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esmo diante de tanta aflição, de medo e asfixiado 
pela ansiedade, numa guerra onde já nos despe-
dimos de milhares de pessoas; mesmo vendo o 
empobrecimento de muitos, o sofrimento se apo-

derando de famílias que tinham suas vidas equilibradas, eu, 
JORGINHO SANTOS, seria um INGRATO se a qualquer mo-
mento ousasse reclamar de alguma coisa. E foi mergulhan-
do no passado, ao chegar nos meus 70 anos bem-vividos, 
que me dei conta do quanto DEUS é generoso com a minha 
passagem aqui na Terra.
S-E-T-E-N-T-A!!! Passou muito rápido, e a sensação é que 
depois dos TRINTA o tempo dispara. Festeiro como sou 
reconhecido e graduado, óbvio que pretendia comemorar 
em grande estilo. Não foi possível! Mas, os AMIGOS, cada 
um à sua maneira, se manifestaram e me mimaram como 
nunca antes. O CHEF JUAREZ CAMPOS, então, extrapolou e 
fez dois dias de festa: um para ELIZA e poucas 
amigas e, no dia seguinte, para este que vos 
fala. Obedecendo rigorosamente os protoco-
los, a CASA DO CHEF foi o cenário para o limite 
de sua capacidade: 15 pessoas. 
Na mesma semana, em São Paulo, a pedido 
de ELCIO PAULO TEIXEIRA, a poderosa BETH 
SZAFIR também abriu as portas de seu apar-
tamento e nos ofereceu um jantar. No sábado, 
o próprio ELCIO repetiu a dose no restaurante 
MAKOTO, hoje o point das celebridades pau-
listas e dos endinheirados que passam por 

SAMPA. 
Mas, aqui, nesta edição, também trazemos para vocês a 
nutricionista capixaba CAROLINA FERNANDES, que ganhou 
destaque nos EUA no combate à COVID-19. Temos ainda 
uma reportagem na seção SAÚDE sobre a queda de cabelo 
após a luta contra o vírus.
CLASS foi ver de perto a exposição da artista BEATRIZ 
MILHAZES no MASP e mostra para você. Conta também 
sobre o pioneirismo do governador RENATO CASAGRANDE 
em adquirir carros elétricos para a Patrulha Escolar dentro 
de um projeto visando estudos de sustentabilidade e eco-
nomia.
Houve uma tentativa de nossa equipe de fazer uma maté-
ria diferenciada sobre o AMOR GAY, com casais que vivem 
maravilhosamente bem há 20, 30 anos, mas, por incrível 
que pareça, ninguém aceitou. Seria certamente mais um 

marco na imprensa, abordando algo que hoje 
é uma realidade.
Impossibilitados de realizá-la, resolvemos tra-
zer na capa uma mensagem pela passagem 
do DIA DOS NAMORADOS. E aí está o clamor 
pelo AMOR, tão esquecido, em todo o mundo 
e em todas as línguas. Menos por CLASS e 
sua equipe, que, superando todos os obstácu-
los, mantêm a sua periodicidade em quase 29 
anos e o seu compromisso em levar para você 
HUMOR e GLAMOUR, nunca esquecendo de 
bradar: A VIDA É BELA! BELÍSSIMA!!!

a vida é bela! belíssima!!!a vida é bela! belíssima!!!
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MMMUm grupo de amigos tenta 
convencer o ex-prefeito LUCIANO 
REZENDE de que ele pode ser uma 
opção para disputar as próximas 
eleições para o trono do Palácio 
Anchieta. LUCIANO foi excelente 
prefeito de Vitória. Por ora, ele não 
se decidiu pelo futuro político.
MMMBeto Câmara Gomes é 
quem comandará o CABOFOLIA, um 
dos mais badalados carnavais fora 
de época do Brasil. Já está na sele-
ção de bandas. O evento acontecerá 
no primeiro semestre de 2022, em 
CABO FRIO.
MMMA novela do “volume mor-
to” parece que está voltando. Nada 
mais é que a desculpa esfarrapada 
para o aumento nas taxas de ener-
gia. Mesmo já tendo ultrapassado 
os limites para o bolso do povo bra-
sileiro.
MMMBETH SZAFIR fez grandes 
elogios à capixaba MARIZA COSER. 
Disse que a acha linda e chique. 
MMMA PANDEMIA enlouque-
ceu muitas pessoas. O que se vê 
de agressões desnecessárias, in-
sultos, pelo simples fato de uma 
pessoa, em algum momento, até 
por distração, não usar máscara, 
é inacreditável. Antes da obrigação 
existe a educação. Solicitar ou avi-
sar, porque muitas vezes as pesso-
as esquecem mesmo, é o correto. 
MMMNão surpreendam-se se, 
ainda por conta da COVID-19, for-
mos vítimas de VARIANTES africa-
nas ou egípcias. Pelo visto, isso só 
parará no Brasil quando começar a 
campanha eleitoral no ano que vem. 
A conferir.
MMMO arquiteto Sérgio Paulo 
Rabello está com mais obras no Rio 
de Janeiro do que aqui no Estado. 
Vive na ponte aérea para dar conta 
de seus projetos. Uma das razões, 
sem dúvida, é a sua participação 
nas Mostras ARTEFACTO Rio. Su-
cesso, lá vai ele!!!
MMMEstá comprovado que algu-
mas pessoas podem viver 100 anos 
e ir embora sem ter aprendido NADA. 

Porque quem não consegue ter HU-
MILDADE e ainda tenta se convencer 
de que é o MAIOR não passa de um 
imbecil convicto.
MMM“A SOBERBA PRECEDE A 
RUÍNA, E O ORGULHO A QUEDA!”
MMMLILIAN GONÇALVES, que 
vem a ser filha do cantor NELSON 
GONÇALVES, dona de praticamente 
uma rua inteira de restaurantes em 
São Paulo, mostrada em vários ca-
nais de televisão, agora é uma das 
mais atingidas com a crise do #fi-
queemcasa. Seu patrimônio, con-
quistado com muito trabalho, está 
indo para o sacrifício. Como ela, 
muitos empresários do ramo.
MMMAqui, como contei em 
primeira mão no site da CLASS, 
HERCÍLIO PIRÃO, colecionador de 
prêmios da revista QUATRO RO-
DAS como o melhor restaurante 
capixaba, graças à sua MOQUECA, 
resolveu passar a casa depois de 
décadas.
MMMNinguém consegue enten-
der a razão pela qual o SBT vem 
apresentando quadros de até oito 
anos atrás, aos domingos, no pro-
grama SILVIO SANTOS. Como diria 
o saudoso TAO MENDES: “Macacos 
me mordam!” Quá... Quá... Quá... O 
verdadeiro “BAÚ DO SILVIO”.
MMMO coiffeur FRANCISCO 
GUASTI tem um tratamento de ca-
belos em seu salão, batizado de 
BANHO DE CRISTAL, que faz suces-
so entre as clientes. Alisa e deixa 
brilhoso.
MMMDe Cecilia e Emilio Nemer e 
Morgana e Claudney Pedro Nicchio 
recebemos convite para o casamen-
to de seus filhos GABRIELLA e ADYR, 
a realizar-se no dia 10 de julho, às 
15h45m, na Fazenda Pedra Azul, em 
Castelo.
MMME no próximo dia 19 de ju-
nho, às 16 horas, acontecerá no NI-
NHO DA ROXINHA o casamento de 
LORENA e ÍCARO. Os anfitriões são 
Martha e Edmar Mausa dos Santos 
e Mariângela e Altamiro José Fer-
nandes.
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MMMComeça no dia 22 de ju-
nho, às 22h50, no canal E, o rea-
lity show OS SZAFIRS. Serão duas 
temporadas de 14 capítulos cada 
uma, com mais ou menos uma 
hora e meia cada capítulo. A estre-
la principal, claro, é BETH SZAFIR, 
que conhecemos dias atrás em São 
Paulo através de ELCIO PAULO TEI-
XEIRA e CARLOS MAGNO BERNA-
BÉ, pessoas que gozam da intimi-
dade dela e que inclusive aparece-
rão em uma das gravações. BETH 
é um ser humano que encanta pela 
sua naturalidade, simplicidade e 
elegância nos mínimos detalhes. 
Com certeza, dará um grande IBO-
PE. Eu assistirei todos os capítulos.
MMMAssusta o número de lojas 
fechadas em São Paulo. Mas, as 
grandes grifes, as internacionais, 
consumidas pelos endinheirados, 

Liliam Araujo, 
que se tornou 
uma das maiores 
autoridades 
do País em 
arquitetura com 
obras obedecendo 
regras de 
infraestrutura 
perfeitas 
para o meio 
ambiente, esteve 
em São Luiz 
do Maranhão 
fazendo uma 
palestra. 
Aproveitou e 
foi conhecer de 
perto os Lençóis 
Maranhenses.

não foram atingidas. Basta ver o 
movimento e vitrines (algumas es-
tão nesta edição), com bolsas sen-
do oferecidas por R$ 42 mil e uma 
simples sapatilha por R$ 6 mil. 
MMMNo chiquérrimo CJ SHOPS 
está a primeira loja da grife BAL-
MAIN masculina em todo o mundo. 
E a primeira da grife INES DE LA 
FRESSANGE no Brasil. Se alguém 
não sabe de quem se trata, eu 
digo: ela foi uma grande estrela 
da grife CHANEL na década de 70 
e esteve no Brasil para um desfile 
que fomos assistir no Rio de Ja-
neiro. Quando saiu das passare-
las, a francesa resolveu assinar 
coleções. A sua loja em Saint-
-Germain-des-Prés, em Paris, logo 
virou sucesso. É uma espécie de 
bazar, onde você encontra peças 
com valores que vão de 2 a 20 mil 
euros. É autora também do livro A 
PARISIENSE.
MMMParece piada: uma senho-
ra da Ilha, que se mudou para São 
Paulo e já fez das tripas coração 
para se infiltrar na fechada high 
paulistana, mudou até a pronúncia 
do sobrenome para sofisticar, mas 
não é só o dinheiro que garante 
abertura. Cultura e educação pesam 
muito. E..., nisso, ela ainda está no 
pré-primário. Como diria o saudoso 
Sérgio Caseira: “Sacratíssimo cora-
ção de Jesus!!! Quá... Quá... Quá...
MMMExiste alguma coisa mais 
ridícula do que alguém forçar a 
barra para ser reconhecido como 
membro da família mais rica de 
algum lugar? Não, não existe! Pior 
ainda não sendo.
MMMRecentemente, um empre-
sário, em papo com este colunista, 
ao ouvir detalhes da beleza das nos-
sas montanhas, foi taxativo: “Olha, 
acho que o Espírito Santo é o único 
ESTADO do País que não faz investi-
mentos para divulgar o turismo!” Fui 
obrigado a concordar. Alô, governa-
dor RENATO CASGRANDE, ainda é 
tempo de corrigir.







70 ANOS E, de repente, comecei a balbuciar várias vezes ao 
dia: “SETENTA ANOS”. Na minha cabeça, era qua-
se inacreditável. E, vez por outra, vinham lembranças 
desde a infância, passando pela adolescência e che-
gando ao DIA D. Como DEUS foi generoso comigo! 
Quantas emoções vivi, aqui e em mais de 60 países 
pelo mundo afora. Uma família linda, unida pelo amor, 
solidária nos momentos difíceis, que não foram pou-
cos, mas, sempre coroados com uma recompensa. 
Vivi tantas coisas fantásticas que tornou-se difícil es-
colher as mais marcantes. E ainda vivo! 

Por JORGINHO SANTOS

COM EMOÇÃO 
E ALEGRIA

À mesa, Eliza M. Santos, À mesa, Eliza M. Santos, 
Carlos Magno Bernabé, JG, Carlos Magno Bernabé, JG, 
Elcio Paulo Teixeira, Beth Elcio Paulo Teixeira, Beth 
Szafir e Helena MottinSzafir e Helena Mottin



Para comemorar estes 70 anos, 
havia planos de amanhecer, como 
outras vezes, em PARIS, o lugar 
onde o meu coração transborda 
de alegria. Evidente que ao lado da 
minha companheira, ELIZA, para 
brindarmos a DEUS; mas, passan-
do antes, como todas as vezes, 
na IGREJA DE NOSSA SENHORA 
DA MEDALHA MILAGROSA para 
agradecermos por TUDO. Entre-
tanto, eram os meus, mas não os 
planos de DEUS, uma vez que a 
PANDEMIA impossibilitou concre-
tizá-lo. Mas, a recompensa veio 
na véspera do nosso aniversário, 
com DEUS nos presenteando com 
algo que fez PARIS, que amo tanto, 
ser um farelo diante dela. E, neste 
momento onde ter SAÚDE já é um 
privilégio maior do que tudo, vejam 
nesta edição o quanto amigos se 
preocuparam em nos dar ALE-
GRIAS. 
Aqui, o chef JUAREZ CAMPOS 
dividiu em dois dias as comemo-
rações porque, vocês já sabem, 
eu e ELIZA fazemos aniversário 
na mesma data. Então, um dia foi 
com as mulheres e outro com al-
guns amigos, como conferirão na 
matéria. 
No final de semana, fomos para 
São Paulo e as comemorações se 
iniciaram na casa de BETH SZA-
FIR, que, por indicação de ELCIO 
PAULO TEIXEIRA e CARLOS MAG-
NO BERNABÉ, abriu as portas do 
seu alinhado apartamento na Ala-
meda Lorena para um jantar em 
nossa homenagem. Uma anfitriã 
de alta categoria, mulher inteligen-
te, bem-humorada e personagem 
da alta sociedade paulista, BETH 
convidou também outro casal da 
high, HELENA MOTTIN e seu ma-
rido, EDINHO VENEZIANI. O grupo 
não poderia ser mais homogêneo 
e vivemos uma noite maravilhosa, 
com pessoas que valem a pena 
conhecer. 

Eliza, Helena e BethEliza, Helena e Beth

Carlos, JG, Elcio e Edinho VenezianiCarlos, JG, Elcio e Edinho Veneziani



Pensa que acabou? Nada! No outro dia, ELCIO nos ofereceu um jantar no mais 
badalado restaurante de São Paulo, o MAKOTO, no CJ SHOPS, da Haddock 
Lobo. Apesar de ter especialidade na gastronomia asiática, você pode ser sur-
preendido com um maravilhoso FILÉ COM FRITAS. 
Um ambiente maravilhoso, onde é preciso fazer reservas, que virou point das 
celebridades. Nesta noite, a querida BETH SZAFIR também nos acompanhou. 
Por sinal, chiquérrima, com jóias CARTIER belíssimas. Ali, sentimos o seu 
prestígio e reconhecimento. Entre as pessoas que vieram saudá-la estava a 
também poderosa FÁTIMA SCARPA, irmã de CHIQUINHO e membro da tradi-
cional família paulista quatrocentona. Muito simpática. 
A despedida das comemorações foi domingo, no FIGUEIRA RUBAYAT, onde 
a gastronomia e o atendimento são sempre do mais alto padrão de qualidade.

NO MAKOTO, A 
FESTA CONTINUOU

Carlos, Beth, JG, Eliza e ElcioCarlos, Beth, JG, Eliza e Elcio

Beth e Fátima ScarpaBeth e Fátima Scarpa



Com o seu estilo inconfundível, explorando 
técnicas e materiais diversos, BEATRIZ MI-
LHAZES fez uma megaexposição simultânea 
no MASP, que visitamos e se encerrou no úl-
timo dia 06, e no Itaú Cultural, em São Paulo, 
que pode ser visitada até o dia 04 de julho, 
para comemorar as suas três décadas de tra-
balho. São 170 obras da artista carioca.
MILHAZES traz consigo o recorde da venda 
de uma obra de artista brasileira num leilão da 
SOTHEBY’S, com o quadro MEU LIMÃO, em 
2012, que foi arrematado por R$ 10 milhões.
O show de cores em telas gigantes traz en-
tre as atrações um gigantesco lustre montado 
com peças multicoloridas, argolas e aros num 
efeito belíssimo e original. Nada que lembre a 
obra de outro artista, e isso é cada vez mais 
raro. Se você for a São Paulo, coloque na sua 
agenda. Garanto que não se arrependerá.

MILHAZES 
EM SP







VITRINES
EM

SP





O NIVER DE ELIZA E JG



Por TERRY M. LEAL SANTOS

Pelo segundo ano consecutivo, ELIZA e JG 
não comemoraram seus aniversários com 
o tradicional almoço que fazem, retribuindo 
gentilezas e que já é parte do calendário social 
da Ilha. Mas, não poderia passar em branco 
porque, além deles gostarem de festejar, JG 
completava seus 70 anos.
Com a mesa posta toda em branco e prata, 
arranjos de Phalaenopsis, hortênsias e mini 
margaridas, o almoço de domingo reuniu 
apenas a família. No menu, um maravilhoso 
salmão envelopado no presunto de parma 
com molho de maracujá, enviado por Aria-
ne de Oliveira, do Centro de Convenções de 
Vila Velha, preparado pelo chef da casa, Vic-
tor Prazeres; massa com molho de lagosta e 
camarões e salada assinadas por JG, e um 
bacalhau com natas, preparado e enviado pela 
amiga Simone Torres, que tem se revelado 
uma grande chef.
Para a sobremesa, Torta de Sintra da Cantina 
Fiorentina, Cream Caramel Pudding também 
feito por Simone e o bolo da craque Regina 
Meynard para cantar os parabéns; além de 
docinhos. A amiga-irmã Soninha Saadi entre-
gou aos aniversariantes o presente de amigos 
que, gentilmente, se juntaram à sua tradicional 
lista para presentear Eliza e JG. Um domingo 
com muitas alegrias, boas gargalhadas, emo-
ções, orações, histórias, festejando a vida 
que, como o próprio JG diz, é bela, belíssima, 
e, mais do que nunca, deve ser exaltada e co-
memorada. As fotos falam mais.

Luciano, Mel e Leange Campagnaro, JG, Eliza e Angelica MoreiraLuciano, Mel e Leange Campagnaro, JG, Eliza e Angelica Moreira ArturArtur



ArturArtur

Os aniversariantes com Izabela Grativol, Leopoldo Martins Moreira Neto,Os aniversariantes com Izabela Grativol, Leopoldo Martins Moreira Neto,
Jorge M. S. Gryschek Leal, Terry e Cid Paulo Leal Jr.Jorge M. S. Gryschek Leal, Terry e Cid Paulo Leal Jr.

Com Soninha SaadiCom Soninha Saadi





JUAREZ RECEBE PARA FESTEJAR
ELIZA E JG

Para festejar ELIZA e JORGINHO 
pela passagem de seus aniver-
sários, o nosso maior chef de 
cozinha, JUAREZ CAMPOS, 
gentilmente ofereceu a eles um 
almoço em sua CASA DO CHEF, 
em dias alternados. 
No primeiro, recebeu ELIZA e 
convidadas com coquetel cheio 
de delícias, como o canapé de 
salmão defumado e caviar e co-
xinhas sem massa. 

Por TERRY M. SANTOS LEAL

Sonia Saadi, Silvânia Saadi, chef Juarez, Eliza,Sonia Saadi, Silvânia Saadi, chef Juarez, Eliza,
Maria Helena Ferreira e Soninha SaadiMaria Helena Ferreira e Soninha Saadi

Terry e Eliza M. SantosTerry e Eliza M. Santos



No menu principal, à mesa, entrada de salada de carpaccio, com folhas 
verdes e croûtons, seguido de risoto de camarão e limão siciliano e, de 
sobremesa, sorvete de queijo com calda de goiabada e cítricos. Tudo 
espetacular, como sempre, e regado a champagne Moët Chandon. 
Depois de cantar os parabéns, ELIZA fez um breve agradecimento ao chef 
e às presentes. Na saída, cada uma recebeu uma caixa de doces como 
lembrança.

Eliza e Marcela PaganiEliza e Marcela Pagani



Com Ana Paula Saadi Polese e Kafinha Saadi JungerCom Ana Paula Saadi Polese e Kafinha Saadi Junger

Eliza e Maíta MotaEliza e Maíta Mota Com Leila da Paixão de BarrosCom Leila da Paixão de Barros

Ladeada por Paola Borges e Valquíria CheimLadeada por Paola Borges e Valquíria CheimCom Regina Martins e Sheila SilvaCom Regina Martins e Sheila Silva



JG e Deo RozindoJG e Deo Rozindo

Ao lado de Edilson DuarteAo lado de Edilson Duarte

JG e Mario Augusto FerreiraJG e Mario Augusto Ferreira

O aniversariante com o chef JuarezO aniversariante com o chef Juarez

Com Alarico Duarte LimaCom Alarico Duarte Lima

Entre Edu Guignone e Adi GamaEntre Edu Guignone e Adi Gama



No segundo dia foi a vez de JG, que comemorava seus 70 anos, comandar o 
CLUBE DO JORGINHO, também tendo apenas homens. E o menu fez jus ao grande 
CHEF JUAREZ, que acrescentou delícias que sabe que o aniversariante adora - no 
coquetel, pastel de vento; como prato principal, carne seca com tutu de feijão e na 
sobremesa pudim de Grana Padano. Tudo regado a vinho tinto, whisky ou cerveja.
Muita conversa, reencontros, gargalhadas e aquele clima feliz que as festas sem-
pre nos trazem e que tanto faz falta neste momento! Além da melhor convivência 
social entre um pequeno grupo, dentro dos protocolos exigidos nos tempos atuais. 
As fotos falam mais e são de ARNALDO PERUZO.

Com Alarico Duarte LimaCom Alarico Duarte Lima

JG, Luciano Rezende, Carlos Magno Bernabé,JG, Luciano Rezende, Carlos Magno Bernabé,
Ivan Aguilar e Elcio Paulo TeixeiraIvan Aguilar e Elcio Paulo Teixeira

Entre Edu Guignone e Adi GamaEntre Edu Guignone e Adi Gama

JG, Sergio Paulo RabelloJG, Sergio Paulo Rabello
e Lacy Ramos Jr.e Lacy Ramos Jr.



Um perfil com ênfase em gestão da saúde, capacitação em 
nutrição e educação física, preparação para fazer frente aos 
inúmeros desafios diários impostos pela COVID e de doen-
ças como obesidade, câncer, diabetes, é o que se exige do 
profissional de saúde dos novos tempos.
Em sintonia com esse mundo cada vez mais dinâmico, di-
vidido em múltiplos desafios, a nutricionista CAROLINA 
FERNANDES uniu à sua função principal investimentos 
constantes em formação profissional, estando presente em 
congressos nacionais e internacionais, com produção inte-
lectual de relevo e entrevistas na mídia, entre outros muitos 
afazeres. “Saber como se adaptar e evoluir é o novo paradig-
ma”, afirma a nutricionista
Jovem, 42 anos, mas já com uma sólida e respeitada carrei-
ra profissional, ela conta que se mantém atenta a tudo que 

considera essencial para garantir um bom desempenho na 
área da Nutrição: “Eu me formei em 2002, na Universidade 
Federal de Ouro Preto, e de lá para cá segui minha carreira 
como nutricionista, pesquisadora e professora. Investi em 
pesquisas, estudos e inovação. Busquei, e busco, conhe-
cimento além da nutrição, tentando entender a relação en-
tre o corpo humano, saúde, alimentação e atividade física. 
Conclui cursos de pós-graduação lato sensu e mestrado, 
me tornei nutricionista do Departamento de Saúde do Es-
tado do Espírito Santo, no Brasil, Educadora Nutricional do 
Departamento de Saúde do Estado da Flórida, nos EUA, e fui 
professora de graduação por 6 anos”, relaciona CAROLINA.
A participação em eventos de saúde, atividade física e nu-
trição tem sido outra constante na vida desta inquieta nu-
tricionista. Além da presença em congressos nacionais e 

CAPIXABA À FRENTE DA BATALHA 
CONTRA A COVID-19 NOS EUA

Por JORGINHO SANTOS



internacionais, ela teve a oportunidade de ser orientadora e 
professora de inúmeros trabalhos de conclusão de curso de 
graduação na Faculdade Salesiana de Vitória. Além disso, 
publicou um artigo científico pioneiro com o nome de “Vali-
dation Study Assessment Questionnaire: Evaluating physical 
activity in children” e foi convidada para uma reunião em 
um dos maiores sistemas de ensino público nos EUA, Oran-
ge County Public Schools - OCPS - de Orlando, Florida. Ter 
esses trabalhos e outros citados em teses de Doutorado e 
Pós-Doutorado, inclusive no exterior, refletem como CARO-
LINA se tornou referência e atingiu o topo de sua carreira 
como nutricionista.
Manter a atuação profissional é outra demanda necessá-
ria no seu segmento. Carolina trabalha há 19 anos como 
profissional na área de saúde, sempre exercendo papéis de 
protagonismo e de liderança. Nesse último desafio, ela foi 
uma das primeiras pessoas no mundo a tomar a vacina da 
COVID-19, em dezembro de 2020, e atuou diretamente, toda 
semana, na força tarefa do Governo Americano na vacina-
ção de milhares de pessoas nos EUA.
Também nesse período, CAROLINA trabalhou no Programa 
de Nutrição Suplementar Especial para Mulheres, Bebês e 
Crianças (WIC), que é um programa de assistência federal 
do Serviço de Alimentos e Nutrição (FNS) do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), para cuidados 
de saúde e nutrição de mulheres grávidas de baixa renda, 
mulheres que amamentam e crianças menores de cinco 
anos. Sua missão é ser parceira de outros serviços essen-

ciais para o bem-estar da infância e da família e nesse caso 
a atuação da nutricionista é diretamente relacionada à su-
plementação alimentar, fórmulas nutricionais, educação ali-
mentar, apoio à amamentação, acesso a cuidados de saúde 
e outros serviços sociais.
Casada com FELIPE RUBACK FERNANDES há 16 anos, 
mãe de Dante e Malu, ela tem paixão por esportes, pois os 
pratica desde criança, como natação, vôlei, canoa havaiana 
(foi campeã brasileira, vice-campeã sul-americana e mem-
bro da seleção brasileira de canoa havaiana que disputou o 
Campeonato Mundial no Tahiti, em 2018). 
É, também, uma excelente chef de cozinha, com ótimas re-
ceitas de pratos salgados, como as famosas tortas e mo-
quecas capixabas - ensinadas com muito amor pelo seu 
falecido pai - e sobremesas tradicionais do Brasil, como 
brigadeiros, bolos de banana e de cenoura.
Sabendo que não se pode ficar parada, CAROLINA FER-
NANDES é integrante de três renomadas e mundialmente 
conhecidas associações de Nutrição: American Nutrition 
Association, International Confederation of Dietetic Associa-
tions e a ASBRAN - Associação Brasileira de Nutrição, e, 
dessa forma, continua sempre se atualizando e participando 
de eventos científicos. 
Vislumbrando o quanto já realizou em tão pouco espaço de 
tempo, a nutricionista reconhece o enorme apoio da família 
em sua formação e se declara pronta para mais: “O caminho 
pela busca da saúde se dá por meio de ações preventivas e 
esse é o caminho que escolhi para ajudar as pessoas.”



by JORGINHO SANTOS

MMMA FERRARI anuncia o lan-
çamento do seu carro “popular”, 
o SF90 Stradalle. A marca quer 
realizar o sonho dos “quase ricos” 
e coloca à venda no mercado bra-
sileiro por apenas R$ 2,7 milhões. 
Quem se habilita?
MMMTristeza: pesquisas anun-
ciam que hoje, no Brasil, mais de 50 
milhões de crianças passam fome. 
MMMMais um ano com festa de 
São João na base do virtual. Cui-
dado para não incendiar a casa fa-
zendo fogueira na sala para assar 
batata doce. Imagina o prejuízo do 
turismo na região nordestina! 

MMMA Prefeitura de Vitória ofe-
rece um tratamento para os que 
desejam parar de fumar que tem 
orientação multidisciplinar em qua-
tro reuniões. O tabagismo, segun-
do a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), é responsável por mais 
de 50 doenças. E, pasmem: 90% 
das mortes por câncer de pulmão, 
85% das mortes por bronquites e 
enfisemas, 25% de problemas car-
díacos.
MMMAos poucos, os convites 
para casamentos, que estavam en-
gavetados há mais de 15 meses, 
voltam a circular.

A capixaba HANE CREVELARI faz uma carreira brilhante nos Estados Unidos. Com MA 
em Economia Aplicada na GEORGE MASON UNIVERSITY, da VIRGINIA, terminou o mes-
trado em 2020. Atualmente, é a gerente de Relações Institucionais na Atlas Network e 
economista associada de Comércio Internacional na Sidera Consult. E, como tal, estava 
na lista de convidados da posse do novo presidente do EQUADOR, o senhor GUILLERMO 
LASSO. Evidente que isso é motivo de grande orgulho para os pais, CIDA e ELIAS CRE-
VELARI. Parabéns!!! 

revistaclass.com.br





A CVC realizou, no último dia 24, a entrega de dez Chevrolet 
Bolt ao Executivo Estadual, adquiridos por meio do proje-
to de pesquisa “Mobilidade Elétrica no Estado do Espírito 
Santo”. Nove veículos elétricos ficarão sob responsabilidade 
da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e farão parte da 
frota da Patrulha Escolar. A utilização das viaturas elétricas 
por parte da PM capixaba é algo inédito no Brasil. Outro Bolt 
ficará sob tutela da Casa Militar, a ser utilizado na comitiva 
do governador.
O objetivo do Governo capixaba, segundo o governador Re-
nato Casagrande, é realizar estudos em bases empíricas 
sobre mobilidade elétrica, possibilitando o desenvolvimento 
de políticas públicas na área. “Adquirimos os carros e vamos 
utilizá-los durante dois anos. São veículos mais caros, mas 
que têm um custo menor de manutenção, além de serem 
ecologicamente corretos. No final desse período, a pesqui-
sa apresentará dados sobre o custo benefício e eficiência 
no trabalho. Somos o primeiro Estado a introduzir veículos 
elétricos na Polícia Militar. Escolhemos a Patrulha Escolar 
pois são viaturas que rodam longos trechos durante o dia e 
podem nos dar dados precisos. Vários países já colocaram 
datas para o fim dos veículos à combustão e o Espírito Santo 
não pode ficar para trás”, afirmou Casagrande.
Para José Braz Neto, diretor da CVC, é motivo de grande sa-
tisfação para a marca fazer parte desse momento histórico 
no ES, onde a CVC opera há mais de 35 anos e atualmente 
detém mais de 50% das vendas Chevrolet. Junto com o di-
retor, participaram da entrega dos veículos Bolt o gerente 
geral, Adhemar Martinelli, o gerente de vendas, Rodholpo 
Albert, e a gerente de Marketing, Paula Faria.
O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tya-
go Hoffmann, explicou que o projeto possui forte sinergia 
com o propósito do Governo do Estado na construção do 
desenvolvimento tendo como base a ciência, a tecnologia e, 
sobretudo, a inovação. “Além do compromisso com o meio 
ambiente, este projeto demonstra a capacidade competitiva 
e inovadora do ES, projetando a percepção nacional da forte 
aposta internacional na sustentabilidade da mobilidade elé-
trica. E mais: com a aplicação direta em ações e políticas 
públicas, otimizando o investimento do dinheiro público. Em 
paralelo, incentiva também o surgimento de recursos huma-
nos com expertise nesta área de conhecimento”, afirmou 
Hoffmann.

Renato Casagrande, José Braz Neto, Rodolpho Albert
e Adhemar Martinelli



ES É PIONEIRO NO USO DE 
VEÍCULO ELÉTRICO, O CHEVROLET BOLT 
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Com a vice-governadora, Jacqueline MoraesCom a vice-governadora, Jacqueline Moraes

José Braz Neto e CasagrandeJosé Braz Neto e Casagrande



queda de cabelo após covid-19
SaúdeSaúde

Desde o início de 2020, médicos e cien-
tistas têm estudado para entender todas 
as consequências causadas aos pacien-
tes infectados pelo novo coronavírus. 
Estudos recentes, realizados na Suécia, 
Estados Unidos e México, apontam que 
a queda dos fios de cabelo é o quarto 
principal sintoma prolongado da doença 
(perdendo somente para fadiga 58%, 
cefaleia 44% e transtorno de déficit de 
atenção 27%), sendo experienciada por 
25% dos pacientes. Isso acontece após 
processos inflamatórios e, geralmente, 

de dois a três meses depois da infecção.
Para entender melhor essa condição, é 
preciso conhecer o ciclo de crescimento 
do cabelo em três fases: anágena, catá-
gena e telógena. A fase anágena é quan-
do os fios começam a crescer, dura em 
torno de 2 a 7 anos e o comprimento 
do cabelo é determinado por essa fase, 
com taxa de crescimento de 1 cm / mês. 
Nos cabelos normais e saudáveis, 90% 
dos fios encontram-se na fase anágena, 
em crescimento.
Em seguida, a fase catágena, é caracteri-

zada por ser um estágio rápido de transi-
ção e degradação, em que o crescimento 
pára e os fios de cabelo se desprendem 
da papila. A última fase é a telógena, um 
período de repouso que dura em média 
de 3 a 5 meses, em que a papila não for-
nece nutrientes para os fios e o cabelo, de 
fato, cai. 10% dos fios capilares encon-
tram-se na fase telógena.

 
QUEDA DE CABELO:

EFLÚVIO TELÓGENO AGUDO
A queda de cabelo pós-Covid-19 se 
apresenta na última fase do ciclo ca-
pilar e como quadro clínico, o chama-
do Eflúvio Telógeno Agudo (ETA), uma 
condição comum que pode se manifes-
tar em diversos casos como situações 
de estresse emocional, deficiências 
nutricionais, doenças sistêmicas, uso 
de medicamentos e em momento pós-
-cirúrgico e pós-parto. O ETA promove 
uma antecipação da fase telógena e 
converte mais fios para a queda, fazen-
do com que, ao invés de cair a quanti-
dade normal de cabelo, de 100 a 120 
fios diariamente, caiam de 200 a 300 
fios.
O ETA geralmente acontece após 3 
meses de um quadro infeccioso e/ou 
inflamatório. Porém, muitas vezes o 
próprio estresse emocional gerado pelo 
isolamento social, pela preocupação 
constante de ter contraído a COVID-19 
ou mesmo pela ansiedade excessiva de 
ver os cabelos caindo, faz com que ele 
se potencialize.
A queda de cabelo causada pelo ETA 
não costuma deixar falhas no couro 
cabeludo, pois é difusa e autolimitada, 
ou seja, tem uma duração predetermi-
nada - cerca de dois a quatro meses, 
isso se o paciente não apresenta ne-
nhuma doença ou condição associada. 
Porém, a infecção por Covid-19 pode 
servir de gatilho para outros tipos de 
queda, como a Alopecia Areata, doença 



em que a queda de cabelo causa falhas 
circulares no couro cabeludo. Nesse 
caso, o tratamento deve ser precoce, 
acompanhado por um médico especia-
lista e medicamentos específicos para 
que a doença não progrida.
No caso do ETA, não há um tipo de 
tratamento específico, é necessário 
consultar um médico especialista para 
verificar quais medidas devem ser to-
madas. Nem todos os casos necessi-
tam de tratamento, geralmente a condi-
ção acaba se resolvendo sozinha após 
alguns meses. Às vezes são indicadas 
algumas substâncias de uso tópico ou 
oral para minimizar o problema. Tam-
bém não existe nenhuma forma de evi-
tar o desenvolvimento da condição.
Se o paciente que contraiu Covid-19 
notar que, mesmo após a infecção, 
ainda existe uma queda exacerbada de 
cabelo, deve-se procurar um médico 
para investigar as causas e definir o tra-
tamento mais adequado.

CUIDADOS COM A SAÚDE CAPILAR
O cabelo e o couro cabeludo são áreas 
do corpo humano que sofrem com fa-
tores internos e externos. E podem ser 
sinalizadores de alterações hormonais 
e metabólicas do corpo. Existem algu-
mas medidas que podem ser tomadas 
para o fortalecimento da saúde capilar.
Para ter certeza que os fios estão bem 
nutridos, é preciso checar se os níveis 
de hemoglobina no sangue estão dentro 

Por Dra. Leticia Odo

Formada em Medicina pela 
UNIFESP - Escola Paulista de 
Medicina (EPM). Especialista 
pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica. Membro titular 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e Membro da 
Associação Brasileira de Cirurgia 
da Restauração Capilar. Faz parte 
do corpo clínico dos principais 
hospitais de São Paulo, como o 
Hospital Israelita Albert Einstein 
e Hospital Sírio Libanês, entre 
outros hospitais conceituados.

da taxa esperada. Essas são as células 
responsáveis por transportar oxigênio 
para as demais células do corpo. Aju-
da também ter uma alimentação rica 
em ferro - presente em alimentos como 
feijão, espinafre, carne vermelha e cas-
tanha de caju.
Uma alimentação equilibrada é de ex-
trema importância para a manutenção 
da saúde capilar. Além dos alimentos 
ricos em ferro, é preciso ingerir as por-
ções sugeridas de minerais, proteínas, 
gorduras e carboidratos de boa quali-
dade. Durante o dia a dia, nem todos 
conseguem ter uma dieta rica em todos 
esses nutrientes, então, é possível ver 
com o médico a possibilidade da inges-
tão de complementos vitamínicos que 
podem ajudar a tornar os fios mais for-
tes e resistentes.
Para ter cabelos saudáveis, existem 
mais alguns cuidados. Prender o cabe-
lo em rabos de cavalo e coques mui-
to apertados pode, além de quebrar 
os fios, também levar à queda capilar 
de tração - a melhor alternativa é usar 
elásticos de tecidos mais suaves. Usar 
chapinhas e secadores pode tornar os 
fios fracos e quebradiços, pois o calor 
constante - perto do couro cabeludo - 
pode inflamar os folículos pilosos e difi-
cultar o crescimento dos fios. Também 
é importante evitar banhos quentes, já 
que a temperatura elevada da água abre 
as cutículas e acarreta o ressecamento 
dos fios.



Orientação vacinal de acordo com as peculiaridades de cada 
pessoa, suporte no período pré e pós vacinal, trabalho com 
a “Aicmofobia” (medo de agulhas) e uma equipe altamente 
qualificada são alguns diferenciais que a CLÍNICA BURIAN 
VACINAS, especializada em imunização, traz para o Estado. 
Com ampla experiência, a diretora técnica, DRA. ANA PAULA 
BURIAN, é médica pediatra e infectologista com vasto co-
nhecimento na área por fazer parte da Comissão de Calendá-
rios Vacinais da Sociedade Brasileira de Imunizações - SBIm 
e trabalhar no CRIE desde 2004, com vacinação em pessoas 
portadoras de doenças crônicas e tratamento de doenças 
como câncer no Estado do Espírito Santo.
Considerando todo o momento delicado que vivemos, e 
por entender a necessidade do pensamento coletivo para a 
melhor proteção no núcleo familiar e profissional da nossa 
sociedade, DRA. ANA PAULA disponibiliza seu trabalho de 
orientação vacinal de acordo com as peculiaridades de cada 
pessoa, inclusive sobre as vacinas que são feitas no setor 
público e o investimento que deve ser feito na saúde quando 
for necessária a vacinação no setor privado.
Acreditando na importância das vacinas e da informação se-
gura em todas as etapas de proteção, ela e sua equipe de 
trabalho estão atentos às necessidades dos capixabas com 
sua linha excepcional de trabalho voltado para o perfil téc-
nico e humanizado, cumprindo as exigências e protocolos 
importantes a fim de contribuir com a política de saúde do 
nosso Estado.
Dentro da missão da BURIAN VACINAS também está a orien-
tação e suporte pela equipe no período pré e pós vacinal, 
prestando o apoio técnico necessário em casos de dúvidas e 
possíveis reações que possam acontecer, mesmo que even-
tuais. Há também o trabalho com a temida e pouco conhe-
cida “Aicmofobia” (medo de agulhas), entendo que vacina 
deve estar vinculada à proteção e não a dor e sofrimento, e 
que se pode melhorar a experiência da vacinação através de 
estratégias de redução de dor e desconforto.

CLÍNICA 
BURIAN

VACINAS

BURIAN VACINAS - Shopping Adventure Mall Boutique
R. José Pena Medina, 216, lj. 2 
Praia da Costa -  Vila Velha/ ES 

Tels.: (27) 3020-8600/ (27) 99909-8600 no WhatsApp
Instagram @burianvacinas e @draanapaulaburian

Dra. Ana Paula BurianDra. Ana Paula Burian

Dra. Ana Paula, Laura e Nathalia BurianDra. Ana Paula, Laura e Nathalia Burian







LOMBO SUÍNO NO CREME DE LIMÃO 
E MINI CEBOLAS CARAMELADAS

BOLO DE NATA
LOWCARB E DIET

CulináriaCulinária

Ingredientes: 3 ovos inteiro, 200 g de nata, 100 g de leite de coco 
concentrado, 80 g eritritol ou xilitol, 60 g farinha de amêndoas, 60 g 
farinha de coco, 40 g de farinha de arroz, 20 g psylliun, 15 g fermento 
químico, cream cheese.

Modo de Preparo: pré-aqueça o forno a 200 graus. Bata os lí-
quidos até ficarem homogêneos, pode ser com o fouet ou liqui-
dificador. Em um bowl, misture os ingredientes secos, menos 
o fermento. Por último, acrescente o fermento e despeje em uma 
forma untada. Asse por 35 a 40 minutos, faça o teste do palito. 
Espatule levemente o bolo com cream cheese quando estiver frio, 
decore com frutas de sua preferência; usamos algumas framboesas 
e amoras congeladas.

RECEITAS BY CHEF THIAGO RIBEIRO

Ingredientes do Lombo: 1 peça de lombo suíno limpa (cerca 
de 1,0 kg), gengibre ralado, 1 talo de erva doce picada, suco 
de 1 limão e raspas, ½ xícara (chá) de vinho branco, 2 dentes 
de alho espremidos, sal e pimenta-do-reino, 5 colheres (sopa) 
óleo de coco ou manteiga de coco, 1,5 litro de leite de coco 
culinário, 300 g de ceboulete descascada, shoyu de coco.

Modo de Preparo: esta receita precisa marinar por 12 horas. 
De véspera, tempere o lombo com gengibre a gosto, o talo de 
erva cidreira picado, o suco de limão, o vinho branco, o alho e 
sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe marinando por cerca de 
12 horas na geladeira. Na panela de pressão, aqueça o azeite 
e doure o lombo (sem a marinada). Adicione o leite de coco e 
o caldo da marinada, tampe e cozinhe por 1 hora após pegar 
pressão. Enquanto cozinha, mergulhe as cebouletes em água 
fervente por 3 minutos, retire e passe na água fria para esfriar.
Aqueça 2 colheres de sopa de manteiga de coco em uma frigi-
deira e doure as cebolas, acrescente o shoyu de coco aos pou-
cos, continue fritando até ficarem douradas e reserve. Libere a 
pressão para abrir a panela, retire a carne, coe o molho e leve 

de volta ao fogo até encorpar. Sirva com o lombo fatiado e junte 
as cebolas douradas, utiliza as raspas do limão para decorar.
Dica: pode acrescentar mini cenouras e vagens picadas com 
as cebolas.



Panorama DigitalPanorama Digital

A Apple deve aumentar a capacida-
de da bateria nos celulares da linha 
iPhone 13 em até 18% em relação à 
versão anterior. Os novos smartpho-
nes ainda devem chegar a outros 
países com suporte ao 5G de ondas 
milimétricas (mmWave).
As informações sobre a bateria fo-
ram reveladas no início deste mês. 
Pelo Twitter, L0vetodream compar-
tilhou uma captura de tela de uma 
publicação de Digital Chat Station 
na rede social chinesa Weibo, onde 
mostra uma lista com três compo-
nentes da Apple. As peças devem 
ser direcionadas aos telefones a se-
rem lançados neste ano.

A nova linha de máquinas Lava e Seca LG, de 13kg, apresenta-
da recentemente, tem maior capacidade e as máquinas LG V2 
e V4 contam com inteligência artificial, tecnologia Steam+ e 
conexão Wi-Fi para controles por meio de assistentes virtuais, 
como o Google Assistentes.

Além disso, têm cesto de inox e vidro temperado na porta. Sua 
abertura é front loader, ou seja, você abre pela porta frontal, e 
elas estão disponíveis em duas cores na versão V2 - branca e 
preto escovado -, e em três cores na V4 - branco, cinza e cinza 
claro. Valores a partir de R$ 4.769

iphone 13 com bateria até 18% maior e 5g mais rápido

lava e seca com inteligência artificial






