHAS MALDITAS, você consiga aliviar a sua 
tensão por alguns minutos e junto comigo 
bradar: A VIDA É BELA! BELÍSSIMA!!!

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
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MMMPara começo de conver-
sa, serei bonzinho e farei uma 
propaganda gratuita para o BAN-
CO DO BRASIL. E com isso livrarei 
você, meu caro leitor, de no futuro 
ter grandes aborrecimentos como 
tive. É o seguinte: sabe aquela 
conversa mole do GERENTE quan-
do te liga pedindo para fazer um 
seguro para ajudá-lo a bater a 
meta? Pois é, deixe de lado o sen-
timento de bondade porque ele 
bate a meta e depois, o dia que 
você precisar, é possível que você 
bata a caçoleta. Provavelmente, 
neste dia, a resposta dele será as-
sim: “É fácil! Entre no aplicativo, 
vai lá no item SEGURO, que você 
será atendido.” A novela começa 
aí, tanto faz no WhatsApp ou no 
0800. E já começa assim: “Devi-
do à PANDEMIA, estamos com o 
quadro de funcionários reduzido, 
por isso o atendimento pode de-
morar um pouco.” E demora mes-
mo, até que alguém de voz doce 
te atenderá, mas não resolverá 
porque você não leu atentamente 
o contrato e em alguma cláusula 
estará descoberto. Isso sem falar 

MMMPIRAÇÃO: nos Estados 
Unidos, uma jovem de 26 anos re-
solveu ter um filho com o sogro. 
E disse não se arrepender. Apenas 
por alguns instantes, acha que de-
veria ter avisado à sogra. Pode? 
Como diria o saudoso CARLINHOS 
VACCARI: “Sem aquela, tá!”
MMMO clima anda muito com-
plicado em um dos nossos res-
taurantes mais bem qualificados. 

Os sócios se desentenderam e 
parece que um deles abrirá ou-
tro, com a mesma especialidade, 
mas sozinho. Já dizia meu pai: 
“MEIA SÓ NOS PÉS!” Sociedade 
só entre marido e mulher. E olhe 
lá!
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

Bem faz o designer de interiores 
SÉRGIO PALMEIRA, que resolveu 
investir nele e depois de emagrecer 
uns 40 quilos, agora faz implante 
de cabelos. Rejuvenesceu muito. É 

preciso amar-se. Sempre!

que a renovação, sendo automá-
tica, eles calculam pelo IGPM e 
pela sua idade. Se você estiver 
“VELHINHO”, eles então castigam 
e o aumento pode chegar a 40%. 
Você apelará que está muito alto, 
que precisa diminuir a cota men-
sal, sabendo que o prêmio, claro, 
também diminuirá. “Senhor, nes-
te mês, é impossível. O senhor 
paga esta e depois fazemos isso!” 
Mas, como? Ainda não venceu. E 
ela diz que infelizmente é assim o 
processo. Sentiram? Então, meus 
amigos, procurem um corretor 
de seguros de confiança que não 
precisa bater meta e quando o pau 
quebra, ele trabalha a seu favor. 
Depois, não precisa te dizer que 
“SANTO ANTÔNIO TE ENGANOU”. 
E tenho dito.

by JORGINHO SANTOS



A ELAS, 
TODO 

AMOR!
Existem acontecimentos que têm um poder enorme de trans-
formação. A MATERNIDADE é um deles. Poucas mulheres 
passam incólumes por esse processo e o que se tornam 
como ser humano é algo que muitas nem imaginavam antes. 
Claro que cada uma a seu tempo, do seu jeito e que não é 
regra.
Ao longo dos anos, o papel de ser MÃE foi mudando, assim 
como o da mulher na sociedade, como um todo, trazendo 
novas questões. Mas, nunca deixou de ser um desafio enor-
me! Gerar, cuidar e educar verdadeiramente demandam mui-
to AMOR, DEDICAÇÃO e RESPONSABILIDADE! 
Para esta edição do Dia das Mães, CLASS buscou algumas 
para representarem a diversidade delas - mãe de primeira 
viagem, mãe biológica e também adotiva e algumas que já 
romperam a barreira dos seus centenários e já são avós e 
bisavós; ou, como muita gente diz, mãe com açúcar. Através 
delas, e do depoimento de algumas sobre o assunto, deseja-
mos um FELIZ E ABENÇOADO DIA DAS MÃES a todas essas 
mulheres incríveis.

“Uau! Antes que vocês me perguntassem sobre o 
que significa ser mãe para mim e o que espero da 
maternidade, não havia parado para pensar nisso. 

Espero ser uma mãe protetora, acolhedora, sensível 
e justa. Que consiga passar humanidade e justiça 

para a minha filha. Que ela tenha um senso de ética, 
educação e amor para com todos, de igual forma. 

Não distinga as pessoas; trate todos com o mesmo 
respeito e carinho, seja sensível. Acredito que minha 

maior satisfação e alegria seria identificar essas 
características nela, além de vê-la feliz ao máximo. 

Em paralelo ao que minha mãe foi e é na minha 
vida: mãe leoa, que ama incondicionalmente, 

acolhe, protege, cobra e educa. Estou iniciando o 
maior desafio da minha vida! Espero educar uma 
criança, mulher afetuosa e respeitosa com todos, 

assim como mamãe sempre me ensinou.” 

RAISSA MENDONÇA RAISSA MENDONÇA 
TRINDADETRINDADE, À , À 

ESPERA DE ESPERA DE SOFIASOFIA
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THAIS THAIS 
LOPES LOPES 
SANTANA,SANTANA,  
MÃE DE MÃE DE 
MAICON, MAICON, 
LETICIA E LETICIA E 
ALEXANDRE, ALEXANDRE, 
À ESPERA À ESPERA 
DE DE BRUNOBRUNO

“Hoje, aos 40 anos, sou mãe de três filhos biológicos, Le-
ticia, de 20 anos, Alexandre, de 9 anos, e Bruno, que está 
pra nascer, e de um filho do coração, Maicon, que se tor-
nou o nosso pequeno anjo. Era o ano de 2003. Eu tinha 23 
anos, uma filha de 3 aninhos e cursava marketing.
Num dia, pela manhã, acordei com uma sensação de de-
ver a cumprir. Precisava ir a alguma instituição de carida-
de levar doações, já que tinha tido um sonho um tanto pe-
culiar naquela noite. Nele, eu visitava crianças acamadas, 
mas uma delas, em especial, não largava a minha mão e 
a apertava forte. Ali, senti uma conexão inexplicável e um 
sentimento nunca antes vivido. Como me sentir conectada 
a alguém que eu sequer havia conhecido? Pois bem, le-

vantei e fui procurar indicação de instituições e logo che-
guei no portão de uma modesta casa. 
Ao adentrar o recinto, fui me encaminhando para a admi-
nistração do estabelecimento, observando cada uma das 
crianças enfermas, deitadas e abandonadas por diversos 
motivos familiares e contendo diversos tipos de doenças 
neurológicas. Fiz a minha doação e ao me virar para ir 
embora, com o coração mais leve, chegou um carro tra-
zendo mais um hóspede para aquele triste lugar. 
Confesso que ao ver aquele pequeno menino enrolado em 
uma toalha, com a cabeça praticamente maior que todo 
o seu corpo, fiquei em estado de choque. Nunca na mi-
nha vida, que até então era tão supérflua, tinha visto algo 
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Thais e o marido, Dr. Adriano BatistutaThais e o marido, Dr. Adriano Batistuta



parecido. Ele era portador de uma 
doença denominada hidranence-
falia e possuía apenas o tronco 
cerebral, portanto, não falava, não 
andava e não sentava. Sua doença 
o limitava a viver em estado vege-
tativo. 
Naquele instante, cheguei perto 
de quem o carregava e pedi que o 
colocasse no meu colo. Ao segu-
rar aquela mãozinha tão pequena 
e frágil, percebi que aquela crian-
ça era o verdadeiro motivo de eu 
estar ali. Sim! Esse foi o momento 
que compreendi que aquele ser no 
meu colo foi um grande presente 
enviado por Deus. 
Contra tudo e contra todos, lutei 
com todas as minhas forças para 
adotar e oferecer ao pequeno Mai-
con um lar digno com todo amor e 
carinho que ele precisava. 
Maicon viveu sob meus cuidados 
até seus quase 12 anos de idade. 
Cresceu, engordou e sorria tanto 
que chegava a dar gargalhadas, 
mesmo com todas as limitações 
que seu corpo físico lhe empunha.
Incrivelmente, reconhecia a cada 
um de nós da família, deixando 
médicos e neurologistas sem uma 
explicação plausível para tais ati-
tudes, afinal, como alguém pode-
ria demonstrar emoções se não 
possuía a massa cerebral e suas 
funções?
Nosso anjo nos deixou no final de 
2011 e os ensinamentos que ele 
me proporcionou fizeram com que 
eu me tornasse outra pessoa. Pas-
sei a enxergar com os olhos do co-
ração e percebi que a maternidade 
vai muito além dos laços consan-
guíneos. 
Ser mãe é vivenciar toda forma 
de amor ao próximo, é zelar, amar 
e proteger aqueles que Deus nos 
permitiu cuidar nessa estrada da 
vida. Ser mãe é, enfim, amar in-
condicionalmente; já que o amor 
provém da alma.”



MÃES CENTENÁRIASMÃES CENTENÁRIAS
D. CARMEN D. CARMEN 
LOUREIROLOUREIRO

MARTINS - MARTINS - 
105 ANOS105 ANOS
05 filhos, 

09 netos e 
14 bisnetos

D. LUCIA D. LUCIA 
GOZZI - GOZZI - 
104 ANOS104 ANOS
04 filhos, 
10 netos e 
15 bisnetos

D. NILSE D. NILSE 
ARAUJO -ARAUJO -
100 ANOS100 ANOS
01 filho, 
02 netos e 
02 bisnetos

D. DALCISA D. DALCISA 
CARVALHO - CARVALHO - 

105 ANOS105 ANOS
05 filhos, 
15 netos e 
18 bisnetos

Com a filha Tania e a neta IsadoraCom a filha Tania e a neta Isadora Com as filhas Gracinha e TerezinhaCom as filhas Gracinha e Terezinha



Hoje, já existe a conscientização em grande escala que 
um dos bons investimentos para a saúde é consumir 
água de boa qualidade. A água mineral é diferente da-
quela que vem do filtro ou da sua torneira. Ela traz em 
sua composição cálcio, sódio, potássio, magnésio e 
minerais que farão toda a diferença porque têm nutrien-
tes essenciais ao corpo. 
O consumo regular da água mineral, garantem os espe-
cialistas, traz bem-estar porque fortalece os músculos 
e ossos, além de proteger todo o sistema neurológico. 
Há um detalhe interessante sobre o consumo de água: 
devemos nos acostumar a bebê-la, mesmo “sem que-
rer”. E os experts garantem que só temos sede quando 
o corpo já demonstra estar desidratado. 
Uma boa solução, principalmente para os que traba-
lham e vivem dirigindo, é carregar sempre consigo uma 
garrafinha de água mineral. E os capixabas têm o privi-
légio de ter uma, à disposição no mercado, que acaba 
de entrar na lista das 12 marcas de melhor qualidade 
do Brasil - a ÁGUA PEDRA AZUL. Então, invista em sua 
saúde. Você gastará muito menos com ela no futuro.

Nunca é demais lembrar que 
a ÁGUA é a maior fonte de 
vida. Desde os primórdios, 
as civilizações já buscavam 
se alojar próximas aos rios, 
onde pudessem garantir a 
hidratação e saciar a sede. 
A ÁGUA representa de 40% 
a 80% da composição cor-
poral nos seres humanos 
e tem muitas funções no 
nosso organismo: conse-
gue regular a temperatura 
corporal, melhora o funcio-
namento dos rins e coração, 
hidrata a pele e ainda com-
bate os fatores negativos do 
envelhecimento. 
Segundo a ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, o ide-
al é que cada pessoa consu-
ma no mínimo dois litros de 
água por dia. E está compro-
vado que o seu baixo nível 
de ingestão causa câimbras, 
fadigas, pressão sanguínea 
irregular, entre outros pro-
blemas. Manter-se hidratado 
traz SAÚDE e BEM-ESTAR,

OS INÚMEROS BENEFÍCIOS DA 

ÁGUA MINERAL

INVESTIMENTO NA SAÚDE



Presentear é uma forma de AMOR. E, para este DIA DAS 
MÃES, CLASS buscou dicas que podem te ajudar a ex-
pressar todo seu CARINHO e ADMIRAÇÃO por ela. Ao 
escolher, pense no que sua MÃE gosta, quais os sonhos 
dela, o que arrancaria aquele sorriso que faz tudo valer 
a pena! E, claro, não esqueça de fazer um cartão lindo.

ELA MERECE!

sheila silva
presentes
Funcionamento da loja em horário comercial,
conforme decreto do governo.
Tels: (27) 3225-0058 / (27) 99898-8938 (WhatsApp)

VASOS ITALIANOS - R$ 345

PORTA-RETRATOS MADREPÉROLA - R$ 199
CAIXA MADREPÉROLA - R$ 175

fricote
Funcionamento das lojas em 
horário comercial, conforme 

decreto do governo. 
Loja virtual - lojafricote.com.br

Delivery - diariamente 
(segunda a sábado) pelo 

tel.: (27) 98817-5042

CAMISOLA - R$ 108

TAPA OLHO - R$ 30

MALETA SUPER COMPLETA
 COM TAG - R$ 248



OFICINA DE IDEIAS 
ANA PAULA CASTRO

ESCULTURA ORQUÍDEA EM 
AÇO INOX E BASE EM 

MADEIRA - 28 CM - R$ 498

ESCULTURA PALAVRA FAMÍLIA EM MADEIRA - R$ 630

CVC
CHEVROLET

Para os clientes CLASS, haverá 30% de desconto 
neste valor. Só informar em seu contato.
Tels.: (27) 3345-0411/ (27) 99966-9639 (WhatsApp)

Funcionamento da revenda em horário 
comercial, conforme decreto do governo. 

Os canais de atendimento on-line estão 
reforçados, contemplando: negociação 

primária via telefone, e-mail ou WhatsApp; 
apresentação do carro por chamada de vídeo; 

avaliação do seminovo pelo WhatsApp e 
aprovação on-line de cadastro. WhatsApp de 

vendas: (27) 98885-6582
site - cvcchevrolet.com.br

TRACKER LT - A PARTIR DE 
R$ 101.790

SPIN LS 55 LUGARES -
A PARTIR DE R$ 81.890

SPIN PREMIER 7 LUGARES - 
A PARTIR DE R$ 100.290



LA PERSONA
Funcionamento da loja em horário comercial, conforme decreto 

do governo. Contato pelo Instagram @lapersonaboutique 
ou pelo WhatsApp - (27) 98118-3999

CARDIGAN - 
R$ 179

BLUSA MODAL - R$ 149

VITORIAWAGEN
Funcionamento das concessioná-
rias em horário comercial, confor-

me decreto do governo. 
Contato pelos tels.:

Vitória: (27) 3331-8100
Serra: (27) 3298-3400

Guarapari: (27) 3361-8400
site - vitoriawagen.com.br

 JETTA CL 1.4 2020/2020 - 
A PARTIR DE R$ 130.900 + 

TAXA ZERO 

VIRTUS MF 2021/2021 -
A PARTIR DE R$ 79.990
+ TAXA ZERO 



MAÍTA MOTA 
LINGERIE

Funcionamento das lojas em 
horário comercial, conforme 

decreto do governo.  
Contato pelo WhatsApp para 

delivery:
Chapot Presvot:

 (27) 98827-0884
Centro da Praia Shopping: 

(27) 98827-0885
Praia da Costa: 

(27) 98827-0886

PIJAMA CALÇA COMPRIDA  - R$ 436

PIJAMA CURTO- 
R$ 374

dorion soares joalheria
Funcionamento da loja em horário comercial, 

conforme decreto do governo.  
 R. Aleixo Netto, 1363 - lj. 03 - Praia do Canto, Vitória/ES, 

Tels.: (27) 3026-9800
(27) 99271-6651 - WhatsApp

@dorionsoaresoficial
site - dorionsoares.com.br

e-commerce - dorionsoaresloja.com.br

BRINCOS OURO BRANCO COM 
TOPÁZIO AZUL, TURMALINA VERDE E 
DIAMANTES - 8 X  DE R$ 1.873

ANEL OURO BRANCO TOPÁZIO AZUL 
E TOPÁZIO BRANCO - 8 X DE R$1.373

BRINCOS OURO AMARELO COM ÔNIX, CORAL, RUBELITA E 
DIAMANTES - 8 X R$ 2.169



ESTÉTICA DUARTE
Contato pelos tels.:
(27) 3325-2246/ 3324-2859
(27) 99918-7966 (WhatsApp)

QUALQUER UM DOS 
PACOTES PODE SER 

ENTREGUE 
ATRAVÉS DE UM 

CARTÃO PRESENTE E 
FLORES ESCOLHIDAS 

PELO CLIENTE.

PEELING DE DIAMANTE + MÁSCARA DE COLÁGENO - R$ 75 
(PAGAMENTO EM DINHEIRO, PIX OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA)

SPA OURO - HIDRATAÇÃO CAPILAR COM ESCOVA + PEELING DE 
DIAMANTE + MANICURE - R$ 100 (A SESSÃO E PAGAMENTO EM 
DINHEIRO, PIX OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA)

tai motors
Funcionamento da concessionária em horário 

comercial, conforme decreto do governo. 
Contato pelo tel.:

(27) 98845-0335 (WhatsApp de vendas)
site - taimotors.com.br

CRETA PRESTIGE - 
A PARTIR DE R$ 116.490

HB20S DIAMOND  - 
A PARTIR DE R$ 88.590





Apolo com os filhos, Apolinho e GabrielApolo com os filhos, Apolinho e Gabriel

Com os netos, Com os netos, 
Gibran, Joseph, Gibran, Joseph, 
Julia e YuriJulia e Yuri



Nos meus quase 45 anos de colunismo, tive o privilégio de conhecer pessoas que 
muito contribuíram para me tornar um profissional de credibilidade. Uma delas é 
o meu amigo APOLO RIZK. Ele é daqueles que fazem de um simples encontro, 
mesmo casual, divertido e interessante.  
Atuando como diretor presidente do Grupo CONTAUTO, que tem a MOTO VENA, 
MOTO HONDA, as concessionárias de automóveis CONTAUTO FORD e a CON-
TAUTO CAMINHÕES (a sua preferida), APOLO, poucos sabem, é formado em 
Comunicação, mas o sangue árabe, que gosta de trabalhar com negócios, falou 
mais alto. E isso desde que morou na FILADÉLFIA, nos Estados Unidos. Lá, foi 
trabalhar numa revendedora da FORD. A decisão foi porque era recém-formado e 
tinha pretensão de viver naquele país.
APOLO era incumbido de levar os carros do pátio para lavar, fazia as manobras 
e ali teve a primeira experiência em vendas. Quando voltou ao Brasil, passou por 
todos os setores e há mais de 50 anos comanda as empresas do Grupo. Mas, 
hoje, os filhos, GABRIEL e APOLINHO, estão à frente dos negócios, embora ele 
ainda tenha seu escritório em cada uma das empresas.
A pessoa do empresário, o ser humano APOLO, que admiro, acredito que não é 
bem conhecido de muitos. O seu modo de ser é bem discreto, objetivo e se você 
não tem proximidade, aparenta ser muito sério, a ponto de intimidar. Digo isso 
porque já ouvi vários comentários. 
Mas, os que conseguem a sua simpatia, se encantam pelo seu jeito especial de 
trocar informações, de ser solidário e sempre atencioso quando os amigos o 
procuram. Hoje, desfruta da felicidade de curtir os netos JULIA e YURI, filhos 
de PRISCILLA e APOLINHO RIZK, GIBRAN e JOSEPH, filhos de FERNANDA e 
GABRIEL RIZK.
Porque tenho por APOLO JORGE RIZK uma gratidão imensa, uma admiração sem 
limites, hoje, o nosso personagem da FIRST CLASS é ele. E não poderia ser de ou-
tra maneira, deixando o nosso já tradicional: OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

FIRST 
CLASS

APOLO JORGE RIZK



revistaclass.com.br

MMMDias atrás, o meu amigo 
ALESSANDRO DE PRÁ, num bate-pa-
po, sugeriu que eu contasse aqui nas 
LM quem foram estas pessoas en-
graçadas, que tinham estes chavões 
cômicos que uso. Muita gente não 
conheceu. É verdade! Em breve, farei 
isso. Aguardem!
MMMAlém dos que já declararam 
seus pedidos de recuperação judicial e 
fechamento de seus estabelecimentos, 
é inimaginável a quantidade de boatos 
sobre muitas empresas conhecidas. Se 
confirmados, o comércio será apenas 
de farmácias e supermercados, e dos 
poucos que colocaram suas reservas 
para sustentar o período mais negro 
que atravessaram em seus últimos 100 
anos.
MMMA impagável CIDINHA CAM-
POS fez uma denúncia nas redes so-
ciais e entregou alguns artistas que 
MAMARAM muito graças à LEI ROU-
ANET. Uma surpresa: MARIA BETHÂ-
NIA. Segundo ela, a excelente cantora 
levou R$ 1,3 milhão sabe para quê? 
Fazer um BLOG! Sim! Eu hein, CAR-
CARÁ, PEGA, MATA E COME! Quá... 
Quá... Quá...
MMME o MIGUEL FALABELLA, para 
montar “ANNE, A ORFÃ”, embolsou 
R$ 12,5 milhões através da LEI ROU-
ANET. E, como disse ela, ainda vendia 
o ingresso para assistir a R$ 300. Isso 
talvez explique porque ele sempre fez 
piada afirmando que não gostava de 
POBRE. Quantas escolas e postos de 
saúde poderiam ser construídos com 
esse dinheiro? Isso é Brasil!
MMMDia atrás, fui postar na pági-
na do INSTAGRAM uma foto de uma 
de nossas festas black tie e comentei 
que talvez não tivesse mais ânimo de 
realizá-las. Recebi inúmeros WhatsA-
pps de incentivo, mas, um em espe-
cial me chamou a atenção, o da pinto-
ra HELOISA MONJARDIM: “Jorginho, 
você é um dos remédios eficazes 
para todos nós. Sua garra e esperan-
ça. Um sorriso, junto com ELIZA, ao 
receber seus convidados. A certeza 
que temos de participar de uma fes-
ta cheia de pessoas alegres, amigas, 
alto-astral. O mundo tem machuca-
do todos nós, mas a esperança que 

teremos dias bons, que poderemos 
receber abraços de boas-vindas, é o 
que precisamos para seguir. Planeje, 
idealize suas festas e nós estaremos 
lá.”  Mensagens assim emocionam 
e injetam otimismo na caminhada. 
Obrigado! Obrigado! Obrigado!
MMME, no mesmo dia, o meu 
querido amigo desde a adolescência, 
FERREIRA NETO, um dos melhores 
radialistas esportivos do Estado, me 
ligou para dizer coisas lindas e comple-
tou: “Sou daqueles que gosta de falar 
em vida o que sinto pelas pessoas. Não 
deixo para enaltecer valores depois que 
elas morrem.” Ainda bem que tenho 
AMIGOS assim!
MMMPAULO BALBINO, que já co-
lecionava admiração como professor 
de dança, coreógrafo e carnavalesco, 
entrou num curso de GASTRONOMIA 
do IGA e agora arrasa em tortas e qui-
ches sob encomenda. Disse-me ele: 
“Quando as academias foram fecha-
das, devido à PANDEMIA, tive que me 
reinventar!” Bravo! Bravíssimo!!!
MMM“Sonhar um sonho impossí-
vel, negar quando é fácil ceder, é minha 
lei, minha questão, ganhar este mundo, 
cravar este chão!”
MMMO Instituto Cultural VALE am-
pliou suas linhas de patrocínio para 
os projetos de dança. Este ano, desti-
nou R$ 8,5 milhões pela Lei de Incen-
tivo à Cultura.
MMMPelo andar da carruagem este 
ano, o presente que baterá recorde de 
vendas no Dia das Mães não será mais 
nenhum iPhone. Chegou a vez da cesta 
básica. Como diria o saudoso CAR-
LINHOS VACCARI: “Sem aquela, tá!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMDepois que um homem como 
o senador RENAN CALHEIROS, com 
dezenas de processos nas costas, 
vira RELATOR DE CPI, não podemos 
mais manter ESPERANÇA nenhuma 
de um Brasil melhor.
MMMRosiane Merces e Marcia 
Santos entraram no mercado da gas-
tronomia com a marca TEMPERO 
CASEIRO. O cardápio é composto por 
delícias caseiras e os preços são bem 
convidativos. Sucesso, é o que dese-
jamos.

by JORGINHO SANTOS



LIFESTYLE

ANOS 
60

As décadas passam e, vez por outra, alguém lembra e escreve que as 
de 60 e 70 foram as mais alegres, as que mais abalaram e transfor-
maram costumes em todo o mundo. Consideradas no BRASIL como 
“ANOS DOURADOS”, no mundo, a evolução na moda era explosiva 
nos anos 60. 
PACO RABANNE usou e abusou da ousadia e da criatividade com 
vestidos retos enfeitados com discos de plástico. TWIGGY era, aos 
16 anos, a super model, a Gisele Bündchen da época. O exotismo da 
menina londrina, que tinha pernas longas, cabelos curtos, olhos azuis 
e cílios postiços gigantes, num rosto sardento, era a mulher mais 
fotografada e brilhava nos editoriais de moda das principais revistas 
em todo o planeta. 
Os vestidos eram micros e as mais recatadas apelavam para um 
short por baixo para não aparecer a calcinha. As calças boca de sino 
gigantes eram unissex e as bandas BEATLES e ROLLING STONES 
levavam a garotada ao delírio. 

O TERREMOTO O TERREMOTO 
DA JUVENTUDEDA JUVENTUDE

A modelo TWIGGYA modelo TWIGGY

By Paco RabanneBy Paco Rabanne



Os microvestidos foram uma invenção de MARY QUANT. Muitos a com-
paravam com CHANEL porque ela fez da sua imagem e estilo sua ban-
deira para brilhar. O seu corte de cabelo, com cinco pontas, era imitado 
em todo o mundo. Quando foi se apresentar com um desfile nos Estados 
Unidos, surpreendeu a todos colocando as modelos dançando descalças 
na passarela, tendo como fundo musical músicas POP. 
Em 1963, quando MARY QUANT lançou uma roupa especial para dias de 
chuva, mais uma vez abalou. Ela usou um material sintético, o PVC, para 
fazer capa abotoada atrás, chapéu e botas longas, e isso a tornou das 
mais bem-sucedidas estilistas no ponto de vista comercial. 
Em 1965, outra vez chamou a atenção do mundo saindo da mesmice 
no que se refere às roupas íntimas. MARY QUANT fugiu do tradicional, 
que era os tons pastéis, e introduziu peças sintéticas, elásticas, de cores 
fortes. Todas com a sua marca registrada: uma margarida.

MARY QUANT E SEUSMARY QUANT E SEUS
 MICROVESTIDOS MICROVESTIDOS

A capa de chuva A capa de chuva 
by Mary Quantby Mary Quant



Outras estrelas brilhavam no mundo da 
MODA. Por exemplo: ANDRÉ COURRÈ-
GES, que depois de ter vivido uma gran-
de experiência como aprendiz de BA-
LENCIAGA deu o seu grito de liberdade 
e, em 1961, criou a sua marca. Mas, o 
sucesso veio somente em 1965, quando 
lançou uma coleção repleta de terninhos 
modernos e os vestidos tais quais os de 
QUANT. Na passarela, as modelos apare-
ceram com botas brancas sem salto, com 
biqueiras truncadas.
PIERRE CARDIN não deixou por menos 
e se inspirou numa corrida espacial, ba-
tizando a coleção de COSMOS. Nela, uma 
novidade: as meias-calças em tecido 
grosso, suéteres canelados e colados ao 
corpo. Usou muito zíper, forte contraste 
de cores e botas de cano alto. Seus vesti-
dos tinham a geometria em destaque.

COURRÈGES ECOURRÈGES E
 PIERRE CARDIN PIERRE CARDIN

By Pierre CardinBy Pierre Cardin

By André CourrègesBy André Courrèges

Casaco e vestido Casaco e vestido 
de Valentinode Valentino



O mix que reunia arte, música e beleza é que fez das décadas de 
60 e 70 INESQUECÍVEIS. A arte na moda se percebia nas estampas 
psicodélicas, em tons vibrantes, macacões largos, que muitos cha-
mavam de “PALAZZO PIJAMA”. 
Os festivais de música ao ar livre aconteciam no mundo inteiro, até 
aqui em GUARAPARI, onde a queda de TONY TORNADO, se espati-
fando no chão, ganhou manchetes em todos os veículos de comu-
nicação. 
As grandes modelos, além de TWIGG, eram JEAN SHRIMPTON e 
VERUSKA. E, em 1969, uma negra afro-americana, NAOMI SIMS, foi 
a grande sensação, aparecendo na capa da revista LIFE.

ARTE, MÚSICAARTE, MÚSICA
E BELEZAE BELEZA



Depois de tantas pesquisas e comprovan-
do os movimentos que o mundo da moda 
sofreu nessas décadas, chegamos à con-
clusão que apenas KARL LAGERFELD saiu 
da mesmice e arriscou inovações depois 
desses anos. 
Estamos já há algum tempo sem grandes 
cabeças, pelo menos que tenham conse-
guido mostrar um trabalho digno de entrar 
para a história. E não só na MODA. O ní-
vel de músicas, principalmente no Brasil, 
baixaram, com letras ridículas, mais para 
apelo sexual do que para levar uma mensa-
gem romântica ou algo que possa merecer 
destaque. 
Talvez, porque os talentos de hoje são iden-
tificados por outro prisma, em publicações 
nas redes sociais, onde vale mais a opinião 
da multidão desinformada e sem cultura a 
de um crítico estudioso e exigente.

A GRANDE A GRANDE 
DIFERENÇADIFERENÇA
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MMMLevei um susto quan-
do vi o projeto da construção 
de ampliação do MUSEU DE 
ARTES DO ES. Naquele be-
líssimo prédio, colocarão um 
OVO gigante em cima. Um 
negócio ridículo, que des-
truirá a beleza da construção 
centenária. Não entendi, se 
fosse uma GRANJA, talvez em 
um local limpo, ficaria inte-
ressante. Acho mesmo que a 
PANDEMIA está enlouquecen-
do as pessoas. Com certeza, 
ganhará muitos apelidos, tipo 
“MUSEU DO OVO”, “OVÃO” e 
por aí afora. Como diria o sau-
doso TAO MENDES: “Macacos 
me mordam!” Quá... Quá... 
Quá...

MMMEu nem tentei fazer. Mas, 
pensei, e ainda penso, em lançar 
uma dança tendo como fundo a 
música “BAILE DA AURORA”. Soni-
nha Saadi já se prontificou a cantar 
o refrão animado que diz: “PIROCA 
DENTRO, PIROCA FORA!” Garanto 
que viralizará nas redes. Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!”
MMMTodo arquiteto deveria as-
sistir na NETFLIX à série GRAND 
DESIGNS. Uma seleção de casas 
incomuns de várias partes do 
mundo. São verdadeiras obras de 
arte. E que, de certa forma, mos-
tram que o padrão do milionário 
brasileiro é muito baixo. Quem 
curte arte e decoração se encanta.
MMM“Eu sou a luz das estrelas, 
eu sou a cor do luar, eu sou as coi-
sas da vida, eu sou o medo de amar. 
Eu sou a força da imaginação, o ble-
fe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. 
Eu sou a vela que acende, eu sou a 
luz que se apaga. Dos sonhos, eu 
sou o amor. Eu sou o início, o fim e 
o meio!” Ah, RAUL SEIXAS, quanta 
falta você faz! Um gênio! 
MMMFalando em gênios, outro 
dia ouvi uma cientista dizendo que 
apenas 2% da população é dota-
da de inteligência emocional. Com 
a pandemia, será que restará al-
guém com alguma?
MMMNunca se viu tantas inova-
ções nos modelos de cuecas. Tem 

NEIVA BUAIZ 
me disse que 
aproveitou o 
isolamento social 
e resolveu entrar 
na onda da dança 
do PISEIRO para 
comemorar o seu 
aniversário.

cada uma! Com bojo tipo ninho de 
pinto, transparente, modelos tipo 
bermudas, em malha quase trans-
parente e apenas com uma tira para 
proteger o bilau. Sem falar naquelas 
divertidas, com uma tromba de ele-
fante ou focinho de porco na frente. 
“Macacos me mordam”, diria TAO 
MENDES.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

by JORGINHO SANTOS





TAOS

A família Vitoriawagen receberá em 
breve o TAOS, SUV médio que promete 
entregar tudo que há de melhor no seg-
mento. Com destaque no design, sua 
silhueta transmite uma imagem sólida 
e robusta e traz como principal novida-
de a nova assinatura noturna da marca, 
que conecta os faróis com uma linha 
de luz de LED que percorre a grade de 
um lado ao outro.
O notável motor 250 TSI entrega efici-
ência, performance superior e menor 
consumo de combustível. Além disso, 
o TAOS oferece alta segurança em si-
tuações de risco. O modelo é equipado 
com câmera de ré, detector de tráfe-
go traseiro e a frenagem autônoma de 
emergência.
Com um design único e sofisticado, 
o TAOS possui o Active Info Display 
- painel digital personalizável, e o VW 
Play - plataforma de entretenimento a 
bordo, que somados ao espaço interno 
criam uma experiência única de dire-
ção para o condutor e toda família.

NOVO SUV CHEGA NA VITORIAWAGEN 
NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021
PRÁTICO, TECNOLÓGICO E CONFORTÁVEL, O MODELO 

TEM TUDO PARA SE TORNAR LÍDER DA CATEGORIA

AutomóveisAutomóveis





SALMÃO COM RISOTO DE BANANA E MOLHO AGRIDOCE
BY CHEF JULIO MORILLO

BRIGADEIRÃO

CulináriaCulinária

Ingredientes: 02 postas de salmão de 150g cada, 01 colher 
(sopa) de óleo, 01 colher (sopa) de cebola picada, 200g de 
arroz arbóreo, 450ml de caldo de legumes dividido em três, 
porções de 150 ml cada; 150g de banana da terra madura 
cortada em cubos pequenos, 150g de queijo parmesão ra-
lado, 01 colher (sopa) de manteiga sem sal, sal a gosto, 01 
colher (sobremesa) de salsinha bem picada, 300ml de shoyu, 
100g de açúcar, 159ml de suco de laranja. 

Modo de preparo: Para o molho, acrescente numa panela o 
shoyu e o açúcar e, com um batedor de mão ou garfo, mexa 
até que o açúcar derreta. Em seguida, coloque em fogo alto 
até ferver. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e espere o 
molho reduzir cerca de 1/3. Após esfriar, acrescente o suco 
de laranja aos poucos, até obter um molho de textura mais 
grossa. Tempere as postas de salmão com sal e reserve. Em 
uma panela, adicione o óleo e refogue a cebola sem deixar 
que ela pegue cor. Em seguida, coloque o arroz arbóreo e 
continue refogando até que haja um ponto branco no meio 
dos grãos. Nesse momento, incorpore a primeira porção do 
caldo de legumes e mexa sem parar até que o arroz absorva 
o caldo. Quando secar, adicione a segunda porção de cal-
do e continue mexendo sem parar. Nesta etapa, acrescente 
a banana da terra, abaixe o fogo e coloque a terceira porção 

do caldo. Simultaneamente, frite o salmão, com pouco óleo, 
numa frigideira de tefal (ele deve ficar bem dourado) e em 
seguida coloque-o no forno médio preaquecido por cerca de 
5 minutos.
Quando o arroz estiver quase secando, incorpore a salsinha, 
a manteiga, o parmesão e o sal, desligue o fogo, coloque o 
molho no salmão e sirva.

Ingredientes: 1 leite condensado Moça (lata ou caixinha), 
1 lata de creme de leite, 1 xícara (chá) de chocolate em pó 
Nestlé Dois Frades, 4 colheres (sopa) de açúcar, 1 colher 
(sopa) de manteiga, 3 ovos, 1 xícara (chá) de chocolate 
granulado para decorar.

Modo de preparo: Em um liquidificador, bata o leite con-
densado com o creme de leite, o chocolate em pó, o açú-
car, a manteiga e os ovos até que a mistura fique homogê-
nea. Despeje em uma forma com furo central (19 cm de 
diâmetro) untada com manteiga. Cubra com papel alumínio 
e asse em forno médio (180ºC), preaquecido, em banho-
-maria, até ficar firme (cerca de 1 hora e meia). Desenforme 
ainda morno e decore toda a superfície com o granulado. 
Leve à geladeira por cerca de 6 horas e sirva.



como se livrar das olheiras
SaúdeSaúde

Com o uso obrigatório de máscaras de proteção, a região dos 
olhos ganhou destaque e, consequentemente, as olheiras tam-
bém. O problema que atinge a maioria da população apresenta 
diferentes tipos e afeta homens e mulheres. Para saber como 
se livrar desse contratempo, a dermatologista especialista em 
cosmiatria e parceria Belliz, Luciana Garbelini, explica os prin-
cipais tipos de olheiras e como tratá-las.

O QUE SÃO OLHEIRAS?
“Basicamente, as olheiras são manchas escuras localizadas 
nas pálpebras que aparecem em decorrência de vasinhos que 
se tornam visíveis abaixo da camada fina de pele. Para se ter 
uma ideia, a pele do restante do corpo pode vir a ter cerca 
de 2 milímetros de espessura, enquanto a pele da região dos 
olhos tem em média 0,5 milímetro. Por isso, essa área está 
mais favorável ao aparecimento de colorações escuras”, ex-
plica Garbelini.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE OLHEIRAS? 
Olheiras profundas - são recorrentes em pessoas com o glo-
bo ocular naturalmente mais profundo, por questões genéticas, 
ou por perderem o preenchimento natural devido ao envelheci-
mento ou perda intensa de peso.
Olheiras vasculares - podem apresentar tons azulados, arro-
xeados ou avermelhados e aparecem devido à má circulação 
do sangue depois de noites mal-dormidas.
Olheiras pigmentares - geralmente são identificadas pelos 
tons amarronzados e são mais frequentes em pessoas com 
excesso de melanina ao redor dos olhos.
Olheiras mistas - este é o tipo mais comum entre as possíveis 
olheiras, são as olheiras que possuem mais de uma causa e 

que, muitas vezes, estão associadas ao seu desenvolvimento, 
como genética, bolsas de gordura ou flacidez, acúmulos de 
vasos, entre outros.

COMO TRATÁ-LAS?
Máscaras faciais - “Máscaras desenvolvidas especialmente 
para essa área do rosto, como os adesivos em gel, são su-
per indicadas para melhorar o aspecto das olheiras. Em sua 
formulação, vale observar se o produto contém o ativo acetil 
tetrapeptídeo. Isso porque a substância tem ação desconges-
tionante e antiedematosa para a região periocular, promovendo 
sensação de relaxamento na região dos olhos e reduzindo mar-
cas de expressão e olheiras”, aponta Garbelini.
Compressas de água - para suavizar as olheiras, Garbelini in-
dica compressas de água fria. “A baixa temperatura das com-
pressas provoca a vasoconsticção, que nada mais é do que a 
diminuição dos vasinhos pela redução de circulação do sangue 
na área sensível”, explica a parceira Belliz. Porém, Garbelini faz 
um alerta, “é importante não deixar a compressa muito gelada, 
já que, por ter a pele mais fina, a região pode queimar com 
mais facilidade.”
Massagens na região - “Massagear a região das pálpebras 
funciona como uma drenagem linfática e pode ajudar a dimi-
nuir o edema da área”, pondera a dermatologista que dá o pas-
so a passo. “Aplique um creme próprio para a região dos olhos 
e com o dedo anelar deslize com suavidade, do canto interno 
da pálpebra superior para o canto externo, fazendo uma leve 
pressão. Depois, repita o processo na parte inferior dos olhos. 
Para finalizar, dê leves batidinhas na região com a ponta dos 
dedos indicador e médio.”



Panorama DigitalPanorama Digital

A empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, se prepara com 
o intuito de começar a vender assentos para turismo espacial. 
No dia 14 de abril, o foguete suborbital New Shepard concluiu 
mais uma missão com sucesso. No dia 29, o bilionário dono 
da Amazon, Jeff Bezos, foi ao twitter e afirmou que logo as 
pessoas conseguiriam comprar assentos para voar no foguete 
New Shepard. Na publicação, ele disse que para ser um dos 
primeiros a receber mais informações sobre a empreitada, 
bastava se cadastrar no site da Blue Origin.

Depois do sucesso do Mavic Mini, a DJI lançou a 
2ª geração de seu drone pequeno, com menos de 
250 gramas, agora chamado de Mini 2. Ele chega 
trazendo importantes melhorias sobre a primeira 
versão, com destaque para a câmera 4K 30fps, 

distância de controle com alcance de até 10km, 
autonomia de voo de 31 minutos, além de um 
novo controle remoto, o mesmo do Mavic Air 2.  
Os valores no Brasil variam entre R$ 5.700 A R$ 
7.500.

A fabricante de relógios Citizen anunciou o lançamento 
de dois relógios multifuncionais temáticos de Star Wars. 
Os dois modelos são o Rebel Pilot, revestido por aço 
inoxidável e que contém símbolos e gráficos inspirados 
nos trajes de voo e capacetes da Aliança Rebelde, e o 
Trench Run, que possui as cores preto e verde fluores-
cente e possui inspiração em imagens e gráficos exibi-
dos dentro de uma das naves do Império.
Ambos os relógios têm funções bastante parecidas, 
como por exemplo a presença de dois mostradores de 
analógicos - sendo possível alterá-los para o fuso ho-
rário de escolha do dono. Além de dois visores digitais 
que podem exibir a temperatura e a data, ou ainda serem 
programados como alarmes. Valores a partir de U$350.

blue origin começará ablue origin começará a 
vender vagas para turismo 

no espaço suborbital 

DJI Mini 2

citizen lança relógios 
temáticos de star wars






