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Dr. Adriano Dr. Adriano 
Batistuta ao Batistuta ao 
lado da esposa, lado da esposa, 
a bela Thais a bela Thais 
Lopes Santana, Lopes Santana, 
em noite de em noite de 
inauguração inauguração 
da sua nova da sua nova 
clínica.clínica.
Um luxo!Um luxo!

FEIJOADA CLASS SUPEROU AS EXPECTATIVASFEIJOADA CLASS SUPEROU AS EXPECTATIVAS
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REENCONTROREENCONTRO
uando decidimos fazer o evento mais esperado da 
high capixaba - a FEIJOADAÇA CLASS - totalmente 
fora de época, tínhamos a certeza que seria uma 
festa para rolar EMOÇÃO. Muitos dos nossos ami-

gos estavam reclusos, fugindo do maldito vírus, por mais 
de 1 ano e 8 meses; outros ainda tentando se recuperar da 
dor e da saudade de pessoas queridas que foram vítimas. 
Havia ainda a preocupação da reação, se teríamos o públi-
co que sempre nos prestigia em nossos eventos. Tese essa 
que foi desmistificada em apenas dois dias, após anuncia-
da a data para a realização do evento, quando foram vendi-
dos todos os camarotes. Isso, claro, nos encheu de alegria 
e aumentou a responsabilidade. 
Tudo na verdade estava planejado desde março de 2020, 
quando cancelamos o evento. Foi só nos reunirmos com 
os fornecedores, dar pequenos retoques e 
mais uma vez fomos surpreendidos com a 
adesão além das expectativas e com o limite 
de convidados totalmente esgotado 12 dias 
antes do evento. Isso é o principal assunto 
nesta EDIÇÃO ESPECIAL. O fotógrafo ARNAL-
DO PERUZO, com a sua sensibilidade, captou 
o cenário maravilhoso assinado pelo craque 
CÁSSIO DOMINGUES, registrou em detalhes 
os pratos maravilhosos do buffet do CENTRO 
DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA e não deixou de 

espocar seus flashes em cada um de nossos convidados. 
E vocês conferirão tudo em mais de 20 páginas.
Em nossa capa, o brilhante cirurgião plástico ADRIANO BA-
TISTUTA, que inaugurou a sua nova clínica, assinada pelo 
talentoso SERGIO PALMEIRA, cada dia melhor no quesito 
DECORAÇÃO DE INTERIORES, com a participação impor-
tante da esposa do cirurgião, THAIS LOPES SANTANA, nas 
escolhas de tudo. 
No social, o casamento de FRANCINE e RENATO RÉDUA, 
que agitou a Ilha com uma belíssima festa no ILHA BUFFET, 
no Álvares Cabral, com decoração de CAMILA SARMEN-
TO, tendo como tema “PALÁCIO DE ORQUÍDEAS”. Além da 
cobertura completa do lançamento do novo showroom da 
CASAL DESIGN.
Na galeria FIRST CLASS, homenageamos desta vez o mé-

dico gastroenterologista GUSTAVO PEIXOTO, 
hoje considerado um dos melhores e mais im-
portantes do País em sua especialidade. E se a 
proposta é levar HUMOR e GLAMOUR, temos 
as LINHAS MALDITAS, o espaço preferido dos 
nossos leitores. Que venha novembro, com 
boas surpresas, nos devolvendo a normalida-
de da vida, com o direito de usufruir sem res-
trições, principalmente de abraçar e mostrar o 
sorriso sem o uso de máscaras. A vida é bela! 
Belíssima!!!
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MMMJá tinha ouvido falar de 
muitos tipos de síndrome, mas rece-
bi um e-mail relatando algo que du-
vido você conhecer: “SÍNDROME DO 
CABELO IMPENTEÁVEL”. Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sacra-
tíssimo coração de Jesus!!!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMFiquei buscando quem co-
nhecido poderia sofrer da síndrome. 
Achei alguns, mas, como penso ser 
incurável, deixa para lá. Quá... Quá... 
Quá...
MMMGENTILEZA E EDUCACÃO: 
durante o nosso evento, a FEIJOA-
DAÇA CLASS, no Centro de Conven-
ções de Vitória, recebemos um te-
lefonema do governador do Estado, 
RENATO CASAGRANDE, justificando 
a razão de sua ausência. 
MMMOs deputados MARCELO 
SANTOS e JANETE DE SÁ marcaram 
presença no evento. Ele, pela primeira 
vez, e ela já participou tempos atrás. 
Adoraram!
MMMMais uma: em São Paulo, 
acontecerá o ANGUS BEEF WEEK 
nos dias 18 e 19 de novembro. Uma 
tentativa de ampliar o consumo des-
se tipo de carne, que tem preço ele-
vado fundamentado na qualidade. 
Se atualmente milhares de pessoas 
compram osso por R$ 4 o quilo, é de 
se admirar.
MMMParece que os bancos não 
andam satisfeitos com seus bilioná-
rios lucros. Ai de quem não tem o 
hábito de conferir extratos! Eles ar-
rancam o couro. Imagina que se um 
cliente não quita o boleto, pede mais 
prazo e você, claro, atende, corre o 
risco de pagar um tal custo cartorário 
que equivale a 11% do boleto e mais 
algumas taxas pingadas. Num bole-
to de R$ 5 mil, seria, no mínimo, R$ 
550. E só saberá disso caso venha a 
questionar com o gerente. Um assal-
to!!!
MMMO caráter de uma pessoa se 
revela RUIM quando alguém frustra-
do tenta inimizar pessoas na tentati-
va de ter exclusividade da amizade. 
MMMOnde foi por muitos anos o 
FOGÃO DE LENHA, será construída 

uma galeria de lojas. O imóvel tem 
como novo proprietário FRANCISCO 
JUNGER e o projeto para o espaço 
será uma espécie de mini shopping e 
salas. 
MMMDepois de ter comprado al-
guns restaurantes da Ilha, o empre-
sário LEONARDO FREITAS adquiriu 
uma grande área em PEDRA AZUL 
com a finalidade de criar por lá um 
sofisticado projeto gastronômico 
com uma vinícola.
MMMMais um grande golpe para a 
REDE GLOBO: não terá exclusividade 
de transmissão da COPA DO MUNDO 
2022. Teve de fazer um acordo judi-
cial, devido a um processo que teria 
colocado contra a FIFA, se recusando 
a pagar os US$ 90 milhões pelos di-
reitos de exclusividade, alegando que 
teve grandes prejuízos com a PAN-
DEMIA. Ela retirou o processo, mas 
cedeu o direito de transmissões pela 
internet. 
MMMNa vida, é assim mesmo: 
“Não há mal que sempre dure, nem 
bem que nunca se acabe!”
MMMAmigos que viajaram para 
o exterior contam que viram cenas 
deprimentes de brasileiros nas ruas, 
sem possibilidade de voltar ao Brasil 
por terem pego a COVID-19 e sem 
condições de pagar hotel e até comi-
da. Não sei quem deveriam procurar 
porque as EMBAIXADAS andam mui-
to criticadas quando alguém busca 
apoio lá fora. Um drama muito sério!!!
MMMA CANTINA FIORENTINA 
continua sendo o melhor restau-
rante self-service da Ilha. Além das 
massas maravilhosas, o LOMBO à 
PAULISTA, todas às segundas-fei-
ras, é para se comer de joelho. Nun-
ca experimentou? Então, corre lá na 
próxima segunda.
MMMA convite do CLUB MED de 
Rio das Pedras, passamos um final de 
semana glorioso em Mangaratiba. Na 
próxima edição, todos os detalhes.
MMMO jardim em frente ao pré-
dio da Prefeitura de Vitória anda pe-
dindo socorro. Duas pequenas pal-
meiras estão com as folhas secas 
há bastante tempo.



LUXO: HARPA E VIOLINO PARA BATISTUTA
Feche os olhos e imagine entrar numa CLÍNICA com 
piso de mármore branco e o translúcido iluminado, 
parede de vidro com cascata borbulhando e uma 
música suave, de harpa e violino. Os estofados são 
exclusivos da Líder Interiores. O da entrada sofreu 
modificações para atender ao projeto do SERGIO PAL-
MEIRA STUDIO, que, junto com THAIS LOPES SANTA-
NA, trabalhou e conseguiu um ambiente chiquérrimo, 
refinado e que não deve nada a nenhum outro dos 
maiores centros.
Depois, uma antessala, com sofás brancos e paredes 
espelhadas e mais duas delas de jardim vertical. Na 
verdade, era um sonho do cirurgião plástico ADRIANO 
BATISTUTA oferecer aos clientes um espaço assim e, 
para comemorar os seus 20 anos de atividades, re-
solveu investir para concretizá-lo. A cada ambiente, 
uma surpresa. Na sala da esposa, THAIS, paredes la-
queadas, outras com mármore translúcido e toques 
sofisticados de boiserie dourado. Tudo muito branco. 
Cadeiras forradas em off-white com estrutura doura-
da. É o que JG chama de CHIQUERIA PURA.

Adriano Batistuta, Thais Lopes Adriano Batistuta, Thais Lopes 
e o designer de interiores e o designer de interiores 
Sergio PalmeiraSergio Palmeira

Os irmãos Paulo e Adriano BatistutaOs irmãos Paulo e Adriano Batistuta
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A sala do cirurgião tem bran-
co com toques de marinho e 
preto nos móveis. Os sofás 
possuem design arredonda-
do, uma tendência forte que 
vem dos grandes criadores 
internacionais. Mais chique, 
impossível! 
O próprio designer de interio-
res SERGIO PALMEIRA, que 
assina o projeto, faz questão 
de dizer que em tudo houve 
participação especial de es-
colha da THAIS, esposa do 
cirurgião.
O coquetel foi assinado pela 
chef KARLA BRANDÃO, que 
tive o prazer de conhecer. Ela 
veio de Cachoeiro de Itape-
mirim e comemora a reto-
mada das festas anunciando 
que a sua agenda de 2021 já 
está fechada, que não tem 
como atender mais nenhum 
pedido.
Vale registrar que toda a co-
ordenação do evento esteve 
a cargo de DALÉTE CURCIO, 
que é secretária e braço forte 
na equipe do casal THAIS e 
ADRIANO BATISTUTA.
COMENDADOR BATISTUTA 
- O anfitrião, que por sinal 
aniversariava no dia seguin-
te, foi surpreendido com um 
presente bastante relevante: 
o deputado estadual HÉR-
CULES SILVEIRA, também 
conhecido como DR. SAÚ-
DE, tanto a sua dedicação à 
área, fez questão de compa-
recer ao evento e entregar em 
mãos uma COMENDA para o 
colega. 
Aliás, além de sua equipe, lá 
estavam também o DR. FE-
LIPE MUSTAFA, coordena-
dor geral do HEUE, e o seu 
irmão, o DR. PAULO BATIS-
TUTA, que é obstetra.
As fotos são de DAMON AL-
MEIDA.

Os anfitriões com Fernanda Vairo e o cirurgião digestivo Felipe MustafaOs anfitriões com Fernanda Vairo e o cirurgião digestivo Felipe Mustafa

Ao lado de Dani e Marinho CoutinhoAo lado de Dani e Marinho Coutinho

Deputado Doutor Hércules, Thais Lopes e Adriano BatistutaDeputado Doutor Hércules, Thais Lopes e Adriano Batistuta



Eduarda Scopel, Adriano Batistuta, Letícia Novais, Thais Lopes e Bruna MazzoccoEduarda Scopel, Adriano Batistuta, Letícia Novais, Thais Lopes e Bruna Mazzocco

Adriano Batistuta, Thais Lopes e Ramide RabelloAdriano Batistuta, Thais Lopes e Ramide Rabello Thais Lopes e JGThais Lopes e JG

Os anfitriões com Daléte CurcioOs anfitriões com Daléte Curcio



Com os pais:  Pedro e Jane Forza, Paulo e Jane RéduaCom os pais:  Pedro e Jane Forza, Paulo e Jane Rédua

A CatedralA Catedral

Os noivos com os pajens e damasOs noivos com os pajens e damas

Marcelo e Heloísa Rédua, Dante, Francine e Renato, Jane e Paulo RéduaMarcelo e Heloísa Rédua, Dante, Francine e Renato, Jane e Paulo Rédua

As madrinhasAs madrinhas

Os padrinhosOs padrinhos

Renato e FrancineRenato e Francine
com André Lelliscom André Lellis



Eles adiaram a festa do casamen-
to devido à PANDEMIA, mas, enfim 
viveram o momento sonhado de ofi-
cializar a união perante a DEUS, fami-
liares e amigos. Foi na Catedral Me-
tropolitana, sob os acordes da 5aSax 
Produções Musicais, que FRANCI-
NE FORZA adentrou a nave, linda, 
vestindo um belo modelo do paulista 
LUCAS ANDERI, para se tornar a se-
nhora RENATO RÉDUA. As mães dos 
noivos, muito bem vestidas: JANE 
FORZA com um longo esvoaçante de 
musseline verde e JANE BARCELOS 
RÉDUA, perfeita, num modelo verde-
-água bordado e com acabamento 
em plumas no mesmo tom.
Os cumprimentos aconteceram no 
ILHA BUFFET, no Clube Álvares Ca-
bral, com uma imponente decoração 
assinada por CAMILA SARMENTO, 
usando e abusando só de flores 
brancas. Copos de leite, boca-de-
-leão, muito verde e profusão de or-
quídeas brancas, o que, aliás, o noi-
vo agradeceu aos pais, dizendo que 
eles realizaram o sonho dele se casar 
num “PALÁCIO DE ORQUÍDEAS”. 
Elas estavam nos três arcos gigantes 
que levavam até a pista de dança e 
nos arranjos aéreos, montados em 
grades, fazendo um efeito lindo.
O serviço de buffet mereceu aplau-
sos. O chef EMERSON caprichou no 
coquetel, com grande diversidade, 
e quem curte o buffet oriental en-
controu o que há de melhor, além 
de uma bela apresentação. A pista 
ferveu com o show de André Lellis. 
Os noivos curtiram a lua de mel nas 
paradisíacas ILHAS MALDIVAS. As 
fotos são de BRUNELLA RIOS.

FrancineFrancinee Renatoe Renato
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MMMA CHINA comprou mais de 
US$ 2 bilhões em carne do Brasil 
em 2020. Agora, resolveu vetar a 
compra. Ô povinho complicado!
MMMO burburinho político no Es-
tado está a todo vapor. Aquele moço 
conhecido como “IMPERADOR” tra-
balha, como sempre, às escuras, o 
ex-prefeito da Serra, AUDIFAX BAR-
CELOS, para disputar o trono do Pa-
lácio Anchieta. E o próprio, que dizia 
ter encerrado suas atividades políti-
cas, sonha em derrotar a senadora 
ROSE DE FREITAS na única vaga do 
SENADO. O bicho vai pegar!!!
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMMO fenômeno fashion COCO 
CHANEL era totalmente dependente 
de videntes e tudo que fazia busca-
va orientações. Inclusive a predile-
ção pelo número 5 nasceu de uma 
consulta antes de lançar o famoso 
perfume. Dizem os estudiosos que 
CHRISTIAN DIOR também era muito 
supersticioso. Como diria o saudo-
so CARLOS VACCARI: “Sem aquela, 
tá!”
MMMSementes carbonizadas en-
contradas em uma antiga lareira nos 
Estados Unidos podem estabelecer 
que há 12 mil anos os humanos já 
fumavam. Que coisa!
MMMGeeeente!!! Cadê a MARINA 
SILVA? Será que ela volta a ser E.T. 
e só renasce de quatro em quatro 
anos, querendo ser presidente da 
República? Eu hein...
MMMO prejuízo acumulado das 
empresas aéreas com a pandemia 
somou R$ 3,9 bilhões entre as três 
maiores delas. Agora, quando si-
naliza a possibilidade de uma reto-
mada, elas querem recuperar com 
aumentos inacreditáveis. Para o 
exterior, então, virou piada: uma 
viagem para a Austrália, em clas-
se econômica, hoje custa quase R$ 
80 mil. 

MMMFABRICIO FONTANA e FA-
BIO JUNGER contrataram as super-
talentosas SHEILA BASILIO e ANA 
PAULA CASTRO para assinarem o 
projeto de seu loteamento em PE-
DRA AZUL. Posso imaginar o espe-
táculo que será. Com essa dupla, é 
impossível dar qualquer erro. 
MMM“INGRATIDÃO É A FORMA 
DO SER HUMANO AGRADECER A 
QUEM SÓ LHE FOI ÚTIL ENQUANTO 
PRECISAVA.”
MMMFalando em PEDRA AZUL, 
dias atrás, comentei na coluna do 
site que empresários pensam em 
criar uma comissão para ir até o 
governador RENATO CASAGRANDE 
para mostrar a necessidade, com ur-
gência, de um pequeno aeroporto na 
região para aviões de pequeno porte 
e helicópteros. Nos fins de semana 
e nos feriados prolongados, o trajeto 
Vitória/ Domingos Martins vira um 
grande teste de nervos. No último fe-
riadão, teve gente que levou 4 horas 
para o retorno, tamanho o fluxo. 
MMMUma senhora anda dando 
golpes nas redes sociais (FACE-
BOOK) pedindo dinheiro. Já derru-
bou, entre outras, TERECO MARINS 
e PENHA DALLA. Fico impressio-
nado como ainda existem pessoas 
ingênuas, que numa situação tão 
complicada, ainda caem nesta de 
emprestar dinheiro. Quem empres-
ta dinheiro é BANCO. Aliás, em-
presta não, VENDE. E muito caro!
MMMNuma iniciativa do vereador 
LUIZ EMMANUEL (Cidadania), foi 
criada a campanha DEZEMBRO VER-
DE, que terá por finalidade dar um 
NÃO ao abandono de animais e aos 
maus-tratos. O projeto teve apoio de 
todos os vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Vitória.
MMME um tabloide londrino pu-
blicou que a Rainha Elizabeth tem 
uma passagem secreta para um 
bar em Londres. Pode? Imagina 
BEBETH tomando todas num happy 
hour! É cada uma!!!



NOVO SHOWROOM DA CASAL DESIGN

Tatiana Coutinho Tatiana Coutinho 
e Roberta Vilelae Roberta Vilela

Brunella Covre, Tatiana Coutinho, Beatriz Covre e Roberta VilelaBrunella Covre, Tatiana Coutinho, Beatriz Covre e Roberta Vilela
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Para o NOVO SHOWROOM DA CASAL DE-
SIGN, as arquitetas TATIANA COUTINHO e 
ROBERTA VILELA apostaram no essencial 
aos olhos, investindo em composições sofis-
ticadas, feitas à base de metais, pedras natu-
rais e madeira.
A curadoria teve como objetivo selecionar um 
mobiliário bonito, sofisticado, de qualidade, 
descomplicado, que desperte as melhores 
sensações e que agregue no dia a dia e no 
estilo de vida de cada um. 

Equipe Casal DesignEquipe Casal Design

Helio Honorato e Najla El AouarHelio Honorato e Najla El Aouar

Levy Netto e Juliana GoulartLevy Netto e Juliana Goulart

Regina Celia e Ivan LopesRegina Celia e Ivan Lopes

Juliana Goulart, Roberta Vilela, Regina Celia, Regiliano Dornelas,Juliana Goulart, Roberta Vilela, Regina Celia, Regiliano Dornelas,
Aghata Lopes e Silvana RederAghata Lopes e Silvana Reder

Suelen Mauro, Victor Sarcinelli, Kassio Fontoura e Marcela GrasselliSuelen Mauro, Victor Sarcinelli, Kassio Fontoura e Marcela Grasselli



Equipe Casal Design e arquitetosEquipe Casal Design e arquitetos
Leia Pedroni, Gabriela BressanLeia Pedroni, Gabriela Bressan

e Rodrigo Chiabaie Rodrigo Chiabai

Rita GarajauRita Garajau Joao Bosco Covre, Beatriz, Andrea Paola e Andrea CovreJoao Bosco Covre, Beatriz, Andrea Paola e Andrea CovreClaudio Calezani e Brunella CovreClaudio Calezani e Brunella Covre

Italla Monti, Solana Marianelli, Tamara Raizer, Suelen Mauro e Oberdam BartocciItalla Monti, Solana Marianelli, Tamara Raizer, Suelen Mauro e Oberdam Bartocci
Aghata Lopes, Gabriela Bressan, Regiliano Dornelas,Aghata Lopes, Gabriela Bressan, Regiliano Dornelas,

Andrea Covre, Beatriz Covre e Brunella CovreAndrea Covre, Beatriz Covre e Brunella Covre



Assim, apresentando um olhar consciente e (por que 
não?) duradouro, para que cada peça desempenhe 
sua função na rotina e no estilo de vida de cada um. 
As obras de arte são da PARTICULAR GALLERY e as 
camas foram arrumadas pela BENESSERE.
O evento de lançamento do showroom, prestigiadís-
simo, teve buffet assinado por CLAUDIA MOULIN. As 
fotos de CACÁ LIMA falam mais.

Rebecca Almeida, Roberta Vilela, Nathalia Cardoso e Tatiana CoutinhoRebecca Almeida, Roberta Vilela, Nathalia Cardoso e Tatiana Coutinho

Tatiana Coutinho, Carol Portugal, Davi Nunes e Roberta VilelaTatiana Coutinho, Carol Portugal, Davi Nunes e Roberta Vilela Roberta Vilela, Brunella Covre, Tatiana Coutinho e Italla MontiRoberta Vilela, Brunella Covre, Tatiana Coutinho e Italla Monti

Solana MarianelliSolana Marianelli Lorenza Rui, Lais Bazilio, Maida Cysne e Adriely GrattzLorenza Rui, Lais Bazilio, Maida Cysne e Adriely Grattz

Beth Covre, Raiana Covre, Andrea e Beatriz CovreBeth Covre, Raiana Covre, Andrea e Beatriz Covre

Kassio Fontoura e Marcela Grasselli Kassio Fontoura e Marcela Grasselli 



No showroom da CASAL 
DESIGN também é possí-
vel encontrar BANHEIRAS E 
SPAS JACUZZI. 
A loja possui uma parceria 
de longa data com a mar-
ca e é pioneira no ES. Com 
isso, goza de benefícios es-
peciais, como venda direta 
com a fábrica de SPAs e ba-
nheiras de imersão, o que 
garante ao cliente preços 
e condições de pagamento 
diferenciadas, com parcela-
mento em até 10 vezes no 
cartão.

BANHEIRAS 
E SPAS 
JACUZZI





Quem nunca fez um grande evento, ja-
mais pode imaginar o quanto se trabalha 
até o momento final. É preciso gostar, é 
preciso ter paciência, jogo de cintura, 
sentir desejo e assumir inúmeras res-
ponsabilidades. Digamos que é como 
um MAESTRO diante de uma grande or-
questra. Claro, se isso tiver por finalidade 
oferecer aos convidados algo inovador, 
um momento especial e inesquecível. E 
esse é o nosso papel.
Há mais de 40 anos realizando eventos, 
sentimos o desejo de fazer melhor a 
cada festa, reunir pessoas com alto-as-
tral, gente que valoriza bons momentos. 
E foi assim que conquistamos credibili-
dade nessa área porque todos os even-
tos que levam a chancela da CLASS são 
diferenciados. Temos uma equipe imba-
tível, que pode até ter falhas, mas que 
entra com a proposta de fazer cada vez 
melhor. 
O EVENTO MAIS ESPERADO
É indiscutível que a FEIJOADAÇA CLASS 
se tornou o evento mais esperado da 
high capixaba e de tantos outros de tri-
bos diferentes, mas que ouvem os que 
participam e acompanham o nosso tra-
balho na revista e no site.
Este ano, ela teve um sabor ainda mais 
especial, uma vez que em março de 
2020, quando estávamos com tudo 
pronto para a realização, fomos obri-
gados a cancelar o evento e devolver 
o dinheiro das mesas e camisetas que 
estavam vendidas. 

FEIJOADAÇA CLASS 2021

"A FEIJOADA CLASS, COMO 
SEMPRE, FOI SENSACIONAL!!! 
ALGUNS PRETENDEM COPIAR…  

MAS, IMPOSSÍVEL!!!"
 - Serenuza Marques Chamon
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Os Os 
anfitriões, anfitriões, 

Eliza e Eliza e 
Jorginho Jorginho 

SantosSantos



Havia o desejo de rever amigos, muitos que es-
tiveram isolados por mais de 1 ano e 8 meses, 
mas que criaram coragem e foram nos prestigiar. 
Alguns até se emocionaram no reencontro. São 
detalhes que a diferenciam de uma simples festa. 
Os eventos da CLASS não buscam apenas re-
sultado financeiro; antes, a prioridade é oferecer 
alegria, boa comida, fartura de bebidas e, lógico, 
um cenário sempre surpreendente. 
Isso, sem modéstia alguma, podemos afirmar 
que somos imbatíveis. Doa a quem doer, desa-
fiamos que comprovem o contrário.

“A FEIJOADA É O MELHOR EVENTO ANUAL DA 
CIDADE. CADA ANO MELHOR! A DECORAÇÃO ESTAVA 

FANTÁSTICA!” - D. Hilda Cabas

Angélica Moreira, Cid Angélica Moreira, Cid 
Paulo Leal Jr., Terriely Paulo Leal Jr., Terriely 

Santos, Jorge Leal e Santos, Jorge Leal e 
Violeta BrottoVioleta Brotto

Walmir Sasso e D. Hilda CabasWalmir Sasso e D. Hilda Cabas

Layla, Josué e Milla SantosLayla, Josué e Milla SantosDani e Rodrigo Paiva com os filhos, Sofia e VitorDani e Rodrigo Paiva com os filhos, Sofia e VitorCássio DominguesCássio Domingues



“AMEI! PRECISÁVAMOS 
DE UMA FESTA GOSTOSA 

COMO A FEIJOADA” 
- Flávia Lacourt Saade

Walmir Sasso e D. Hilda CabasWalmir Sasso e D. Hilda Cabas

Vilmar Mayer, Neti Paganini Mayer, Vítor Paganini Mayer, Danusa, Eulalia, Deo, Juliana, Deozinho e Diana RozindoVilmar Mayer, Neti Paganini Mayer, Vítor Paganini Mayer, Danusa, Eulalia, Deo, Juliana, Deozinho e Diana Rozindo

Andressa, Fernando e Ana Laura AmorimAndressa, Fernando e Ana Laura Amorim

Patrize e Lucca MirandaPatrize e Lucca Miranda Serenuza Marques Chamon com Maira, Diego e Laura MartinsSerenuza Marques Chamon com Maira, Diego e Laura Martins

Carlos Magno BernabéCarlos Magno Bernabé
e Elcio Paulo Teixeirae Elcio Paulo Teixeira

Alyne e José Braz Neto com os filhos,Alyne e José Braz Neto com os filhos,
Isabel e João PedroIsabel e João Pedro

Layla, Josué e Milla SantosLayla, Josué e Milla Santos



“FESTA, COMO SEMPRE, 
MARAVILHOSA!!! A 

DECORAÇÃO ESTAVA 
LINDA E O SERVIÇO 

IMPECÁVEL!!! É 
PRAZEROSO ESTAR COM 
VOCÊS NUM AMBIENTE 

TÃO FAMILIAR!” 
 -  Moema Calhau

“FESTA NOTA 1000!!! 
TUDO MARAVILHOSO!!!” - 

Silvânia Saadi

“TARDE MARAVILHOSA!! 
COMO SEMPRE, VOCÊS 

ARRASARAM! ESTAVA COM 
MUITA SAUDADE DESSA 
ENERGIA CONTAGIANTE! 

AMEI!!!” - Rita Gratz

“ORGANIZAÇÃO PERFEITA! 
OBRIGADA PELO 

MARAVILHOSO DOMINGO 
QUE CURTI COM VOCÊS!” 

- Lulu Moreira

Marcia Mendonça e Anderson BrunholiMarcia Mendonça e Anderson Brunholi

Neyder FernandoNeyder Fernando Leonardo FerrazLeonardo Ferraz Adriana Pimentel e Adhemar MartinelliAdriana Pimentel e Adhemar Martinelli

Sueli e Jorge Goes CoutinhoSueli e Jorge Goes Coutinho Epitácio, Cléria e Aniella Moreira PereiraEpitácio, Cléria e Aniella Moreira Pereira

Kaká Souzah, Jair Santos, Peinha Kaká Souzah, Jair Santos, Peinha 
Mendonça, Fátima Carvalho, Leonardo Mendonça, Fátima Carvalho, Leonardo 

Biancucci e Paulo Roberto OliveiraBiancucci e Paulo Roberto Oliveira



Um pouco da paixão pelo lugar em que vive-
mos pesou na escolha do tema para a deco-
ração. O ex-prefeito LUCIANO REZENDE criou 
a #VITORISSIMA e através dela veio o proje-
to da FEIJOADAÇA CLASS 2021. 
Em algumas reuniões, eu e CÁSSIO DOMIN-
GUES, da MAISON ROSÉE, alinhávamos os 
detalhes e quando vimos estávamos diante 
de algo sofisticado, glamouroso e belíssimo. 
Vale ressaltar o esmero dele e de sua equipe. 
Tudo feito artesanalmente. Dos cipós tran-
çados, que viraram imensas luminárias, aos 
arranjos com frutas, flores selvagens e bro-
mélias no gigantesco buffet, com balcões re-
cobertos de heras, que se tornaram a grande 
e espetacular atração.
Nos centros de mesa, vidros com arranjos de 
conchas, búzios e peixes artesanais; outros 
com mini bananeiras, conchas e flores tro-
picais, e ainda mini palmeiras, sobre toalhas 
verdes, azuis e cobre manchas estampados, 
causando um efeito lindo.

#VITORISSIMA FOI O TEMA DA DÉCOR

Adriana Pimentel e Adhemar MartinelliAdriana Pimentel e Adhemar Martinelli



Mas, o espetáculo começou na 
entrada, quando um cenário com 
arco de flamboyant em tom vinho 
contornava a primeira porta. 
No chão, a plotagem trazia uma 
onda do mar quebrando aos pés 
de quem chegava. 

“PARABÉNS, MEUS AMIGOS 
QUERIDOS! A FEIJOADAÇA FOI 

UM ESPETÁCULO, MARAVILHOSA! 
SERVIÇO PERFEITO, SUPER GOSTOSA 

E A DECORAÇÃO LINDÍSSIMA! 
PARABÉNS! DEUS ABENÇOE VOCÊS E 

TODA A FAMÍLIA” - Cecilia NemerA artesã ValA artesã Val





Ao fundo, o cenário fotográfico com bromélias, flores, coqueiros e tecidos 
azul e branco listrados, boias e âncoras de barcos.
E, em seguida, a maravilhosa mesa de doces, com as inicias JG trabalhadas 
em conchas e areia, e redes, boias, conchas e âncoras fazendo acabamen-
to. Um arraso!
As PANELEIRAS de Vitória, que produzem um patrimônio da nossa cultura - 
as PANELAS DE BARRO - foram representadas pela artesã VAL; que levou 
suas obras para expor na entrada. As fotos podem dar uma visão mais am-
pla para vocês avaliarem.

“ELCIO, QUE FEIJOADA MARAVILHOSA! 
NUNCA VI NADA IGUAL! QUE 

DECORAÇÃO MARAVILHOSA! ELES SÃO 
MUITO CHIQUES.” - Beth Szafir

“FOI MARAVILHOSO!!!” 
- Ivan Aguilar



“FESTA LINDA 
E, COMO 
SEMPRE, 

SUPER 
ORGANIZADA. 

PARABÉNS, 
JORGINHO! - 

Marcelo Santos

“FESTA 
LINDA! TUDO 
PERFEITO!” 

- Sandra 
Fonseca

Tiago Loss, Maria Angela Martins, Regina Martins, Ana Maria, Daniel, Miguel, Eliezer e Fernanda ScherrerTiago Loss, Maria Angela Martins, Regina Martins, Ana Maria, Daniel, Miguel, Eliezer e Fernanda Scherrer

Kafinha e Francisco Junger com Ana Paula e Paulo PoleseKafinha e Francisco Junger com Ana Paula e Paulo Polese

Penha CorrêaPenha Corrêa Larissa e Fredinho Pimentel com os filhos, Lorenzo e FredericoLarissa e Fredinho Pimentel com os filhos, Lorenzo e Frederico
Leila da Paixão de BarrosLeila da Paixão de Barros

e Ana Paula Castroe Ana Paula Castro

Soninha, Sonia e Silvânia SaadiSoninha, Sonia e Silvânia Saadi



Lorena Rassele Croce, Joelmo Costa e Beatriz RasseleLorena Rassele Croce, Joelmo Costa e Beatriz Rassele

Mário Augusto FerreiraMário Augusto Ferreira Dudu CoronaDudu Corona

Paulo Farage, Viviani Nogueira, Ilda Castro e Moisés DemonerPaulo Farage, Viviani Nogueira, Ilda Castro e Moisés Demoner

Fernanda e Marcos ReggianiFernanda e Marcos ReggianiPaulo Ricardo Limonge e Fabrício AlmeidaPaulo Ricardo Limonge e Fabrício Almeida

Byanca Machado, Stefano MachadoByanca Machado, Stefano Machado
e Paulo Ricardo Limongee Paulo Ricardo Limonge



“PARABÉNS A TODA FAMÍLIA CLASS, EM ESPECIAL 
A VOCÊ, JORGINHO, E ELIZA. A FEIJOADA FOI 
BELÍSSIMA! A DECORAÇÃO RIQUÍSSIMA DE 

DETALHES. PERFEITA!” - Rita Mendanha

“JORGINHO, GRAÇAS A DEUS VOCÊ FEZ A FEIJOADA 
CLASS. PRECISÁVAMOS TER ALGUMA COISA PARA 

ELEVAR O ASTRAL DEPOIS DE TANTO TEMPO EM 
ISOLAMENTO.” -  Dr. Luiz Maciel

Paulo Farage, Viviani Nogueira, Ilda Castro e Moisés DemonerPaulo Farage, Viviani Nogueira, Ilda Castro e Moisés Demoner

Cristina Padilha, Hudson Maia, Francisco Ribeiro, Teresa Bedran, Mary De Paula,Cristina Padilha, Hudson Maia, Francisco Ribeiro, Teresa Bedran, Mary De Paula,
Renata Bedran Cassa, Diego Cassa, Fernanda Bedran e Camila Bedran CassaRenata Bedran Cassa, Diego Cassa, Fernanda Bedran e Camila Bedran Cassa

Fernanda e Marcos ReggianiFernanda e Marcos Reggiani

Byanca Machado, Stefano MachadoByanca Machado, Stefano Machado
e Paulo Ricardo Limongee Paulo Ricardo Limonge

Beth Caser, Luiz Maciel e Eliana CaserBeth Caser, Luiz Maciel e Eliana Caser Mary MendonçaMary Mendonça Sheila Silva e Maíta MotaSheila Silva e Maíta Mota Débora, Lia e Sarah VecciDébora, Lia e Sarah Vecci



Quando aconteceu o casamento de ATHINA ONASSIS 
em São Paulo, o estilista CLODOVIL, um expert em 
tudo que se podia imaginar, levantou uma questão que 
causou polêmica. Disse ele: “Festa com 400 pessoas 
é muito difícil que a comida servida esteja perfeita. 
Isso, em qualquer lugar do mundo.” É, ao fator quan-
tidade é muito difícil aliar a qualidade. Mas, isso para 
aqueles que não fazem nada, que reclamam de tudo 
e mesmo não sabendo fazer, procuram colocar defei-
to na tentativa de demonstrar conhecimento ou para 
desmerecer. Aqueles que, diante de um buffet com 30 
pratos, arriscarão dizer que faltou sal no molho.
Então, vale o que diz a maioria. A nossa avaliação 
sempre será pelo depoimento dela. Não que sejam 
apenas elogios, porque somos críticos e entendemos 
que é através das críticas que se cresce. No caso das 
FEIJOADAÇAS CLASS, evidente que em algumas de-
las ouvimos sugestões e repassamos aos nossos for-
necedores.
Nesta edição, os elogios foram ESFUZIANTES ao    
buffet do CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA. Do 
sabor à apresentação, sem deixar de exaltar a fartura, 
itens fundamentais para o sucesso de qualquer even-
to! XUXU e FLÁVIA NEFFA se esmeraram e o resulta-
do foi ELOGIADÍSSIMO. E, claro, não poderia faltar a 
tradicional acarajé da PÉROLA DA BAHIA, de REGINA, 
que é sempre um sucesso.

O BUFFET “A FEIJOADA FOI UM ESPETÁCULO. AMBIENTAÇÃO NOTA 
MIL, ANIMAÇÃO TOTAL, SERVIÇO SEMPRE MUITO BOM 
DOS NEFFA E RESPONSABILIDADE COM A PANDEMIA 
NA MEDIDA. VOCÊS SÃO MESTRES NA ARTE DE FAZER 

EVENTOS. OBRIGADA POR INCLUÍREM A GENTE NESSES 
MOMENTOS TÃO PRECIOSOS. ADORAMOS.” - Ilda Castro

Flávia Neffa, Eliza, JG, Xuxu Neffa, Rosana Tamanini e Inês Santos NevesFlávia Neffa, Eliza, JG, Xuxu Neffa, Rosana Tamanini e Inês Santos Neves



“FOI UMA FESTA MARAVILHOSA! 
DECORAÇÃO E BUFFET NOTA MIL! 

IMPECÁVEL!” - Sheila Silva

“CONFRATERNIZAÇÃO MARAVILHOSA!” 
- Margô Devos

“FOI UMA MARAVILHA!!! PERFEITO!! 
PARABÉNS!” - Paola Borges



“QUE ENERGIA DO 
BEM! ENCONTRO E 

CONFRATERNIZAÇÃO 
DE AMIGOS, ÓTIMA 

FEIJOADA, A DECORAÇÃO 
BEM TROPICAL E O 

SAMBA DEU AQUELE 
TOQUE E ‘BATUQUE’ 

PRA ANIMAR GERAL!! 
PARABÉNS A TODOS 

QUE FIZERAM O EVENTO 
BRILHAR!” 

- Neyder Fernando

“FOI MARAVILHOSO PODER 
COMPARTILHAR DE TANTO 

LUXO E ELEGÂNCIA. A MELHOR 
DAS MELHORES! OBRIGADO 

POR ESTE BELO EVENTO.” 
- Toninho Lima

“TAVARES FOI PELA PRIMEIRA 
VEZ À FEIJOADA E ADOROU 
TUDO E TODOS. EU NEM TE 
FALO... NÃO PERCO UMA! 

PARABÉNS MAIS UMA VEZ.”
- Maria Augusta Campinhos

Davi, Luciano Rezende, Artur e Marina LodiDavi, Luciano Rezende, Artur e Marina Lodi Jane e Paulo RéduaJane e Paulo Rédua

Monica DominguesMonica Domingues
e João Santose João Santos Rita SaiterRita Saiter Rosângela e Peter AndradeRosângela e Peter Andrade

Soninha Saadi e Maria Helena FerreiraSoninha Saadi e Maria Helena Ferreira

Raphaella NavarroRaphaella Navarro Rafaela SchmidtRafaela Schmidt Brunella Cabral e RodrigoBrunella Cabral e Rodrigo



“PARABÉNS AO CASAL 
IMBATÍVEL! FESTA 

BELÍSSIMA, FANTÁSTICA, 
IMPECÁVEL! VOCÊS SÃO 

PERFEITOS EM TUDO QUE 
SE PROPÕEM! QUE DEUS 
ABENÇOE A FAMÍLIA, QUE 

TANTO HOMENAGEIA E 
ALEGRA A NOSSA ILHA!!! 

VOCÊS SÃO MARAVILHOSOS! 
APLAUSOS DE PÉ!” 

- Marlene Leão

Rosângela e Peter AndradeRosângela e Peter Andrade

Leonardo Nemer, Gabriella e Adyr Nicchio, JG, Cecilia e Emilinho Nemer, Ana Luiza Tannure, Alessandra e Mario Zanetti FilhoLeonardo Nemer, Gabriella e Adyr Nicchio, JG, Cecilia e Emilinho Nemer, Ana Luiza Tannure, Alessandra e Mario Zanetti Filho

Brunella Cabral e RodrigoBrunella Cabral e Rodrigo

Valquíria Cheim, Kítia Perciano,Valquíria Cheim, Kítia Perciano,
Paulo Meyerfreund e Paola BorgesPaulo Meyerfreund e Paola BorgesMari e FabrícioMari e Fabrício

Alberto Hackbart, Aninha Freitas e Raphael MarquesAlberto Hackbart, Aninha Freitas e Raphael Marques Cintia Dias e Margô DevosCintia Dias e Margô Devos

Fabrício BongestabFabrício Bongestab
e Dilla Ciprianoe Dilla Cipriano



O CAMAROTE TERÁ QUE DOBRAR
O sucesso da criação do camarote na 
FEIJOADAÇA CLASS, pela primeira vez, 
já nos obriga a pensar num projeto que 
dobre de tamanho em 2022. As mesas 
foram vendidas em apenas dois dias, sem 
que fizéssemos grande divulgação. E os 
que PAGARAM para estar lá não cansa-
ram de elogiar e já saíram demonstrando 
o desejo de bisar no ano que vem. XUXU 
e FLÁVIA NEFFA criaram uma equipe de 
garçons atenciosa e como alguns disse-
ram: “MORDOMIA melhor que essa é 
IMPOSSÍVEL!”
Nele, incluímos, além de todos os petis-
cos do coquetel, mais opções de saladas 
e uma PAELLA. E um delicioso ABARÁ, 
feito pela chef LU SERRANO. Tinham à 
disposição, ainda, espumante e whisky. 
No buffet de doces, além de salada de 
frutas, torta holandesa, inúmeros doces 
caseiros e torta de chocolate com nozes. 
Que tal?
Enfim, um camarote para fazer jus a uma 
proposta de oferecer mais aos que gos-
tam e pagam por mordomia. Do jeito que 
gostaríamos de fazer em todo o evento, 
mas que o custo impossibilita. E, para 
muitos, nem é pelo custo que optam por 
não comprar; não fazem questão de be-
bidas, não é prioridade, então, como em 
tudo no mundo atual, damos a opção para 
os que querem isso. Mas, todos são rece-
bidos igualmente com carinho e ganham 
de nós a gratidão por nos prestigiarem.

Ronaldo NascimentoRonaldo Nascimento

Danneli Chiappetta e Sandra FonsecaDanneli Chiappetta e Sandra Fonseca

Tarcisio Farias, Rita Mendanha e Dam BianquimTarcisio Farias, Rita Mendanha e Dam Bianquim Rodolfo Harckbart e D. Hilda CabasRodolfo Harckbart e D. Hilda Cabas

Marly e Cacá MiledMarly e Cacá Miled

Marilena e Edilson DuarteMarilena e Edilson Duarte

“MARAVILHOSO 
EVENTO!” - Lorena 

Rassele Croce

“TUDO 
PERFEITO!” -

 Ronaldo 
Nascimento



“OBRIGADA, JORGINHO E ELIZA, POR 
NOS PROPORCIONAREM MOMENTOS TÃO 

ALEGRES. COMO FOI BOM VER AMIGOS 
SORRINDO, FELIZES, DEPOIS DE TANTO 

TEMPO. PESSOAS COMO VOCÊS SÃO 
RARAS. ADOREI TER IDO E IREI SEMPRE. 

OBRIGADA.” - Heloisa Monjardim

“ANIMADÍSSIMO! ORNAMENTAÇÃO 
PERFEITA! PARABÉNS!!!” 

- Kitia Perciano

Maria Augusta CampinhosMaria Augusta Campinhos
e Luiz Alberto Tavarese Luiz Alberto TavaresHelena e Paulo SaianeHelena e Paulo Saiane

Natércia LopesNatércia Lopes Tânia Botti, Francisco Guasti e Heloisa MonjardimTânia Botti, Francisco Guasti e Heloisa Monjardim

Regina Pagani, Soninha Saadi e Penha Feu RosaRegina Pagani, Soninha Saadi e Penha Feu Rosa

Matheus Silva, Hane, Eliseu, Cida e Elias CrevelariMatheus Silva, Hane, Eliseu, Cida e Elias Crevelari

Marcela Pagani, Frede CecilianoMarcela Pagani, Frede Ceciliano
e Regina Paganie Regina Pagani



ROSE, A BICAMPEÃ
Desde a primeira FEIJOADAÇA CLASS, criamos um prêmio 
para quem gosta de customizar a camiseta. A regra é não tirar 
nenhum patrocinador e não mudar a estampa de um jeito que 
descaracterize o tema. Pela segunda vez, a vencedora foi ROSE 
OLIVEIRA, que é a rainha de bateria da UNIDOS DA PIEDADE.
Além de uma obra de arte da designer ANA PAULA CASTRO, 
ganhou também um voucher do joalheiro DORION SOARES, 
que tem uma das melhores joalherias do País.
SAMBA E PAGODE ROLARAM SOLTO
Seguindo as restrições exigidas para os eventos sociais, este 
ano não apresentamos, pela primeira vez, nenhuma escola de 
samba. E que era uma das fortes atrações, uma vez que já 
trouxemos PORTELA, UNIÃO DA ILHA, UNIDOS DA TIJUCA, 
SALGUEIRO, IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE e BEIJA-FLOR para 
apresentações em anos anteriores, e sempre dávamos a opor-
tunidade à campeã do carnaval capixaba. Mas, por incrível que 
pareça, o grupo de samba e pagode SAMBA SIM, VIOLÊNCIA 
NÃO deu um show e conquistou a plateia. Vários convidados 
solicitaram cartões para contratação no futuro. Um repertório 
da melhor qualidade garantiu que muitos caíssem no samba, 
mesmo sem pista, cada um em seu lugar, até o fim da festa.

“PARABÉNS, 
JORGINHO SANTOS, 

PELA BELÍSSIMA 
FEIJOADA! COMO 

SEMPRE, VOCÊ 
REUNIU UM 

ESPAÇO LINDO COM 
UMA DECORAÇÃO 

IMPECÁVEL, 
UMA FEIJOADA 

MARAVILHOSA E 
UM AMBIENTE DE 

LUXO. TODO EVENTO 
QUE VOCÊ SE 

PROPÕE A FAZER, 
O FAZ COM MUITA 
ELEGÂNCIA E BOM 

GOSTO.” 
- Rose Oliveira

Rose OliveiraRose Oliveira

Lucimar OliveiraLucimar Oliveira Toninho LimaToninho Lima Tereco MarinsTereco Marins Lulu Moreira e Lacy Ramos Jr.Lulu Moreira e Lacy Ramos Jr.Anderson Luppi e Wilson MauroAnderson Luppi e Wilson Mauro



“PARABÉNS! FOI MUITO BOM 
ESTAR COM VOCÊS NA FEIJOADA 
CLASS. REENCONTRAR PESSOAS 

QUERIDAS, QUE SENTÍAMOS 
SAUDADES. QUE DEUS TE 

ABENÇOE COM SAÚDE E ENERGIA 
PARA VIREM MAIS E MAIS FESTAS 

LINDAS!” - Eulalia Rozindo

“FOI MARAVILHOSO!” 
 - Teresa Bedran

Moema CalhauMoema Calhau Rodrigo Merlo e Brunela CalhauRodrigo Merlo e Brunela CalhauElem e Fabio de Oliveira com Rita e José Carlos GratzElem e Fabio de Oliveira com Rita e José Carlos Gratz

Ivan AguilarIvan AguilarLorena e Marcos PeriniLorena e Marcos PeriniDanielle e FabrícioDanielle e Fabrício
Maíra Cani GamaMaíra Cani Gama
e Wesley Denadaie Wesley Denadai

Lulu Moreira e Lacy Ramos Jr.Lulu Moreira e Lacy Ramos Jr. Marcus Bernabe e Viviane GaudioMarcus Bernabe e Viviane Gaudio



A DIVERSÃO DAS CRIANÇAS
A FEIJOADAÇA CLASS é a festa da família. Então, sempre 
preparamos um espaço kids, com brinquedos e recreação, 
além de um buffet de almoço para eles, com picolé à vontade 
na sobremesa. 
Este ano, eles se divertiram durante as quatro horas de even-
to com a equipe de recreação do TIO VARETA, que fez brinca-
deiras, caça ao tesouro, pintura, bolamania, oficina de fidget 
toys, e com os brinquedos da THAYNNA FESTAS. O sucesso 
foi tanto que muitos não queriam ir embora.
FOTO AO VIVO NOROCK
Os serviços de FOTO AO VIVO, CABINE DE FOTO e ESPELHO 
MÁGICO do NOROCK movimentam as festas e produzem 
uma lembrança para sempre do evento, para cada convidado. 
Este ano, OCTAVIO BASTOS enviou sua excelente equipe para 
fazer a FOTO AO VIVO, que nossos convidados levaram para 
casa como recordação de um domingo de alegria e diversão.

“TUDO PERFEITO!!! PARABÉNS A TODA 
FAMÍLIA QUERIDA!” - Maíta Mota

“TUDO PERFEITO!! PARABÉNS PELA 
LINDA FESTA!!” - Rodrigo Merlo

PRÊMIOS E PARABÉNS
Como foi a festa do retorno do movimento social na 
Ilha, aproveitamos para cantar parabéns, de surpre-
sa, para dois aniversariantes do dia anterior - meu 
filho, JOSUÉ DOS SANTOS NETO, e para a querida 
FERNANDA MARTINS SCHERRER.
Além do prêmio de ROSE, com a melhor customi-
zação, sorteamos presentes da OFICINA DE ARTES 
ANA PAULA CASTRO, REGINA PAGANI LOJA, HA-
RIBOL, LA PERSONA, SHEILA SILVA PRESENTES, 
IVAN AGUILAR, WM LAVANDERIA e DI MARINO 
RESTAURANTE FLUTUANTE. Tudo registrado pelo 
nosso parceiro, o fotógrafo ARNALDO PERUZO. 



Ingrid CastroIngrid Castro

“INESQUECÍVEL! 
COMO SEMPRE, 
MARAVILHA DE 

EVENTO!” 
- Tereco Marins

“VOCÊ NOS 
PROPORCIONOU 

MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS. SÓ 
DE REENCONTRAR 
AMIGOS QUE HÁ 

MUITO TEMPO NÃO 
VÍAMOS FOI UMA 

DÁDIVA. PARABÉNS, 
JORGINHO!” 

- José Carlos Gratz

“PARABÉNS, 
JORGINHO! 

ESTAVA TUDO 
MARAVILHOSO!”

- Kafinha Saadi Junger

Marcio Dias Junior, Viviane e Isabella AnselméMarcio Dias Junior, Viviane e Isabella Anselmé

Priscila ePriscila e
Janete de SáJanete de Sá

Alessandra eAlessandra e
Mario Zanetti FilhoMario Zanetti Filho

Nicolas PeruzoNicolas Peruzo
Luciana dos SantosLuciana dos Santos
e Arnaldo Peruzoe Arnaldo Peruzo

Shirlene e Marcelo SantosShirlene e Marcelo Santos

Gabriella e Adyr NicchioGabriella e Adyr Nicchio
Camila e Pietra BenevidesCamila e Pietra Benevides

com Eduardo Guignonecom Eduardo Guignone



POR JORGINHO SANTOS

Ele é um daqueles que fazem a dife-
rença em sua profissão. Médico, com 
especialização em GASTROENTERO-
LOGIA CIRÚRGICA, e dono de um 
currículo aplaudido em todo o Brasil, 
podemos afirmar, sem medo de errar, 
que DR. GUSTAVO PEIXOTO MIGUEL 
SOARES está entre os MEDALHÕES 
da sua especialidade. 
Além de sua competência, traz con-
sigo algo muito raro na sua profissão 
- que é a humildade e a simplicidade. 
Mas, isso é fácil de entender para os 
que conheceram o seu pai, o saudo-
so PEIXOTINHO, uma das pessoas 
que conhecemos com passagem das 
mais bonitas pela vida. Tinha prazer 
em ajudar os outros. Por outro lado, 
há também a genética da mãe, a pro-
fessora MARIA RITA, mulher culta, 
justa, inteligente, que também tem por 
hábito cultivar e preservar amigos. 
Assim sendo, fica explícita a perso-
nalidade e o comportamento do DR. 
GUSTAVO. 
De uma família com muitos políticos, 
fez a sua primeira disputa em 2018, 
numa tentativa de ocupar uma vaga 
na Câmara dos Deputados e, apesar 
de ter uma votação expressiva, mais 
de 47 mil votos, não foi eleito. O Espí-
rito Santo perdeu a chance de ter um 
homem culto e que certamente faria a 
diferença na bancada. 
Em 2020, teve o seu nome cogitado 
para o trono da Prefeitura da Serra, 
mas não chegou a disputar. Logo de-
pois, se entregou de corpo e alma à 
guerra contra o maldito vírus da CO-
VID-19. 
Fica até difícil imaginar a falta que ele 
fará caso decida disputar algum cargo 
político no ano que vem, porque, cer-
tamente, desta vez terá a retribuição 
de sua dedicação aos menos favore-
cidos. A verdade é que GUSTAVO PEI-
XOTO SOARES MIGUEL, em qualquer 
atividade que exerça, sempre será 
referência. Por isso, hoje entra na ga-
leria FIRST CLASS, ganhando os nos-
sos aplausos. De pé.

Família reunidaFamília reunida

Com a esposa, Adriana, e a mãe, Maria RitaCom a esposa, Adriana, e a mãe, Maria Rita



FIRST 
CLASS

DR. GUSTAVO PEIXOTO
Realizando a primeira cirurgia bariátricaRealizando a primeira cirurgia bariátrica

robótica do Espírito Santorobótica do Espírito Santo



Durante a pandemia, a máscara facial se tornou obrigatória 
e indispensável. Em algumas pessoas, o seu uso constante 
pode abafar a pele e aumentar a oleosidade, colaborando para 
o surgimento de acne. Mas, a proteção é necessária! Carolina 
Salomão, esteticista do Lach, laboratório e clínica, no Jardim 
Botânico, ensina o passo a passo 
para manter a pele linda e saudável 
mesmo debaixo dos panos.
“Pode parecer algo simples, porém 
existe uma maneira correta para vesti- 
-la com maior segurança. A atenção 
com a pele da região também deve 
ser redobrada. Ter uma rotina diária 
de cuidados é muito importante”, 
explica Carolina. Confira algumas 
dicas da especialista:
1 - Para vestir a máscara - É 
importante estar com as mãos limpas e o rosto bem cuidado 
(lavar, secar bem e hidratar). Não toque na parte frontal da 
máscara, nem fique passando a mão no rosto. Elas costumam 
levar impurezas e podem piorar a oleosidade.
2 - Não use make por baixo! - Primeiro, para não sujar e, 
segundo, para não engordurar. As maquiagens, em geral, 
têm um pouco de gordura, mesmo as de toque seco. Além 
disso, os resíduos da maquiagem ficam presos na trama da 
máscara, prejudicando a filtragem de partículas do ar, podendo 
comprometer a capacidade de reter bactérias e vírus, inclusive o 
próprio coronavírus. Também pode causar irritações, aumentar 
a oleosidade cutânea, favorecer o surgimento de acne, 
dermatite e até exacerbar a rosácea. Por isso, use a máscara 
com a pele limpa, sem maquiagem, independentemente de ser 

base, pó, blush ou batom.
3 - Escolha a máscara ideal - Máscaras cirúrgicas e de 
EPI são para profissionais de saúde. Para exposição social, 
o ideal é optar pelas de algodão, sem tingimento e lavadas 
separadamente com sabão neutro ou sabão de coco. Isso evita 

alergias e irritações por atrito da pele 
com o tecido. 
4 - Ao retirar a máscara, cuidado! - 
Lave o rosto com sabonete facial e 
use um tônico (ambos específicos 
para o seu tipo de pele). Não 
deixe de hidratar (mesmo para as 
peles oleosas, existem hidratantes 
seborreguladores). Para evitar ainda 
mais sensibilidade, dê uma pausa 
nos esfoliantes e produtos muito 
abrasivos. No lugar deles, invista em 

fórmulas ricas em ativos restauradores e calmante, com as 
ceramidas e vitamina E.
5 - Em casa, reforce os cuidados com a pele - Lavar, tonificar 
e hidratar com produtos adequados à sua pele, duas vezes ao 
dia, é importante mesmo que você não saia de casa. Evite lavar 
o rosto com água quente, etanol ou produtos irritantes.
6 - Cuidados com a máscara são importantes! - Além de 
lavar separadamente, é essencial retirar totalmente o produto 
usado para higienizar o tecido. Enxague bem e, em seguida, 
use um sabão neutro, glicerinado ou de coco. Resíduos de 
alvejantes ou desinfetantes podem levar a irritações, alergias 
e dermatites.
7 - Cuide do seu bem-estar mental - Lembre-se que o estresse 
pode provocar alterações na pele!

USO CONSTANTE DE MÁSCARAS PODE PROVOCAR ACNES

SaúdeSaúde





CulináriaCulinária

ESCONDIDINHO DE BANANA DA TERRA
COM CARNE SECA E RICOTA

Ingredientes: 06 bananas da terra, 500 g de queijo mus-
sarela ralado, 500 g de carne seca dessalgada, 300 g de 
parmesão ralado, 02 cebolas picadas, 03 dentes de alho 
picados, 02 tomates, 250 g de manteiga, azeite extra vir-
gem, sal a gosto, pimenta-do-reino a gosto, salsa picada a 
gosto, manjericão fresco a gosto.

Ingredientes: 1 kg de coxão mole ou 
duro em bife, 100 g de cebola, 30 g de 
alho, 200 g de batata, 10 g de colorau, 
10 g de sal, 2 folhas de louro, 40 g 
de alho-poró, 50 ml de óleo de soja, 2 
litros de água fervente, 1 litro de molho 
ao sugo.

Modo de preparo: Em uma panela 
de pressão, aqueça o óleo, coloque 
o alho, a cebola, o alho-poró e a ba-
tata cortados em cubos para refogar. 
Junte a carne e refogue mexendo bem. 
Adicione a água fervente, o molho de 
tomate, colorau, sal e o louro. Deixe 
cozinhar por 20 minutos na panela de 
pressão. Coloque em uma travessa, 
salpique cheiro verde e sirva.

BIFE DE PANELABIFE DE PANELA
BY DIVINO FOGÃOBY DIVINO FOGÃO

Modo de preparo: Lave as bananas, retire suas cascas e 
corte em rodelas. Em uma panela, coloque a manteiga e a 
cebola. Quando a cebola estiver transparente, coloque as 
rodelas de banana e deixe-as até dourar. Coloque as bana-
nas em um processador até que fiquem com uma consis-
tência pastosa e reserve. Limpe a carne seca e corte em 

pedaços. Na panela de pressão, acrescente a carne 
em pedaços, cubra de água e coloque duas colheres 
de sopa de açúcar. Deixe cozinhar de 30 a 40 minutos 
aproximadamente. Descarte a água e com o auxílio de 
um garfo, desfie a carne. Em uma panela, acrescente 
o azeite e a cebola. Quando a cebola estiver transpa-
rente, inclua o tomate, o alho e refogue. Em seguida, 
acrescente a carne seca desfiada, adicionando a pi-
menta-do-reino, a salsinha e o manjericão a gosto. 
Mexa por mais cinco minutos e desligue o fogo. Pré-
-aqueça o forno em 180° C. Em uma travessa mé-
dia de vidro untada com azeite, coloque a primeira 
camada do purê de banana da terra, em seguida a 
carne seca refogada e a mussarela. Faça a segunda 
camada de banana e o parmesão ralado. Com o forno 
pré-aquecido, coloque a travessa e deixe por volta de 
10 minutos ou até o parmesão gratinar. Se preferir, 
monte em porções individuais.





Panorama DigitalPanorama Digital

VERSÃO WEB BETA PARA ADOBE PHOTOSHOP E ILUSTRATOR

NIKON Z9, COM SENSOR DE 45.7 MEGAPIXELS
E GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 8K

A Nikon revelou oficialmente sua nova câmera mir-
rorless top de linha. A Z9 vem com sensor de 45.7 
megapixel, gravação de vídeo a 8K 30p e 4K UHD 
120p. Além disso, é capaz de capturar imagens a 
120fps. 
O sensor de 45.7MP permite captura de imagens 
JPEG a 30FPS em Burst Mode, ou imagens RAW a 
20FPS. O novo sistema de autofocus da Nikon utili-
za tecnologias de IA para acompanhar objetos como 
olhos, rostos, corpos de pessoas, gatos, cães, pás-
saros e até mesmo carros e aviões. Ele identifica au-
tomaticamente o objeto a ser fotografado e começa 
a acompanhá-lo.
A câmera será lançada até o final do ano de 2021 por 
US$ 5.500 (R$ 30.893 em conversão direta). O valor 
sugerido pela Nikon é referente apenas ao corpo da 
câmera, sem incluir as lentes e demais acessórios.

ILLUSTRATOR PARA WEB (BETA) - O Adobe Illustrator também ga-
nha uma versão para a Web, que traz uma edição mais moderna do apli-
cativo sem que haja necessidade de instalação. Assim como o Photoshop 
Web, o Illustrator permitirá compartilhar o trabalho com os colegas ou 
clientes e colaborar no documento ao mesmo tempo. Enquanto o Beta do 
Photoshop Web é aberto, o do Illustrator é apenas para convidados.

No último dia 26, a Adobe anunciou que seus aplicativos Adobe Illustrator e Adobe Photoshop ganha-
rão uma versão Web Beta para a qual os usuários já podem se inscrever. Ambos os apps poderão ser 
acessados pelo Google Chrome ou Windows Edge.

PHOTOSHOP PARA WEB (BETA) - Além da já existente possibilidade de 
salvar imagens PSD na nuvem para serem editadas a partir de qualquer dispo-
sitivo com a conta da Adobe, a versão Web traz outras novidades. Será possível 
compartilhar documentos com colegas, editar em equipe e deixar comentários 
e anotações.
O gerenciamento dos fluxos de edição em conjunto será analisado com ajuda 
do período Beta. Um ícone de feedback foi incluído no aplicativo Web para essa 
finalidade.

O sistema de foco 
automático da Z9 
foi reformulado 
e consegue 
acompanhar 
pessoas, animais e 
veículos, por meio 
de Inteligência 
Artificial






