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RESILIÊNCIA E CREDIBILIDADERESILIÊNCIA E CREDIBILIDADE
sempre com a alma em festa e o coração a gargalhar 
que estamos aqui. Agora, comemorando os 29 anos 
de existência da revista CLASS. Para nós, uma grande 
festa; para alguns que apostaram no seu fracasso, no 

seu lançamento, deve ser um veneno. 
Naquele dia 02 de setembro de 1992, no Shopping Rio 
Branco, senti que teria grandes mudanças em minha vida. 
Mais obrigações, compromissos assumidos e a certeza que 
entraria num ringue onde teria de vestir “as armas de JOR-
GE” para sobreviver, ter fé em DEUS e buscar sempre su-
peração em cada matéria. Mostrar diferente, criar um estilo, 
valorizar talentos e lançá-los para o sucesso. 
Vimos, logo depois, o que é natural, surgirem muitas revis-
tas. Numa reunião para criação de um sindicato, aparece-
ram 37 donos dessas publicações. Muitos deles jornalistas 
que se achavam FAMOSOS e PODEROSOS. Não resistiram. 
Com isso, amealhei amigos e muitos desafe-
tos. 
A nossa sobrevivência criou questionamentos 
do tipo: “Quem o banca?” Inventaram sócios 
milionários, quando na verdade tenho apenas 
dois: um no papel, que é minha esposa, ELI-
ZA, e o outro DEUS, este sim, que me conduz 
a cada edição, sempre iluminando pautas e 
abrindo portas que garantem a vida, aumentam 
a credibilidade e nos trouxeram até aqui. 
Já cheguei a trabalhar 14 horas num só dia. 
Já contei, mas devo repetir, que a minha filha, 

TERRIELY, já passou uma noite inteira acordada no escritó-
rio para cumprir prazo e a revista sair no dia prometido aos 
anunciantes e assinantes. Já fechamos muitas edições no 
vermelho, mas não podemos sentar e esperar que os anún-
cios sejam suficientes para cobrir as despesas. Temos que 
honrar, e honramos, os nossos compromissos com os que 
acreditam e investem em nosso trabalho. Nunca tivemos um 
processo. Mesmo porque as cobranças só são feitas após 
a publicação. E a todos que fazem parte dessa história, ao 
longo de 29 anos, mantemos uma GRATIDÃO ETERNA.  
Nesta belíssima EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO, vocês verão 
o quanto DEUS nos recompensa. Mostramos uma das 
maiores emoções da nossa família, com o nosso filho 
LEOPOLDO tomando posse como juiz no TJSE. Fizemos 
a cobertura especial sobre ARACAJU, uma surpresa que 
recomendamos que coloquem em suas agendas para vi-

sitar. Temos uma mostra do luxuoso escritório 
do amigo SÉRGIO PAULO RABELLO. Na seção 
FIRST CLASS, chegou a vez de homenagear o 
amigo irmão EDUARDO GUIGNONE, o pediatra 
número 1 do Estado. E, graças a Deus, mui-
tos anúncios lindos. Tudo isso recheando uma 
capa espetacular, com a noiva LÍVIA SABBAGH 
MIGUEL, que entrou no embalo e fez sua festa 
para colaborar com a retomada do movimen-
to social da high capixaba. Então, o que nos 
cabe é revalidar com o nosso já copiado jargão: 
OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass





revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

Na foto, o deputado estadual Marcelo Santos e a esposa, Shirlene, no casamento de 
seu assessor de comunicação, Carlos Augusto (Guto), com Priscila, que teve cerimô-
nia religiosa na Igreja São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, e recepção no 
Cerimonial Villani.

MMMOlhando, dias atrás, uma 
foto de uma senhora, num site, 
fiquei confuso se via uma BALEIA 
ou uma JAGUATIRICA. Preciso re-
marcar uma consulta com o meu 
oftalmologista preferido, KAMEL 
MOYSES. 
MMMReflexão: “Quando eu saí 
em direção ao portão que me le-
varia à liberdade, eu sabia que, se 
eu não deixasse minha amargura e 
meu ódio para trás, eu ainda esta-
ria na prisão.” Palavras de NELSON 
MANDELA.
MMMO prefeito furacão, EUCLÉ-
RIO SAMPAIO, desde janeiro, quan-
do assumiu o trono da Prefeitura de 
Cariacica, abre oportunidades para 
atrair investidores para o município 
e, consequentemente, criar novos 
empregos com as indústrias que se 
instalam. O resultado é excelente.
MMMEle também comemorou, 
dias atrás, um grande feito. No 
TWITTER, por causa da facilidade 
de agendamento da vacina, o mu-
nicípio apareceu entre os assuntos 
mais comentados.

MMMFalam que 46% da popu-
lação brasileira deixou de comer 
carne nos últimos meses. Atri-
buem à opção de ser VEGANO. 
Não acredito! Penso que o preço 
da carne seja a razão. 
MMMCada um arranja um modo 
de faturar. O governo da NAMÍBIA 
arrebatou US$ 400 mil vendendo 
57 elefantes. O país está com uma 
superpopulação dos animais que, 
segundo pesquisa, somam 28 mil. 
Aqui no Brasil, é proibido vender até 
passarinho. Acho que só é permitida 
a venda de “PINTINHOS”. Como diria 
o saudoso TAO MENDES: “Macacos 
me mordam!!!”  Quá... Quá... Quá...
MMMBelo exemplo: o jornalista 
BORIS CASOY, nos seus 80 anos, 
voltou a estudar. Quer se formar 
em Medicina Veterinária. E, quan-
do questionado, foi taxativo: “Ficar 
parado enlouquece!” Com certeza. 
A PANDEMIA e os que nos obri-
garam ao isolamento, naquela do 
#fiqueemcasa, são responsáveis 
pelos milhões de novos loucos es-
palhados pelo mundo.
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by SÉRGIO PAULO RABELLO



Em qualquer profissão, o mais difícil é criar um estilo próprio. É ter o seu trabalho identifi-
cado em apenas um olhar. O arquiteto e designer de interiores SÉRGIO PAULO RABELLO já 
conseguiu isso. Seja num espaço clean ou num mix de sofisticação e glamour, seus ambien-
tes mostram ousadia, criatividade e bom gosto. 





CLASS foi conhecer o seu novo escritório, no térreo 
do edifício CONILON, e não resistiu. Aqui está com-
partilhado, através das lentes do fotógrafo Arnaldo 
Peruzo, para vocês admirarem. 
O local, com 220 m2, além de abrigar o escritório do 
arquiteto, tem espaço gourmet, adega, sala de reu-
niões, living e dois banheiros. A linha ARTEFACTO 
valoriza suas ideias e o resultado é simplesmente 
espetacular. Um luxo! As fotos falam mais.





Cortina Silhouette®️ Cortina Silhouette®️ 
30 anos30 anos



Praça Cristóvão Jaques, 75 - Santa Helena -Vitória/ ES Praça Cristóvão Jaques, 75 - Santa Helena -Vitória/ ES 
Tels: (27) Tels: (27) 3345-68883345-6888 / (27)  / (27) 99943-689199943-6891
arteassinadaes.com.br - Instragram: @arte.assinadaarteassinadaes.com.br - Instragram: @arte.assinada





A VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, loteadora capixaba 
com mais de 25 anos de atuação no Espírito Santo e 10 anos 
em outros estados, se expande pelo Brasil e se prepara para 
lançar 16 empreendimentos nos próximos anos. Serão 11 lo-
teamentos em Rondônia, dois no Mato Grosso e três em terras 
capixabas.
De acordo com o CEO da empresa, DOUGLAS VAZ, os investi-
mentos giram em torno de R$ 510 milhões e gerarão cerca de 
1200 vagas de emprego no ES e nas regiões Norte e Centro-
-Oeste do Brasil.
A empresa emprega atualmente 68 funcionários na área admi-
nistrativa e trabalha com total respeito ao meio ambiente. Tem 
a missão de concretizar projetos sustentáveis.
Douglas Vaz tem mais de 40 anos de experiência com em-
preendimentos imobiliários. É fundador da Cristal Empreendi-
mentos, junto com o pai, João Vaz. Vem de uma trajetória de 
grandes projetos de sucesso, como os empreendimentos Bou-
levard Lagoa e Mar D’ulé, idealizados por ele, através da Cris-
tal. O Boulevard Lagoa é o maior empreendimento horizontal 
do Espírito Santo, com conceito de Residence e Resort, locais 
para a prática de esportes, lazer das famílias, segurança, além 
de estar junto às belezas de um santuário ecológico, a Lagoa 
Jacuném. Tornou-se um dos locais mais desejados para morar 
no Estado.

VAZ DESENVOLVIMENTO VAZ DESENVOLVIMENTO 
SE EXPANDE NO ES E NAS REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE DO BRASIL

Esse conceito de destaque com credibilidade, o empresário le-
vou para Rondônia e Mato Grosso, onde tiveram 95% de suas 
vendas concluídas em menos de 4 dias.
“Construímos mais de 120 empreendimentos com a Cristal, 
que se tornou a maior loteadora do ES. Dei a minha contribui-
ção nesta empresa que 
tinha o meu pai como 
sócio e hoje se tornou to-
talmente familiar. Já está 
estruturada, tem seus 
comandos próprios. Dei-
xei minha história mar-
cada e parti para novos 
desafios. Achei que era 
o momento de me dedi-
car 100% à Vaz e criar 
inovações sempre pen-
sando no cliente final,” 
concluiu.

DOUGLAS VAZ,
CEO da Vaz

Desenvolvimento



Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sl. 1505 - Enseada do Suá - Vitória/ES 
Tel: (27) 98827-4211         sergiopalmeirastudio
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A CASA ARRUMADA, showroom de móveis especializado em 
quartos, acaba de lançar uma linha inédita de mobiliário - a 
LINHA 8 - assinada pela empresária Claudia Júdice Folador. 
A novidade chegou para marcar o aniversário de oito anos da 
Casa e para tirar do papel uma ideia que há tempos era sonha-
da pela empresária. “Para mim, um móvel nunca foi apenas um 
móvel. Ele me desperta sensações”, conta Claudia.
Um conceito muito forte neste mobiliário é a valorização do 
artesanal e da mão de obra capixaba. A LINHA 8 contempla 
oito peças, produzidas exclusivamente em madeira maciça, 
desenhadas para serem verdadeiras artes em forma de móvel. 
São três escrivaninhas, três mesas de cabeceira, um espelho 
e um cabide. Cada detalhe da coleção foi pensado para gerar e 
transmitir sensações, emoções, memórias e afetos. 
Além de todo mobiliário para quartos (cama, colchão, mesa 
de cabeceira, cômoda, poltrona, escrivaninha), a CASA ARRU-
MADA também trabalha com tecidos (para cortina, roupa de 
cama, estofados), tapetes, papel de parede, persianas, roupa 
de cama a pronta entrega e os mais deliciosos aromas para 
perfumar os ambientes da casa. Convidamos a todos para que 
façam uma visita à loja e tenham uma verdadeira experiência, 
não apenas com o atendimento, mas também com cada peça 
selecionada a dedo com a curadoria de Claudia.

CASA ARRUMADA HOME & DESIGN
Av. Rio Branco, 311 - Lj 02 - Santa Lúcia - Vitória/ES

Tel: (27) 3215-5260 - Instagram: @casaarrumada.etc

LINHA AUTORAL DA LINHA AUTORAL DA CASA ARRUMADACASA ARRUMADA
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Rua Afonso Cláudio, 259 - Praia do Canto
(27) 3227-3746          reginapaganiloja



Conheço poucas pessoas que te-
nham um astral e sejam unanimida-
de na sua forma de ser. Uma delas 
é MAÍTA MOTA. Com seu jeitinho 
especial, distribuindo simpatia, até 
mesmo na época em que enfrentou 
uma doença, a sua energia positiva 
transmite LUZ.
Para comemorar seu aniversário, 
ela abriu as portas do seu apê, que 
está sendo totalmente redecorado, 
e como o living já estava pronto, 
achou por bem na véspera reunir 
algumas amigas para festejar.
Conclamou a sua cozinheira, elabo-
rou o cardápio e o evento rolou até 
as 17 horas, fechando com o tradi-
cional HAPPY BIRTHDAY. Que tenha 
muita saúde e continue espalhando 
alegria e sendo exemplo de um es-
tilo de vida onde o que importa é 
ser FELIZ. Parabéns!

OPEN HOUSE: MAÍTA MOTA, A QUERIDA

Penha Daher, Sheila Silva, Penha Penha Daher, Sheila Silva, Penha 
Nonato, Rita Luz, Renata Rasseli, Nonato, Rita Luz, Renata Rasseli, 

Eliza Santos, Beatriz Oliveira Santos, Eliza Santos, Beatriz Oliveira Santos, 
Monica Zorzanelli e Maíta MotaMonica Zorzanelli e Maíta Mota

Monica Cangini, Rita Tristão,Monica Cangini, Rita Tristão,
a aniversariante e Ana Clarka aniversariante e Ana Clark

Maíta Mota e Renata RosaMaíta Mota e Renata Rosa







 A COROAÇÃO DO AMOR

LÍVIA E VICTOR
Eles também, devido à PANDEMIA, foram obrigados a 
adiar um sonho: o de reunir familiares e amigos para 
oficializar o casamento. Mas, no último dia 21, LÍVIA e 
VICTOR irradiavam alegria quando juraram amor eter-
no, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na 
Catedral Metropolitana, ao som de HARITON NATHA-
NAILIDIS e sua orquestra, e perante DEUS.
LÍVIA adentrou a nave, linda, levada pelo pai, todo or-
gulhoso, JOÃO MIGUEL. Usava um modelo tradicional 
com decote profundo, da ROSA CLARA, by Paula Bou-
langer. Na cabeça, uma tiara de brilhantes da OSWAL-
DO MOSCON JOALHERIA, véu longo com acabamento 
em crinol e, nas mãos, um buquê de flores brancas e 
um terço de cristal. O momento de grande emoção foi 
a entrada das avós, uma levando a imagem de Nossa 
Senhora e outra com as alianças para a benção.
CHAMPANHE, FLORES E ALEGRIA - Até todos se aco-
modarem, o ritual de uso de máscaras e álcool gel para 
limpeza das mãos foi mantido com rigor no local da 
recepção. O ambiente, com paredes forradas de negro, 
tinha a intenção de realçar os quatro pequenos gazebos 
com as estruturas cobertas de flores brancas, tendo ao 
centro deles o bolo em destaque.
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A pista usada, iluminada de LED, é sempre um complemento para qualquer 
projeto decorativo. Nas extremidades, grandes lustres de cristal e a ilumi-
nação ganhou pontos de luz âmbar para mesas de convidados. Os arranjos 
aéreos, com folhagens verdes, também enfeitavam as mesas de padrinhos 
e da família. O efeito total estava muito bonito! Além do buffet volante, bas-
tante diversificado, havia pontos com um risoto de bacalhau. 
A fartura de bebidas, como champanhe e whisky, era notória. Mas, nada era 
mais comovente e atraente que a ALEGRIA dos noivos e das famílias. LÍVIA 
e VICTOR partiram em lua de mel para a Colômbia. As fotos para eternizar 
este momento especial foram de BRUNELLA RIOS e LÉO SIMÕES.

Lívia entre a irmã, Nathália, e a mãe, Gena SabbaghLívia entre a irmã, Nathália, e a mãe, Gena Sabbagh

Edison Viana, Dani Chambô, Leila e João MiguelEdison Viana, Dani Chambô, Leila e João Miguel

Débora Vecci AlcuriDébora Vecci Alcuri
e Marilena Duartee Marilena Duarte

Claudia e Renato Santos NevesClaudia e Renato Santos Neves Moysés Nader, Marcos Abaurre e Edilson DuarteMoysés Nader, Marcos Abaurre e Edilson Duarte

Claudia da Paixão de Barros, Wilson Bortolotti JuniorClaudia da Paixão de Barros, Wilson Bortolotti Junior
e Vera Zanol Santos Nevese Vera Zanol Santos Neves



Moysés Nader, Marcos Abaurre e Edilson DuarteMoysés Nader, Marcos Abaurre e Edilson Duarte

Os noivos, Lívia e Victor, com os pais, Gena Sabbagh e João Miguel e Ana Beatriz e Henoch FigueiredoOs noivos, Lívia e Victor, com os pais, Gena Sabbagh e João Miguel e Ana Beatriz e Henoch Figueiredo

Leila com Rosilane FehelbergLeila com Rosilane Fehelberg
e Leandro Santose Leandro Santos

João Miguel e LeilaJoão Miguel e Leila
da Paixão de Barrosda Paixão de Barros

A entrada da noiva com o paiA entrada da noiva com o pai

Eloá e Alexandre MiguelEloá e Alexandre Miguel
com a filha, Alicecom a filha, Alice

João Miguel eJoão Miguel e
Marina Miguel CarvalhoMarina Miguel Carvalho



EDUARDO GUIGNONE

Edu com sua linda família: a esposa, Sandra, Edu com sua linda família: a esposa, Sandra, 
as filhas, Bruna e Camila, os genros, Pedro as filhas, Bruna e Camila, os genros, Pedro 
e André, e seus grandes amores, os netos, e André, e seus grandes amores, os netos, 

Joana, Andrezinho e PietraJoana, Andrezinho e Pietra

Com as Com as 
lindas filhas, lindas filhas, 
Bruna e Bruna e 
CamilaCamila

Em uma de nossas viagens a Paris,Em uma de nossas viagens a Paris,
indo jantar no Le Jules Verne, na Torre Eiffelindo jantar no Le Jules Verne, na Torre Eiffel

Comemorando no Le Train Bleu, em ParisComemorando no Le Train Bleu, em Paris



É sabido que, ao longo da vida, esco-
lhemos amigos que se tornam irmãos. 
E, às vezes, com um relacionamento 
até superior aos de sangue. Eu, Jorgi-
nho Santos, tenho alguns assim. Um 
deles é o personagem desta edição 
tão especial quanto ele - EDUARDO 
COSTA GUIGNONE. 
Somos AMIGOS há mais de 40 anos. 
Já choramos juntos, mas demos 
gargalhadas em dobro. Com ele e a 
esposa, SANDRA, fizemos algumas 
viagens, inclusive duas para a minha 
amada PARIS, que se tornaram INES-
QUECÍVEIS. Como dizem, e acredito, 
que se conhece por inteiro uma pes-
soa numa viagem, tivemos depois 
disso a solidez tão rara numa amizade. 
Nos casamentos de suas filhas, BRU-
NA e CAMILA, fui o coordenador de 
tudo. Fiz projetos e acompanhei até o 
momento final, além de ter sido esco-
lhido, com ELIZA, para o time de pa-
drinhos. 
Essa é a nossa parte, agora vamos 
falar dele: qual mãe, em momento de 
angústia e inexperiência, só consegue 
tranquilidade após a consulta de um 
pediatra? Todas!  Então, nesta Ilha, ele 
conquistou famílias inteiras, aliviando 
dores e tirando preocupações. EDU-
ARDO se tornou o PEDIATRA número 
1 da high capixaba. As suas consultas 
são recheadas de carinho, de explica-
ções e orientações necessárias para 
o bom acompanhamento do cresci-
mento dos bebês. Assim sendo, não é 
apenas o médico, torna-se um amigo 
valioso para os pais. 
Hoje, EDU vive momentos mágicos 
em sua casa de verão na ALDEIA, 
curtindo os netos, JOANA, ANDREZI-
NHO e PIETRA, e, óbvio, esbanjando 
amor e carinho. EDUARDO COSTA 
GUIGNONE não poderia jamais faltar 
nesta seção FIRST CLASS, dedicada 
aos nomes mais expressivos da high 
capixaba.

FIRST 
CLASS

Os queridos Sandra e Eduardo GuignoneOs queridos Sandra e Eduardo Guignone



by JORGINHO SANTOS

MMMA primeira vez que vi um 
ambiente quase totalmente em tom 
preto foi em Milão, no restaurante 
BVLGARI, há uns sete anos. Apesar 
de ser ligado a uma das mais famo-
sas marcas de joias, e muitos acha-
rem o máximo, achei um HORROR. 
Tudo era preto, até o papel higiê-
nico. Como diria o saudoso Sérgio 
Caseira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!! Quá...Quá...Quá...
MMMAtualmente, no Brasil, perce-
bo que os profissionais aderiram to-
talmente à tendência. Há quem goste, 
mas, para mim, cria um grande des-
conforto. Até em Aracaju fomos a um 
restaurante bem-conceituado e 80% 
do ambiente era em preto. 
MMMMas, há também os que in-
sistem em fazer tudo branco e bege. 
Alguns ficam lindos, outros total-
mente inexpressivos. Percebe-se in-
segurança em ousar, em criar uma 
identidade. 
MMMO joalheiro RICARDO VIEIRA 
comemora os seus 30 anos de ativi-
dades profissionais este ano. Na pro-
gramação, fará vários eventos no seu 
ambiente da CASA COR 2021 home-
nageando 30 senhoras de atividades 
profissionais diferentes. Na oportuni-
dade, elas receberão um livro focado 
em grandes mulheres que marcaram 
épocas.
MMMNão tente enganar, e muito 
menos ser enganado, acendendo 
uma vela para DEUS e outra para o 
DIABO. 
MMMAs colunas sociais que ain-
da insistem em existir com palavras 
arcaicas e abrindo espaço para ele-
mentos pobres de espírito, colaboram 
para o próprio fracasso. Acho que 
nunca leram colunas como da Mônica 
Bergamo, Joyce Pascowitch e Sonia 
Racy para ver que hoje é preciso ter 
informações diferenciadas e falar de 
política, economia, arquitetura. Um 
espaço para que as pessoas façam 
uma leitura dinâmica das notícias, 
escritas com estilo próprio, e não 
para reverem o que foi publicado um 
dia antes no INSTAGRAM e no FACE-
BOOK. E como disse BRUNO ASTU-

TO, confirmando o que já havia dito 
aqui: “Hoje, não existe mais coluna 
social. Cada um faz o seu colunismo 
nas redes sociais.” 
MMMPublicado um texto tragicô-
mico numa rede social: “Bem pode-
riam formar um time de intelectuais 
para salvar o Afeganistão: Anitta, 
Felipe Neto, Juliette, Gil da Vigor, 
Greta, Emicida, Fabio Porchat, 
Pabllo Vittar e Tico Santa Cruz. Eles 
têm a solução para tudo.” Como 
diria o saudoso CARLOS VACCA-
RI: “Sem aquela, tá!”  Quá... Quá... 
Quá...
MMMAumenta o número de pes-
soas se destacando pela falta de 
educação. São aquelas que se dão 
grande importância e nunca retornam 
ligações e nem mensagens de What-
sApp. Que feio!!!
MMMNos seus 31 anos de ativi-
dades, Monica e Cássio Domingues 
partem para um novo desafio com 
a sua Maison Rosée. Abrirão um 
espaço de locação para festas, que 
está lindo e poderá ter eventos para 
até 200 pessoas, e também locarão 
móveis e objetos de decoração.
MMMO estilista IVAN AGUILAR 
não para. Depois de criar uma linha 
feminina para venda no e-commerce 
e algumas joias, preparava em sigilo 
a sua linha de perfumes. Agora, JG 
contou.
MMMPara relaxar: um velho aca-
bou de morrer. Aparece um padre 
para encomendar o corpo e rasga os 
maiores elogios: “O finado era um 
ótimo marido, um excelente cristão, 
um pai exemplar!” A viúva, descon-
fiada, se vira para um dos filhos e 
lhe diz ao ouvido: “Filho, vai lá até o 
caixão e veja se é mesmo o seu pai 
o defunto que está lá dentro!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMDescobriram que o cantor 
ELVIS PRESLEY, um dos mais queri-
dos em todos os tempos, tinha uma 
mania bem estranha. Quando apare-
cia na TV alguém que ele não gos-
tasse, sacava o revólver e disparava. 
Matou muita gente! Destruiu muitos 
aparelhos. Eu hein...

revistaclass.com.br





Do ex-governador JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA: “A revista 
CLASS é um belo instrumento de reencontro periódico da 
sociedade capixaba consigo mesma. O JORGINHO é seu 
criador, idealista, incansável e determinado, que há 29 anos 
crê nos seus sonhos, enfrenta desafios e faz acontecer. 
Alguém que sabe bem o que quer, luta para alcançar, conserva 
brilho nos olhos e tem personalidade indomável!”

EM SETEMBRO
DE 1992

EM SETEMBRO
DE 2021

Na primeira edição da revista CLASS, a juíza IVONE FONTANA 
MENEZES declarou: “Eu adoro ler a coluna de JORGINHO 
SANTOS. É fantástica! Fico triste quando vai terminando as 
‘LINHAS MALDITAS’. Adoro porque ele é sincero, verdadeiro, 
elogiando muitas vezes pessoas que a gente sabe que ele não 
curte. De um modo geral, a notícia hoje é muito sangrenta 
ou decepcionante e humilhante para quem vive do trabalho 
honesto. Por isso, gosto quando acho humor e honestidade 
no que está escrito.”

PERIODICIDADE
HUMOR

CREDIBILIDADE
GLAMOUR



EMOÇÃO 
SEM LIMITES

Algumas conquistas na vida devem ser consideradas como um prê-
mio de DEUS! E quando você acompanha de perto a batalha e a dedi-
cação de um filho obstinado por alcançar a sua meta, quando chega a 
hora, se temos sensibilidade, revemos em instantes, como num filme, 
anos e anos de lutas que antecederam a vitória. 
Talvez, alguns não tenham a capacidade de dimensionar, e muito me-
nos valorizar, mas eu vi no meu filho LEOPOLDO MARTINS MOREIRA 
NETO um herói. E como conter a emoção e não querer compartilhar 
um momento assim? Impossível! Passei a semana inteira tentando 
controlar a ansiedade e as possíveis lágrimas, uma vez que no bloco 
dos CHORÕES sou bastante conhecido. 

Leopoldo ladeado pelos pais, Eliza e Jorginho Santos, Leopoldo ladeado pelos pais, Eliza e Jorginho Santos, 
a esposa, Izabela, Terry, Cid Paulo e Jorgea esposa, Izabela, Terry, Cid Paulo e Jorge

Fo
to

s 
de

 F
er

na
nd

o 
Co

rr
ei

a



Quando chegamos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE e 
o vi com a sua toga, os olhos já ficaram lacrimejados. Mas, 
quando todos os juízes aprovados adentraram o salão para 
as devidas saudações dos desembargadores e do presidente 
do TJSE, engoli seco para não preocupar ninguém. Entretan-
to, quando LEOPOLDO foi convidado para o discurso como o 
orador dos novos juízes substitutos, me dei o direito de chorar. 
E cada citação realçava a sua segurança e o seu preparo, que 
custaram milhares de horas estudando. 
O nosso filho caçula nasceu para ser JUIZ. E com apenas nove 
anos já declarava esse desejo. Quando fiz a minha festa de 25 
anos de colunismo, na Residência Oficial do Governador, na 
Praia da Costa, o HOMEM DO ANO que homenageamos foi o 
ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO, na época exercendo a Pre-
sidência do Supremo Tribunal Federal. LEOPOLDO tinha uns 14 
anos e quis ser apresentado a ele. Lembro que eu disse ao mi-
nistro: “Este é o meu filho caçula. Ele tem pretensões de seguir 
a carreira na magistratura e um dia chegar ao STF!” O querido 
VELLOSO, imediatamente, falou: “Se quer, chegará! Uma pena 
que não estarei mais lá para jogar o tapete vermelho!” 
Indiferente se a sua trajetória seguirá à risca os seus desejos, 
para a nossa família ele é motivo de muito orgulho. Temos a 
consciência tranquila que demos o suporte financeiro em to-

dos os momentos, e nem sempre com facilidade, porque não 
somos milionários. Vivemos dentro de um excelente padrão, 
graças a Deus, mas sempre com uma regra repassada entre 
todos da família: “Podemos tudo, uma coisa de cada vez!” 
Se isso já não fosse suficiente, tivemos centenas de manifesta-
ções de amigos de todas as classes sociais. Alguns acompa-
nharam pelo YOUTUBE e fizeram questão de declarar que tam-
bém choraram. Não há como negar que foi um dos momentos 
mais importantes da minha vida e, até hoje, às vezes acordo e 
penso nos avós que já se foram. Um que ele tem o seu nome e 
outro que viu, de outro plano, um neto chegar à sua terra natal 
e ser empossado JUIZ, por mérito próprio, no Tribunal que por 
várias vezes arrebatou o título de melhor TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA do País. 
E mesmo sendo aprovado antes no TRIBUNAL DA PARAÍBA, 
optou pela espera, por 4 anos, da chamada para ingressar no 
de SERGIPE. Um longo tempo, mas de grande aprendizado, 
principalmente de que o tempo de DEUS não é igual ao tempo 
dos homens. 
Nos últimos dias, senti no peito algo totalmente diferenciado, 
temperado com AMOR e EMOÇÃO SEM LIMITES. Filho, só 
posso terminar dizendo o meu tradicional jargão: OBRIGADO! 
OBRIGADO! OBRIGADO! - Jorginho Santos

Dr. Roberto Alcantara, Desembargadora Ana Lucia, Thiago, Augusto, Leandro, Dr. Roberto Alcantara, Desembargadora Ana Lucia, Thiago, Augusto, Leandro, 
Marília, Marina, Leopoldo, Jose Carlos Felizola Filho, Desembargador Edson Ulisses, Marília, Marina, Leopoldo, Jose Carlos Felizola Filho, Desembargador Edson Ulisses, 

Desembargadora Maria Angélica, Deputado Garibalde Mendonça, Viviane, Renato, Desembargadora Maria Angélica, Deputado Garibalde Mendonça, Viviane, Renato, 
Raphael, Pedro, Desembargador Luiz Mendonça e Desembargador Roberto PortoRaphael, Pedro, Desembargador Luiz Mendonça e Desembargador Roberto Porto





MMMEm ARACAJU, algumas 
marcas de carros de luxo têm fila 
de espera de até quatro meses para 
entrega. Vai entender!
MMME o pé de frango está em 
alta cotação: o quilo por R$ 10. Se 
continuar assim, a fome aumentará e 
matará muita gente. 
MMMMe disseram que uma se-
nhora da high capixaba pediu à se-
cretária que fosse a um sapateiro 
da Praia do Canto com a missão de 
mandar pintar a sola do sapato de 
vermelho. Quer enganar-se que usa 
um LOUBOUTIN. Ô... coitada! Quá... 
Quá... Quá...
MMMSe você começa a ficar de-
primido porque ninguém te liga, e 
assim se sente abandonado, aqui vai 
a dica: deixe de pagar os boletos. O 
seu telefone e a sua campainha to-
carão dia e noite. Quá... Quá... Quá...
MMMO cúmulo do mau gosto em 
decoração de eventos é o uso de 
flechas de cana. Só seria aceitável 
se o tema da festa fosse “O CACHA-
CEIRO”. Quá... Quá... Quá...
MMMO senador FABIANO CONTA-
RATO virou amigo de infância do can-
tor CAETANO VELOSO. Desbancou 
até o “MENINO DO RIO”. Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMVocê sabe qual é a fór-
mula da água benta? Não?  É H...
DEUS...Ó.  Quá... Quá... Quá... Sorrir 
ainda é o melhor remédio.
MMMDia 17 de outubro, no Centro 
de Convenções de Vitória, o evento 
mais esperado da high capixaba: 
FEIJOADA DA CLASS. São 29 anos 
reunindo o crème de la crème. Este 
ano, tendo como inspiração para a 
decoração o tema #VITORÍSSIMA, a 
beleza da nossa Ilha. Cássio Domin-
gues, o mago da decoração de even-
tos, arrasará. Convites limitados.
MMMDias atrás, fiquei com uma 
peninha do BERNARD ARNAULT, 
dono do conglomerado LVMH. É 
que em apenas um dia ele perdeu 

US$ 10 bilhões em ações de suas 
empresas. Também perdeu o posto 
de “HOMEM MAIS RICO DO MUN-
DO”, ficando com apenas US$ 185 
bilhões na conta. Eu, quando perco 
R$ 1, saio de lanterna na mão à 
procura. Quá... Quá... Quá...
MMMFlávia e Xuxu Neffa prepa-
ram com carinho novidades de petis-
cos para a FEIJOADA CLASS, no dia 
17 de outubro, no Centro de Conven-
ções de Vitória. A festa, que sempre 
foi a mais esperada da high capixaba, 
terá um CAMAROTE VIP com apenas 
oito mesas. Nele, além do tradicional 
buffet da feijoada, pratos diferencia-
dos e champanhe e whisky no bar.
MMMDia 02 de outubro, às 
20h15, na Catedral Metropolitana, 
FRANCINE e RENATO jurarão amor 
eterno perante DEUS, os familiares 
e amigos. Os anfitriões serão JANE 
LUCIA e PEDRO FORZA e JANE E 
PAULO CÉSAR RÉDUA. A recepção 
será no ILHA, Clube Álvares Cabral. 
Merci pelo convite. Estaremos lá.
MMMFizeram piada comparan-
do as vacinas usando grifes: a PFI-
ZER é a Dolce & Gabbana, e quem to-
mou torce a boca e faz biquinho para 
dizer. ASTRAZENECA é a Zara. Quem 
tomou fala baixo e com discrição. E 
a CORONAVAC é a Marisa do mun-
do fashion. Quem tomou, enrola, 
mas não diz a marca. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacratíssi-
mo coração de Jesus!” Quá... Quá... 
Quá...
MMMA vida está pela hora da 
morte! Um amigo marombeiro dis-
se que se assustou com o preço do 
peito de frango. Pior é uma galinha 
caipira inteira custar R$ 60. E sem 
direito aos pés. Se quiser, cada um 
custa R$ 1. O jeito é comer galinha 
manca. Como diria o saudoso amigo 
VACCARI: “Sem aquela, tá!” Quá... 
Quá.. Quá...
MMMCarlos Bernabé e Elcio Paulo 
Teixeira voltam de Portugal. Foram 
comemorar seus aniversários naque-
le maravilhoso país.

by JORGINHO SANTOS

revistaclass.com.br





EDUCAÇÃO E RETROCESSO
A educação inclusiva é uma concepção de ensino cidadã 
e contemporânea que garante o direito de todos à educa-
ção, independente de suas singularidades. Fundamenta-se 
na igualdade de oportunidades 
e na valorização do humano, 
contemplando suas diversi-
dades de qualquer natureza. 
Ela tem o mérito de orientar 
as relações humanas para a 
construção de uma sociedade 
mais justa, participativa e de-
mocrática. 
Esse alcance se dá por meio 
do compromisso com o desen-
volvimento e bem-estar social 
e para isso requer a inovação 
dos sistemas de ensino, por meio de suas políticas e prá-
ticas, a fim de garantir o acesso, a participação e a apren-
dizagem de todos, sem exceção.
Seus princípios são: 
- Toda pessoa tem o direito de acesso à educação; 
- Toda pessoa aprende; 
- O processo de aprendizagem 
de cada pessoa é singular; 
- O convívio no ambiente esco-
lar comum beneficia todos; e 
- A educação inclusiva diz res-
peito a todos. 
Como existe um histórico de 
privação da participação das pessoas portadoras de de-
ficiência nas redes de ensino, há um entendimento de que 
ela contemple apenas esse público. Essa é uma posição 
sectária e equivocada porque a inclusão diz respeito a toda 
a sociedade, à cidadania e à 
democracia. 
E é justamente essa compre-
ensão que falta ao Sr. Milton 
Ribeiro, atual ministro da Edu-
cação, que em seu discurso 
sinaliza retomar as antigas 
“classes especiais”, derruban-
do conquistas históricas das 
famílias e profissionais que 
tanto lutaram por uma educa-
ção justa e de qualidade para 
todos. Essas conquistas, que hoje estão asseguradas por 
legislação própria, correm o risco de um retrocesso. 
As “classes especiais”, geralmente improdutivas e esté-
reis, são emblemáticas e estigmatizadas. Dentro dessa 

ótica, falta marcar as crianças portadoras de deficiências 
com uma “estrela costurada” em suas roupas... Além 
disso, as “classes especiais” contemplam um modelo de 

menor investimento. E essa 
“educação mais barata” não 
interessa a uma sociedade 
que luta por democracia. 
A verdade é que uma educa-
ção inclusiva requer inova-
ções das ideias, investimentos 
em formação de profissionais, 
formação de equipes multi-
disciplinares. Sou professora, 
com 50 anos de atuação nos 
ensinos fundamental, médio, 
técnico, tecnológico e univer-

sitário e mãe de uma deficiente auditiva severa. 
Conheço muito bem essa luta, pois minha filha foi a 
primeira criança por tadora de deficiência a entrar em 
uma dada escola, considerada para crianças “normais”, 
como dito à época. Com a parceria escola/família, ela 

foi capaz de finalizar o ensi-
no básico com brilhantismo. 
Cursou, em nível superior, 
duas faculdades - Adminis-
tração e Direito -, e depois 
fez pós-graduação. Passou 
em concurso público e hoje 
exerce sua função profissio-

nal com competência e muita responsabilidade. 
Viveu todas as fases de sua juventude: dançou, diver-
tiu-se, namorou, casou-se e é mãe. Enfrentou, com ga-
lhardia, as dificuldades que a vida lhe impôs: harmoni-

zou-se com o universo. Essa 
é a história de uma criança 
que foi incluída socialmen-
te. Essa é a luta de todos 
aqueles que acreditam na 
EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA 
EXCLUSÃO! 

Professora Maria Rita So-
ares Miguel - Lic. em Ci-
ências Biológicas, Bel. em 
Administração, Especialista 

em Educação, MSc. em Administração, professora apo-
sentada do IFES, ex-Diretora da Faesa, ex-Conselheira 
do Conselho Estadual de Educação do Estado do Espí-
rito Santo.

“A verdade é que uma 
educação inclusiva 

requer inovações das 
ideias, investimentos em 

formação de profissionais, 
formação de equipes 
multidisciplinares.”

“As ‘classes especiais’, 
geralmente improdutivas e 
estéreis, são emblemáticas 

e estigmatizadas.”

“Como existe um 
histórico de privação da 
participação das pessoas 
portadoras de deficiência 

nas redes de ensino, há 
um entendimento de que 

ela contemple apenas esse 
público.”







Sem dúvida alguma, existem pessoas 
que passam pela vida para dar bons 
exemplos. Entre elas, com certeza está 
o senhor ESTEVÃO COVRE, patriarca de 
uma grande família capixaba. Ele tem 
um carisma contagiante e junto com a 
esposa, D. FILHINHA, formam um casal 
queridíssimo. 
Pela passagem do seu centenário, seria 
impossível não realizar uma grande co-
memoração. Foi no Cerimonial Oásis, 
com uma linda benção do Padre Ander-
son Gomes. Logo depois, o aniversarian-
te foi surpreendido com uma belíssima 
homenagem do Exército através de sua 
banda. Mas, a festa teve seu ponto alto 
quando ele, o sr. ESTEVÃO, fez o seu dis-
curso de agradecimento de improviso, 
embargado de emoção e, naturalmente, 
emocionando a todos. 
E continuou com netos e bisnetos tam-
bém deixando uma homenagem ao som 
do hino do exército. Afinal, ele é um ex-
-combatente do Brasil e mais que mere-
cedor de todas as honrarias da pátria.

100 ANOS100 ANOS DO SR. ESTEVÃO COVRE

Sr. Estevão Covre e D. Filhinha Chiabai CovreSr. Estevão Covre e D. Filhinha Chiabai Covre
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Hélio Covre e sua famíliaHélio Covre e sua família

Nicolau Covre, Moisés Covre e famíliaNicolau Covre, Moisés Covre e família

Eduardo Santa Clara e Padre Anderson GomesEduardo Santa Clara e Padre Anderson Gomes

Os anfitriões com Estelita, Paola, Aparecida e Maristela ChiabaiOs anfitriões com Estelita, Paola, Aparecida e Maristela Chiabai

Rogério Chiabai e familiaresRogério Chiabai e familiares

Roberta Bortot, Raiana, Brunella e AlineRoberta Bortot, Raiana, Brunella e Aline

As eternas damas de honra do casal, Iza e Evelize ChiabaiAs eternas damas de honra do casal, Iza e Evelize Chiabai

Olival Covre com sua esposa, filhos, genro e noraOlival Covre com sua esposa, filhos, genro e nora



A FESTA - Com um buffet farto e variado do 
chef SANIEL KALIL (leia-se Vila Öben), deco-
ração de TAIS VAZ, tudo foi comandado com 
maestria por BRUNELLA BREDER como ce-
rimonialista. A parte musical ficou a cargo da 
Orquestra SONATHA e interpretações de Edu-
ardo Santa Clara e Padre Anderson Gomes. 
A mesa de bolo e doces tinha décor em fo-
lhagens e suculentas e os doces eram de 
MYRIAN TIRONI. Para a turma do quero-que-
ro, um espaço especial com o FUZAKEIRO 
organizando brincadeiras. Monica Zorzanelli 
fez as fotos. Afinal, só o papel é documento. 
E CLASS perpetua para todas as gerações.

Sr. Estevão e D. Filhinha com netos e bisnetosSr. Estevão e D. Filhinha com netos e bisnetos

Rodolfo Sperancin, militares do 38º BI, netos e bisnetosRodolfo Sperancin, militares do 38º BI, netos e bisnetos

O casal com os filhos, João Bosco,O casal com os filhos, João Bosco,
Júlia Helena, Nicolau e Dora CovreJúlia Helena, Nicolau e Dora Covre

João Bosco com seus filhos, Andrea Paola, Joshua,João Bosco com seus filhos, Andrea Paola, Joshua,
Beatriz e Maria Filhinha, e seus paisBeatriz e Maria Filhinha, e seus pais

José Eneas e famíliaJosé Eneas e família

Com o Padre Anderson GomesCom o Padre Anderson Gomes

Família reunida: Sr. Estevão e D. Filhinha rodeados pelos filhos,Família reunida: Sr. Estevão e D. Filhinha rodeados pelos filhos,
netos, bisnetos e agregadosnetos, bisnetos e agregados



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

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.



(C)ARACA...JU!(C)ARACA...JU!

Pelo menos uma coisa a capital de Sergipe, 
ARACAJU, tem em comum com a nossa linda 
Ilha, VITÓRIA. O que apuramos, nos dias que 
passamos por lá, foi que as autoridades pare-
cem desconhecer o potencial local e por isso 
não investem na divulgação para atrair turistas. 
O engraçado é que os motoristas de táxi e de 
aplicativos pensam o mesmo e não há ninguém 
melhor do que eles para uma avaliação. 
SERGIPE é o menor estado do Brasil, mas dá 
um banho até em cidades do norte e do nordes-
te que são bem famosas.
UMA ORLA SURPREENDENTE
Confesso que fiquei muito impressionado com 
ARACAJU, principalmente com a sua orla, que 
está em fase de ampliação e ficará com uns 36 
km. Sim, isso mesmo, TRINTA E SEIS quilôme-
tros. E, nesse trajeto, você verá um espetáculo 
com dezenas de quiosques, restaurantes e ba-
res, quadras e parques infantis, sem falar nos 
BEACH CLUBS, como o DUNAS e o PARATI. 
Nesses dois, a estrutura é excelente e o servi-
ço idem, principalmente no DUNAS, em que os 
pedidos saem com uma rapidez que eu nunca 
vi e mantendo a qualidade. Mas, ambos pos-
suem equipes treinadas, onde reina a simpatia 

TURISMOTURISMO



e a agilidade no atendimento. Tudo lindo e 
de frente para o mar, que tem águas mor-
nas e a maior extensão de areia que já vi 
numa praia em todas as minhas andanças 
pelo mundo. À disposição do turista, uma 
boa música, cardápio com pratos típicos e 
aperitivos deliciosos. São lugares que você 
pode passar o dia inteiro, pagando preço 
justo, sem a necessidade de consumação 
mínima para estar ali. 
É na orla da Praia de Atalaia, muito conhe-
cida pelos turistas, que está o OCEANÁRIO 
ARACAJU (Projeto TAMAR), o primeiro do 
Nordeste e quinto do Brasil, numa constru-
ção de aproximadamente 1700 m2, que tem 
uma cobertura feita de palha de eucalipto e 
piaçava que, vista de cima, tem o formato 
de uma tartaruga gigante. Nele estão mais 
de 50 espécies de animais marinhos, dulcí-
colas e de grandes profundidades, que po-
dem ser observados em tanques. O espaço 
é dividido em temas e pode ser visitado 
com pagamento de entrada no valor de R$ 
28 inteira, inclusive de forma guiada (o que 
não acontece nestes tempos de pandemia, 
mas tem muitos voluntários para tirar dúvi-
das nos trajetos). Vale a pena.

Parati Beach ClubParati Beach Club



Na Orla Pôr do Sol, que não tem esse nome 
à toa, visto que o espetáculo natural do 
adeus do astro rei é maravilhoso, saem os 
passeios para a ILHA DOS NAMORADOS e 
CRÔA DO GORÉ, feitos em catamarãs (às 
9 horas) ou lanchas privativas (a vantagem 
delas é que você faz seus horários de per-
manência e retorno). O trajeto dura, em 
média, 30 minutos de navegação para cada 
um dos destinos, passando por paisagens 
lindas, ora de mangues e sua vegetação, 
ora de coqueirais. 
A Ilha dos Namorados é formada entre o rio 
Vaza-Barris e o oceano Atlântico. O visual 
é maravilhoso e o terreno, dependendo da 
maré, forma lagoas entre grandes porções 
de areia. Lá, um catamarã oferece os servi-
ços de restaurante, além de redes, mesas, 
boias para crianças, etc. O mesmo aconte-
ce na CRÔA DO GORÉ, um banco de areia 
formado no meio do rio, visível apenas cer-
ca de cinco horas por dia, de acordo com 
a maré. Além dos serviços de restaurante, 
você pode alugar jet ski, prancha de stand 
up e canoas para curtir. Tudo tem preço 
justo, atendimento simpático e os locais 
proporcionam momentos de contemplação 
e  diversão.

Cidinho, Jorge, Izabela e LeopoldoCidinho, Jorge, Izabela e Leopoldo

Dj Cafu comandando a sunsetDj Cafu comandando a sunset

Eliza e JG no Duna Eliza e JG no Duna 
Beach ClubBeach Club



CONDOMÍNIOS DE LUXO
Os sergipanos de alto poder aquisitivo estão 
na fase de construírem suas casas à beira-
-mar. Não deve existir em nenhum lugar do 
Brasil tantas obras. Projetos ousados, com 
áreas de lazer gigantescas e todo conforto que 
alguém possa sonhar.  
Lá, os apartamentos de frente para o mar são 
chamados de MANSÃO, ao invés de edifício. 
E são mesmo! Coberturas gigantes surpre-
endem os turistas, na região denominada 
JARDINS, e os novos projetos lançados num 
bairro próximo, o JARDIM EUROPA, são ma-
ravilhosos. 
Do outro lado da Ponte Construtor João Alves 
surge um grande bairro, lotado de condomí-
nios - BARRA DOS COQUEIROS, onde tam-
bém é construído um shopping que dizem que 
será o maior do Estado.
Diante de tantas edificações, uma coisa cha-
mou a atenção - o preço cobrado por pe-
dreiros: de R$ 80 a R$ 100 por diária. Com 
o dinheiro para comprar um apartamento em 
boa localização, aqui não daria, creio eu, para 
dar entrada num bom apartamento da Praia do 
Canto.
QUALIDADE DE VIDA
Qualquer um que faz compras para manter sua 
casa aqui em Vitória sente de imediato que vi-
vemos numa das cidades mais caras do Bra-
sil. Fizemos uma visita ao Mercado Municipal, 
onde você encontra todos os tipos de frutas e 
legumes, e me surpreendi vendo, por exemplo, 
o quilo de tomates, lindos por sinal, por ape-
nas R$ 2, enquanto aqui o preço médio gira 

Projeto TamarProjeto Tamar

Terry e JorgeTerry e Jorge



Orla Pôr do SolOrla Pôr do Sol

Crôa do GoréCrôa do Goré

Ilha dos NamoradosIlha dos Namorados



Sede da OAB SergipeSede da OAB Sergipe

Prédio daPrédio da
Escola do LegislativoEscola do Legislativo

Mercado MunicipalMercado Municipal

em torno de R$ 8. A cebola também R$ 2. Os 
abacaxis enormes são vendidos em cordas de 
três peças por R$ 5. Se quiser tomar água de 
coco, você pagará apenas R$ 2. 
Os restaurantes, além de oferecerem pratos de-
liciosos, dão um show no atendimento. No TIO 
ARMÊNIO, saboreamos um BACALHAU, que 
aparecia como um dos pratos do dia no menu 
executivo, ao custo de R$ 44,90. Agora, me 
fale, onde você encontra isso aqui?
Outra dica para quem for conhecer a cidade, e 
curti a gastronomia, é o LA TAVOLA. Este, con-
siderado o melhor por muitos, existe há mais 
de 30 anos e chefs de fama nacional, como 
ROBERTO RAVIOLI, aplaudem a cozinha. JG 
também. Foi lá que comemoramos a noite de 
posse do nosso filho LEOPOLDO com algumas 
famílias de outros empossados. ES-PE-TA-CU-
-LAR!!!
O trânsito ainda não causa estresse e nos deu 
a impressão que por lá os carros de luxo são 
OBJETOS DE DESEJO. Um motorista de UBER, 
aliás, nos contou que o sergipano curte carros e 
faz questão de colocar o chaveiro com a marca 
do automóvel em exibição, pendurado no bolso 
da calça. Mas, não posso confirmar, pois não 
percebi. Indiferente a qualquer maledicência, o 
que posso dizer é que a QUALIDADE DE VIDA 
é bem acima da média em relação aos outros 
estados.
O ARTESANATO LOCAL
Foi, talvez, a única coisa que não me impres-
sionou. Esperava mais. Nem no Mercado de 
Artesanato, ao lado do Mercado Municipal, nem 
na FEIRA DO TURISTA vi nada que merecesse 
algum investimento. Dizem que em municípios 
como TOBIAS BARRETO existem coisas de qua-
lidade em bordados de toalhas, jogos america-
nos e guardanapos de linho. Mas, na capital, se 
existe, não vi nestes lugares. Muita coisa de bar-
ro e os bordados em tecidos de má qualidade. 
APLAUSOS PARA A LIMPEZA
Tanto nos BEACH CLUBS quanto nas ruas, ou 
qualquer lugar que as pessoas circulem, tudo é 
muito limpo. Talvez fosse interessante o prefeito 
atual de Vitória ir lá ver o que é uma cidade bem-
-cuidada, limpa. Até o MERCADO MUNICIPAL, 
que funciona todos os dias, tem uma segunda-
-feira, dentro de cada mês, em que é fechado 
para uma faxina geral. 
Nos bares da orla, sempre há funcionários com 
vassouras e ancinhos mantendo a limpeza o 
tempo todo. Os prédios históricos, no centro da 
cidade, também chamam a atenção pela beleza. 
Restaurados, ganham destaque com bela ilumi-
nação. 





A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA?
A primeira impressão é a que 
fica? Parece um tanto quanto 
confusa essa questão, mas, 
quantas não foram às vezes, nos 
negócios ou em nossa vida pes-
soal, que nos deparamos com 
esse “dilema”. Será mesmo que 
quando estamos com a “corda” 
no pescoço a melhor opção é 
puxarmos o assento ejetor e 
sairmos voando, mais uma vez, 
pelo desconhecido ou tentarmos 
nos salvar com as ferramentas e 
instrumentos que aprendemos 
no decorrer dessa caminhada? 
Quando nos deparamos com 
uma rua sem saída, qual o ca-
minho mais óbvio a seguirmos? 
Com certeza darmos meia volta 
e sairmos por onde entramos. 
Concorda comigo? Ok. Mas, se 
de repente você olhasse e visse 
que a rua que acaba de entrar 
foi interrompida no início dela. 
Chamamos isso de “beco” sem 
saída. Não obstante da nossa 
realidade, convivemos inúme-
ras vezes com essas situações 
onde a primeira opção parece ser a tábua de salvação e, 
por consequência, a solução de todos ou de um problema 
especificamente. 
Não estou aqui dizendo que devemos insistir em uma coisa 
que sabemos que não vai à frente ou não é viável e muito 
menos oportuna. Porém, se você chegou até aqui e ainda 
lhe resta algum fôlego de vida, então calma. Em momentos 
de forte estresse e emoção, nossa linha de raciocínio aca-
ba se perdendo frente a um bloqueio gerado por toda essa 
carga emocional, sendo assim, deixamos de lidar com o 
nosso lado racional e passamos a dar vazão a toda irracio-
nalidade ou pensamos apenas com o nosso lado emotivo. 
Sempre que observo em minha vida uma situação como 
essa, começo - e não nego – a pensar que a primeira op-
ção seria a solução mesmo. Mas, por que não tentar um 
pouco mais com esse restinho de fôlego aí que está dentro 
de você? Tenho certeza que as aparências enganam, e en-
ganam mesmo a exemplo do “Efeito Harding”. Warren Har-
din foi o 29° presidente dos Estados Unidos. Com traços 
perfeitos, voz imponente e olhar penetrante, ele parecia 
ser o candidato perfeito para a ocasião. Porém, as pesso-
as que votaram nele, e acabaram por deixar-se levar pela 

primeira e rápida impressão, tiveram uma surpresa: dois 
anos depois de assumir a presidência, Hardin teve morte 
súbita e com isso todos os seus escândalos de corrupção 
e casos extraconjugais vieram à tona. O Efeito Harding de-
monstra, basicamente, que o simples fato de o cérebro ser 
capaz de tirar conclusões rápidas não garante que esteja 
sempre certo. Fonte: A Arte da Persuasão, Tonya Reima. 
Portanto, caro leitor, não deixe que o momento ou a situa-
ção que você está passando 
permita que você julgue a 
aparência e perca sua linha 
de raciocínio e concentra-
ção. Acredite em você, olhe 
para as suas convicções, 
tenha FÉ, tome uma deci-
são racional e não baseada 
em repentinas emoções! 
CUIDADO com a primeira 
opção!

Por Fernando Mendonça
Consultoria e Treinamento
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1 ANO E MEIO DE PANDEMIA:
5 DICAS PARA CUIDAR DA SAÚDE MENTAL

SaúdeSaúde

Com a chegada da pandemia, o tema saúde mental ganhou 
ainda mais espaço nos lares e empresas. E agora, com o 
avanço da vacinação em massa e as organizações pedindo 
o retorno dos funcionários para o trabalho presencial, muitos 
entendem esse ato como gerador de estresse emocional. A 
mudança da rotina e a retomada da vivência profissional em 
uma nova circunstância é fruto de incer teza para muita gen-
te. Com isso, Rebeca Toyama, especialista em estratégia de 
carreira, apresenta a habilidade de resiliência, tolerância ao 
estresse e flexibilidade, que está no topo do Relatório Futuro 
do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, como forma de 
contribuição para a saúde mental das equipes e colabora-
dores.
Segundo uma pesquisa realizada pela Kenoby, que ouviu cer-
ca de 488 profissionais de RH pelo Brasil para entender como 
as empresas veem a questão da saúde mental de seus cola-
boradores, revela que 93% dos profissionais acreditam que 
falta um olhar das empresas para o tema. O estudo ainda in-
dica que 38,7% das corporações não dispõem de benefícios 
voltados para a melhora da saúde emocional e o bem-estar 
dos funcionários, mas estudam a possibilidade de adotá-los; 
37,7% já incorporaram; e 23,6% ainda não têm e não coloca-
ram como prioridade para este ano.
De acordo com a especialista, a saúde mental também está 
relacionada aos valores, à resiliência e à flexibilidade, por tan-
to, é necessário cada profissional conhecer seus valores para 
diferenciar o estresse criativo do estresse emocional. “A cla-
reza sobre os valores se faz necessária para saber diferenciar 
o estresse criativo do estresse emocional. O estresse criati-

vo acontece quando estamos alinhados com nossos valores, 
e, neste caso, o estresse for talece, dá foco e gera aprendiza-
do. Já o estresse emocional acontece quando não estamos 
alinhados com os nossos valores, e, por isso, gastamos mui-
ta energia física e emocional”, explica Rebeca Toyama. 
Ela ainda comenta que antes da pandemia um pouco mais 
da metade dos seus clientes fazia uso de algum tipo de psi-
coterápico, agora o percentual gira em torno de 70%. Então, 
chama atenção para um ponto que muitos profissionais nun-
ca se deram conta sobre o estresse e propósito. “Precisamos 
afastar a ideia de que para termos saúde mental precisamos 
evitar o estresse a qualquer custo ou que para não termos 
estresse precisamos meditar no topo de uma linda montanha. 
O estresse faz par te natural do desenvolvimento de nossa 
espécie, bem como uma vida com propósito. Viver na zona 
de confor to e ter uma vida sem sentido pode comprometer 
a saúde mental mais que o estresse”, finaliza a especialista.
E para auxiliar os profissionais a cuidarem da saúde men-
tal, Rebeca Toyama, especialista em estratégia de carreira, 
selecionou 5 dicas sobre como usar seus valores para pro-
mover saúde mental dentro e fora das empresas.
- Tenha clareza sobre quais são seus valores e princípios 
para conseguir ser resiliente;
- Seja flexível até o limite de seus princípios na vida pessoal 
e profissional;
- Ter objetivos e metas definidas nos ajudam a tolerar o es-
tresse necessário para evoluir;
- Aprenda a usar o estresse para sair da zona de confor to;
- Sentir-se par te de um propósito promove saúde mental. 
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PICANHA SUÍNA AO MOLHO DE LARANJA

COSTELA SUÍNA
NA CERVEJA

Ingredientes: 1 costela suína Alegra (aprox. 1 kg), 1 lata de 
cerveja, 1/4 xícara de vinagre de vinho branco, 1/2 xícara de 
água gelada, 1/2 colher de sopa de sal, 1/2 colher de sopa 
de açúcar, pimenta-preta moída a gosto, salsinha e cebo-
linha frescas e picadas a gosto, alho amassado a gosto, 
carvão para a churrasqueira.

Modo de preparo: Para o tempero, prepare a salmoura 
misturando todos os ingredientes até que o sal e o açúcar 
diluam completamente. Em seguida, deixe a costela imer-
sa na mistura por no mínimo 12 horas, na geladeira. Após 

a espera, remova a costela e 
deixe escorrer por 10 minutos. 
Coloque a carne em um saco de 
poliéster específico para assar e 
posicione o produto na assadei-
ra. Configure o forno para uma 
temperatura de 180°C/200°C e 
asse a costela por 60 minutos. 
Para terminar, remova a costela 
do saco e finalize na churras-
queira, assando em fogo alto 
com carvão ou lenha, por apro-
ximadamente 30 minutos, com 
os ossos voltados para a brasa. 
Depois vire a costela e aproxi-
me mais a peça do fogo por 5 
minutos.

Ingredientes: 1 picanha suí-
na temperada Alegra, 3 laran-
jas, 100 ml de mel e 3 ramos 
de alecrim.

Modo de preparo: Para o 
molho, esprema duas laran-
jas. Misture o suco com mel 
e as folhas de alecrim. Corte 
a outra laranja em rodelas e 
reserve. Para preparar a car-
ne, leve a picanha ao forno 
pré-aquecido em 180°C em 
uma forma embalada com 
papel alumínio. Aguarde 35 
minutos e retire o papel alu-
mínio, regue a picanha com 
a mistura de laranja, mel e 
alecrim e coloque rodelas de laranja ao lado da carne. 
Coloque de volta ao forno por 20 minutos, até dourar. 
Durante esse período, vá regando a picanha com o caldo 
que cai na assadeira. Na hora de tirar do forno, espere 5 
minutos antes de cortar.
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ROBÔ HUMANOIDE 
TESLA BOT

TRABALHO E ENTRETENIMENTO JUNTOS
A Samsung anunciou o primeiro monitor de computador que 
pode ser usado mesmo sem um computador. O Samsung 
Smart Monitor, de 24 polegadas, tem preço sugerido de R$ 
1.849. Destaca-se a presença do sistema Tizen na versão 5.5, 
o mesmo usado nas smart TV’s da marca. Isso significa que 
ele roda apps como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. 
A fabricante diz que ele serve para tudo, “do home ao office”.
A parte do “office”, o escritório do usuário, fica por conta do 
acesso on-line às ferramentas do Office 365. Dá para editar 
textos ou movimentar planilhas sem ligar o computador de 
fato. O equipamento acessa diretamente o banco de dados da 
Microsoft, uma vez que esta versão da suíte de produtividade 

roda na internet. Para tal, ainda é necessário conectar um mou-
se e teclado, o que pode ser feito via Bluetooth ou pela porta 
USB na traseira do modelo.
O Smart Monitor M5 tem tela com painel IPS LCD e resolução 
Full HD (1920 x 1080 pixels). A fabricante destaca a compati-
bilidade com conteúdo em HDR10. Sua ficha técnica menciona 
tempo de resposta de 14 ms e taxa de atualização de 60 Hz.
O controle remoto acompanha o Smart Monitor. Consumidores 
contam com conectividade por Bluetooth, Wi-Fi e HDMI. Há 
ainda a possibilidade de usar o Miracast ou de conectá-lo a 
produtos da Apple por meio de AirPlay 2. O protocolo também 
funciona com equipamentos de outras marcas.

No último Tesla AI Day, Elon Musk apre-
sentou uma surpresa - o TESLA BOT. A 
empresa quer construir um robô humanoi-
de funcional! Segundo o CEO da empresa, 
o TESLA BOT terá 1m72cm de altura, pe-
sará 56 kg, conseguirá levantar 150 kg e 
se moverá a 8 Km/h, para podermos fugir 
se ele se revoltar (acho que aqui ele se 
lembrou do filme “A Família Mitchell e a 
Revolta das Máquinas”).
A ideia é que o robô seja usado em tarefas 
entediantes e repetitivas, além de ajudar na 
rotina do dia a dia, como ir ao supermerca-
do comprar mantimentos. Que venha logo!






