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EMOÇÕES EM PARIS
uando tudo parecia perdido, que restava apenas 
obedecer às instruções se eu quisesse viver, mes-
mo contrariado, pensando mais na família, passei 
mais de dois anos tentando obediência a regras 

que considerava ridículas. 
Sei que muitos não concordam comigo. E daí? Eu tam-
bém não concordo com eles. Eis que, de repente, aquela 
luz no final do túnel veio através dos nossos filhos, com 
um presente pela passagem dos 44 anos de casados: 
uma semana em PARIS. Como quem me conhece sabe, 
digo que se estiver morrendo, se chegar a PARIS, eu res-
suscito. 
Aquela cidade sempre será o REMÉDIO para qualquer mal 
que se instale em mim. E, depois de quatro anos, revi-
mos tudo que existe de melhor na capital francesa. Dos 
museus aos restaurantes, tivemos dias de EMOÇÃO, de 
alegria, de gratidão a DEUS por mais uma vez poder mer-
gulhar na história de gênios, como o estilista 
THIERRY MUGLER, em exposição no Museu 
do Louvre, que vocês saberão em detalhes 
na reportagem de Eliza M. Santos. 
Conferimos a fantástica exposição dos MO-
ROZOV, os bilionários russos que consegui-
ram criar o seu próprio museu, com centenas 
de obras de arte, que saíram pela primeira 
vez da Rússia para que milhões de pessoas 
admirassem na Fundação Louis Vuitton. Aqui, 
contamos um pouco da história comovente, 
chocante, de uma família que foi exterminada 

por STALIN. Em uma semana, tivemos ensinamentos de 
um ano de faculdade. E, nas próximas edições, compar-
tilharemos mais coisas com vocês.
MARÇO é o mês de enaltecer as MULHERES. Como te-
mos por ELAS o maior respeito e admiração, obviamente 
trazemos as nossas homenagens e destacamos algumas 
que fazem a diferença nos mais diversos segmentos, na 
sociedade capixaba, e são exemplos na classe femini-
na. Através destas, aqui apresentadas, deixamos o nosso 
sentimento de gratidão para todas, uma vez que elas fa-
zem o mundo melhor. A CLASS tem no público feminino 
o incentivo que se tornou um combustível na sua exis-
tência. Assim, nada mais justo que fazer uma EDIÇÃO 
ESPECIAL.
Evidente que sendo um dos nossos focos, o HUMOR, o 
GLAMOUR é outro, as páginas de LINHAS MALDITAS, 
consideradas por muitos o melhor espaço na imprensa 

capixaba, estão repletas de fatos que você 
toma conhecimento só aqui. 
Esperamos que você tenha momentos de 
alegria, algo cada vez mais raro nos veícu-
los de comunicação. Sempre lembrando que 
estamos na reta final para completarmos 30 
ANOS de existência, com um fato inédito: 
PERIODICIDADE desde o lançamento, em se-
tembro de 1992. Isso é histórico e você nos 
ajudou a derrubar todas as intempéries, que 
continuam sendo muitas. OBRIGADO! OBRI-
GADO! OBRIGADO!





revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

MMMA sempre bonita ANA BE-
ATRIZ MORAES TRISTÃO resolveu 
assumir a direção da POUSADA 
PEDRA AZUL, a primeira na re-
gião, criada pelo sogro, o falecido 
empresário JÔNICE TRISTÃO. Ela 
reformula todas as instalações e 
contratará um bom chef de cozi-
nha para reinaugurar em grande 
estilo. ANA, que morou décadas 
em Londres, agora voltou a residir 
em Vitória.
MMMFalando nisso, o deputado 
cel. ALEXANDRE QUINTINO acaba 
de fazer um projeto para a criação 
da ROTA AZUL, cuja proposta é abrir 
mais espaço para o turismo entre 
os municípios de DOMINGOS MAR-
TINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
e CASTELO, que possuem influ-
ências alemã e italiana. Boa ideia, 
aquela região comandará o turismo 
no Espírito Santo muito breve.
MMM“Vou deixar a  vida me le-
var pra onde ela quiser...” De pre-
ferência, sempre com um pit stop 
em Paris. Como diria o saudoso 
CARLOS VACCARI: “Sem aquela, 
tá!” Quá... Quá... Quá...
MMMConversa entre duas co-
nhecidas figuras da Ilha: “Estou im-
pressionada com a quantidade de 
carros de luxo que circulam na Praia 
do Canto!” Resposta: “Você ficaria 
mais surpresa se visse a lista dos 
que compraram e não pagaram o 
financiamento!” Como diria o sau-
doso Sérgio Caseira: “Sacratíssimo 
coração de Jesus!!!” Quá... Quá... 
Quá...
MMMUma pauta para os gran-
des veículos de informação, que 

Uma pesquisa recente afirma que os 
casamentos hoje já não duram mais a 
média, que era de 15 anos. Agora, no 
máximo, 12 anos. A intolerância e a 

liberdade exigida por ambas as partes 
respondem por qual razão.

ultimamente utilizam notícias pu-
blicadas aqui: o primeiro prédio 
híbrido do Brasil foi construído 
aqui no Espírito Santo - é o edifício 
NAVEMAR, no Centro da Cidade, 
atrás do prédio dos CORREIOS. 
Inclusive, é onde o ex-governador 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA mantém, 
há décadas, o seu escritório de ad-
vocacia.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

A irreverência de MUGLER. O colar A irreverência de MUGLER. O colar 
de pérolas foi adornar a bunda. de pérolas foi adornar a bunda. 

Como diria o saudoso Sérgio Como diria o saudoso Sérgio 
Caseira: “Sacratíssimo coração de Caseira: “Sacratíssimo coração de 

Jesus! Quá... Quá... Quá...Jesus! Quá... Quá... Quá...





Alguém muito sábio disse que: “A DIFERENÇA EN-
TRE A MULHER FRACA E A MULHER FORTE É QUE 
A PRIMEIRA AINDA NÃO DESCOBRIU A FORÇA 
QUE TEM.” Durante séculos, isso foi menosprezado, 
causando problemas familiares e no convívio social.  
Aconteciam fatos, em todo o mundo, difíceis de ima-
ginar como suportaram.
Mesmo demonstrando a força de parir um filho, ad-
ministrar uma família, trabalhar em qualquer profis-
são que desejar, comprovando um diferencial de su-
perioridade e produção, as MULHERES, ainda hoje, 
em alguns países, e, infelizmente, também aqui no 
Brasil, são subestimadas e até ridicularizadas pelo 
sistema arcaico e machista que tenta sobreviver. 
Mas, o avanço nas conquistas do merecido espa-
ço delas é INEGÁVEL! Nesta Edição Especial MU-
LHERES 2022, a CLASS se rende a todas e, com 
aplausos, produz mais um documento dessa evo-
lução, mostrando algumas que fazem a diferença e 
que podem ser consideradas HEROÍNAS em suas 
atividades.
E, para todas, deixamos com carinho uma maravi-
lhosa reflexão da poderosa FRIDA KAHLO: “A ARTE 
MAIS PODEROSA NA VIDA É FAZER DA DOR O 
TALISMÃ DA CURA. UMA BORBOLETA RENASCE 
FLORESCIDA NUMA FESTA DE CORES!”

MULHERES
CLASS 2022

UM HISTÓRICO DAS 
CONQUISTAS

1827 - As meninas são liberadas para frequentar 
escolas.

1852 - É lançado o primeiro jornal feminino, que 
recebeu o nome de JORNAL SENHORAS.

1879 - O direito de acesso às faculdades. E hoje já 
são maioria na educação superior brasileira.

1910 - O primeiro partido feminino foi criado: 
PARTIDO REPUBLICANO FEMININO.

1932 - O direito ao voto, graças aos movimentos 
feministas.

1962 - Estatuto da Mulher Casada, lançado no dia 
27 de agosto. Liberdade para trabalhar sem auto-
rização do marido. O direito à herança e a chance 
de pedir a guarda dos filhos em caso de separação.

1977 - Aprovada a Lei 6515, que dá direito ao 
divórcio.

1979 - Direito à pratica do futebol.

1988 - Aconteceu o primeiro encontro de mulhe-
res negras.

2006 - LEI MARIA DA PENHA, que veio para com-
bater a violência contra a mulher.

2015 - É sancionada a Lei do FEMINICÍDIO.

2018 - A importunação sexual passou a ser consi-
derada crime.



FERNANDA 
CORRÊA MARTINS

De uma família considerada TOP 
no Espírito Santo quando o as-
sunto é DIREITO, ela tomou posse 
como juíza com apenas 25 anos; 
isso no ano 2000. FERNANDA 
CORRÊA MARTINS procura ter 
sua vida social bem restrita, pre-
ferindo ocupar mais o seu tempo 
vendo filmes e lendo. Costuma 
afirmar que o seu hobby é mesmo 
curtir e estar com a sua família. 
Sua presença e jeitinho transmi-
tem paz. Provavelmente, conse- 
quência de sua enorme FÉ e práti-
ca de ORAÇÃO, que ela diz ter her-
dado de sua mãe, a também juíza 
REGINA MARTINS. 
Mãe dedicada de quatro filhos, 
MARIA ANGELA, MIGUEL, DA-
NIEL E ANA MARIA, em se tratan-
do da família, acredita que a vo-
cação da maternidade lhe foi dada 
por DEUS. FERNANDA já tinha 
MARIA ANGELA e se considerou 
ainda mais abençoada com uma 
gravidez TRIGEMELAR, que trouxe 
um amor imensurável e até hoje, 
a cada dia, um novo aprendizado.
Dentro dos inúmeros compromis-
sos que foi obrigada a assumir, a 
cada momento, ela viu a neces-
sidade de enxergar e respeitar a 
individualidade de cada um.
CLASS tem a honra de colocar 
a bela e brilhante FERNANDA 
CORRÊA MARTINS entre as MU-
LHERES de destaque em 2022, 
exemplo feminino de amor à famí-
lia, temente a DEUS e profissional 
bem-sucedida.
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XUXU MURAD
NEFFA

Não há ninguém que possa contestar 
que a empresária LÚCIA (XUXU) MU-
RAD NEFFA é uma das mais respeitadas 
no Espírito Santo. Teríamos dezenas de 
razões para justificar esse reconheci-
mento. A princípio, XUXU pode ser con-
siderada WORKAHOLIC. Não conheço 
ninguém mais obstinado pelo seu tra-
balho. Tudo que faz é meticulosamente 
calculado e ela trabalha em cima de nú-
meros e de possibilidades.  
O dia, com 24 horas, parece pouco para 
quem tem tanta responsabilidade, afa-
zeres e projetos. É uma maestrina nas 
empresas que, junto com a não menos 
competente FLÁVIA, sua irmã, coman-
da uma equipe de mais de 300 funcio-
nários.  
Num país de total instabilidade, a em-
presária buscou na arte um refúgio 
para extravasar a sua ansiedade e cria-
tividade. Matriculou-se na OCA e tem 
feito trabalhos surpreendentes. Mas, 
não para por aí: XUXU é uma apaixona-
da pela língua portuguesa e mergulha 
em estudos constantes. E foi através 
desse viés que assinou dois livros - 
“SETE PECADOS EMPRESARIAIS” e 
“MILAGRE EM PASSADOURO”, que vi- 
raram best sellers. 
Não bastasse ter tantas atividades, 
ainda administra o nosso CENTRO DE 
CONVENÇÕES DE VITÓRIA, espaço de 
reconhecimento nacional, onde acon-
tecem os maiores congressos e semi-
nários do Espírito Santo, e alguns dos 
mais importantes eventos sociais, e a 
MARIA HONOS, indústria de alimentos 
congelados. Além de outras empresass 
do GRUPO NEFFA. XUXU é, sem dúvida 
alguma, uma referência do poder femi-
nino na sociedade capixaba.
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Quem olha para esta moça, com 
cara de menina, e a vê linda, doce 
e gentil, pode não imaginar o 
acúmulo de inteligência que pos-
sui, beirando a genialidade. NINA 
CÔRTES DA VEIGA é neta do bri-
lhante advogado tributarista GUI-
DO CÔRTES, referência na área, 
e, tal qual o avô, decidiu investir 
nos estudos de DIREITO, cursan-
do a disciplina na UFES. 
Nos bancos escolares, sempre 
fez a diferença. Afivelou as malas 
para fazer cursos especializados 
na Alemanha e, aqui, pós-gra-
duou-se em Direito Empresarial 
pela Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV-SP) e cursou Educação 
Executiva em Gestão Patrimonial 
e Sucessória e em Direito das 
Startups, ambas pelo Instituto 
de Ensino e Pesquisa (Insper). 
Hoje, NINA assumiu uma posição 
de destaque no escritório GUIDO 
CÔRTES ADVOGADOS, um dos 
mais respeitados do Espírito San-
to. 
Como toda a sua família, gosta de 
levar a vida no estilo low profile, 
com o seu eleito, VICTOR CASA-
GRANDE. Ama viajar e conhecer 
novas culturas. A sua competên-
cia, como não poderia deixar de 
ser, enche de orgulho os pais, AN-
GELINA e CLAUDIO DA VEIGA, e 
os avós, LUCÍLIA e GUIDO CÔR-
TES. Nesta lista, ela representa a 
juventude feminina bem-sucedi-
da, que ocupa espaços determi-
nantes na sociedade por mérito 
próprio, com muita competência 
e servindo de exemplo para as 
que sonham com esse lugar.

NINA CÔRTES 
DA VEIGA
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MARILIA 
MORGADO HORTA

Outra mulher que conseguiu reco-
nhecimento máximo em atuações 
na área jurídica foi MARILIA MOR-
GADO HORTA. Mas, na eleitoral, 
tornou-se uma grande referência. 
Trabalhou por muito tempo no TRI-
BUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
ES, local que assumiu um cargo 
concomitantemente ao ingresso 
no curso de DIREITO, na UFES. Ali, 
ocupou por 10 anos o posto de di-
retora geral, terminando suas ativi-
dades e se aposentando como tal. 
Na sua história, o Direito está pre-
sente desde quando era criança, 
uma vez que o seu pai era o desem-
bargador HALLEY PINHEIRO MON-
TEIRO. MARILIA é mãe de quatro 
filhos - MAXIMILLIAN, ALESSAN-
DRO, FELIPPE e MURILLO FILHO - e 
avó, em breve, de oito netos, já que 
Murillo Neto chegará para se juntar 
a Laura, Beatriz, Luís Felipe, Luísa, 
Pedro, Teresa e Júlia. 
Sempre impecavelmente bem-ves-
tida, ficou por algum tempo afasta-
da do movimento social assim que 
o marido MURILLO DREWS MOR-
GADO HORTA faleceu, mas nunca 
foi esquecida nas listas de convi-
tes, uma vez que, além de amável, 
é uma presença que faz a diferença 
nos eventos. 
Depois de muito tempo, casou-se 
com ALOISIO STUPP, um homem 
de comportamento irretocável, e 
voltou a nos honrar com a sua ele-
gante participação. MARILIA não 
poderia estar ausente nesta lista de 
DESTAQUES CLASS e é mais uma 
autêntica representante da classe 
feminina que fez história na sua tra-
jetória profissional e familiar.



REGINA 
MARTINS

De personalidade forte, houve uma 
época em que, exercendo o cargo de 
diretora do FORUM de Vitória, muitos 
diziam que ela era um dos pilares da 
justiça capixaba por suas atuações.  
Extremamente vaidosa, REGINA COR-
RÊA MARTINS é sempre um dos des-
taques em qualquer evento da socie-
dade capixaba que brinde com a sua 
presença, muito seletiva, o que se 
torna sinônimo de prestígio para o an-
fitrião. Se veste com esmero, no estilo 
clássico, o que lhe garante o acerto 
SEMPRE. 
Depois de longos anos, REGINA sur-
preendeu a todos quando resolveu se 
aposentar, uma vez que era totalmente 
focada em suas atividades como juíza. 
Dois dos seus pontos positivos mais 
aplaudidos são a FIDELIDADE aos 
amigos, coisa muito rara nos tem-
pos atuais, e o AMOR e DEDICAÇÃO 
à família. É mãe dos juízes FERNAN-
DA CORRÊA MARTINS e de ERILDO 
MARTINS NETO, que leva o nome do 
querido e saudoso pai, que foi o seu 
grande amor. E avó coruja de MARIA 
ANGELA, ANA MARIA, MIGUEL, DA-
NIEL, GABRIELA e RAFAELA. 
Sem ela, também, qualquer lista de 
destaques femininos ficaria incom-
pleta. Além da elegância, REGINA é 
referência na área que atuou durante 
décadas, numa época em que eram 
raras as representantes femininas que 
chegavam ao posto de juíza, abrindo 
caminho assim, e incentivando, todas 
as mulheres que posteriormente ven-
ceram os concursos e chegaram ao 
cargo, ainda com maioria masculina.
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THAIS LOPES 
Ela estudou normalmente até os 19 anos de idade e cresceu 
tendo o pai como referência de grande empreendedor e empre-
sário no mercado nacional e internacional.
Até então, THAIS LOPES SANTANA NOVAES acreditava que 
seu destino já estava traçado; mas, quando conheceu ADRIA-
NO, percebeu de imediato que Deus tinha planos diferentes 
para ela.
THAIS casou muito nova, aos 20 anos de idade, e começou a 
desempenhar o que ela considera seu melhor e mais precioso 
papel - ser MÃE. Fez faculdade de Marketing durante um ano, 
mas, quando adotou Maicon, por se tratar de uma criança es-
pecial, passou a se dedicar exclusivamente à família.

Há 5 anos, vendo seu marido, o cirurgião plástico ADRIANO 
BATISTUTA, trabalhar exaustivamente, se propôs a ajudá-lo na 
administração da clínica, no marketing, financeiro e no geren-
ciamento dos funcionários. 
THAIS criou também um projeto social, onde tem a oportuni-
dade de ajudar pessoas carentes a resgatar a qualidade de vida 
através da cirurgia plástica reparadora, como, por exemplo, 
com o gigantismo mamário. “Esse ‘casamento’ no trabalho 
deu muito certo, pois o foco de Adriano ficou somente para 
a cirurgia, que ama fazer. Essa parceria foi nossa maior reali-
zação profissional”, conclui. THAIS também não poderia faltar 
nesta lista de mulheres podererosas.



Ela pode ser o retrato da MATRIARCA que toda família gostaria 
de ter. Dedicada, amorosa e agregadora. Mesmo acumulando 
afazeres domésticos e comerciais, a energia e disponibilidade, 
e a facilidade de organizar o tempo, são alguns dos muitos 
pontos positivos de CECILIA PINHEIRO TANNURE NEMER.  
Mas, além disso, ocupa o cargo de diretora administrativa e 
financeira numa das empresas da família, a MINERAÇÃO NE-
MER, que hoje trabalha com três jazidas em extração. A primei-
ra fabrica matéria-prima para produção de tintas, papel, tubos 
de PVC, cerâmica, pasta de dentes, etc. A segunda produz cal-
cário para fins agrícolas e siderúrgicos. E a terceira extrai már-
mores brancos, exóticos e os movimentados para construção 
civil e decoração. 

CECILIA TANNURE
NEMER

Devido às suas atividades, a empresária passou a residir no 
município de Castelo, mas mantém o seu elegante apartamen-
to em Vitória. 
CECILIA é um ser humano da melhor estirpe e com EMILINHO 
construíram uma belíssima família. Mãe de ALESSANDRA, GA-
BRIELLA, RENATA e LEONARDO, tem 10 netos - GIANLUCA, 
GIULIA, PATRICK, VICTOR, RICK, ANDRÉ, CAIO, MARIA EDU-
ARDA, LUÍSA e DAVI - e, em breve, ganhará o 11º;  ANGELINA, 
filha de Gaby e Adyr. 
A FÉ e ORAÇÃO estão muito presentes em sua vida, a guiando 
e fortalecendo, sempre sob a intercessão de MARIA SANTÍSSI-
MA. CECILIA é um exemplo feminino de equilíbrio entre a vida 
profissional e a familiar bem-sucedidas.



CHRISTIANNE LEAL 
SANTOS TOMMASI

Como muitas mulheres, a bela CHRISTIANNE LEAL SANTOS 
TOMMASI optou por se dedicar à criação dos filhos, BRUNA E 
ARTHUR, quando o seu segundo herdeiro nasceu. O seu obje-
tivo era acompanhar o crescimento deles, em tempo integral, e 
repassá-los os princípios para que se tornassem seres huma-
nos valiosos. E ela afirma que esse período foi o mais impor-
tante da sua vida, se tornando a sua maior realização. 
Formada em COMUNICAÇÃO SOCIAL pela UFES, antes de vi-
ver plenamente a maternidade, atuou por 15 anos na área de 
publicidade. E depois de ver seus filhos independentes, CHRIS-
TIANNE resolveu voltar ao mercado de trabalho e fundou a AB 
CIENTÍFICA, representante no Brasil de empresas americanas 

ligadas à área de saúde e meio ambiente, há seis anos em 
atividade. A empresária é ávida por leitura, principalmente de 
ROMANCES. E foi por isso que acabou escrevendo o seu pri-
meiro livro - “UM AMOR DE METRÓPOLE”-, romance lançado 
por uma editora em nível nacional que, inclusive, já solicitou o 
segundo volume, no qual ela trabalha atualmente. 
CHRISTIANNE LEAL SANTOS TOMMASI, que aqui na foto apa-
rece ao lado da mãe, LICIA, e da filha, BRUNA, formando um 
trio de mulheres de gerações diferentes, que enaltecem a clas-
se feminina com cada uma fazendo a sua história, não poderia 
estar ausente nessa lista já que é um exemplo de sucesso nos 
diversos papéis que a mulher exerce na sociedade.
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LEILA DA PAIXÃO 
DE BARROS

Talvez, ela tenha sido a mulher 
que conquistou o seu espaço e 
respeito no mundo da advocacia, 
aqui no Espírito Santo, com maior 
rapidez. LEILA DA PAIXÃO DE 
BARROS é hiperativa, ágil e, com-
provadamente, tem um raciocínio 
mais rápido que a luz, o que a co-
loca numa posição diferenciada, 
principalmente no seu segmento 
de atuação. 
Entre os seus predicados mais 
destacados está a vontade de 
ajudar os amigos. E, por isso, 
coleciona alguns de décadas. As 
24 horas de um dia parecem não 
ser suficientes para ela, que, além 
de profissional e mãe dedicada e 
amorosa de JOÃO MIGUEL NETO, 
é uma exímia dona de casa. Ainda 
vive um momento difícil, se recu-
perando da morte do marido, o 
querido e saudoso juiz JOÃO MI-
GUEL FILHO.  
LEILA gosta de desafios e se en-
trega quando o sinal vermelho de 
IMPOSSÍVEL aparece em seu ca-
minho. A advogada tem conquis-
tado clientes poderosos e isso 
é fácil de entender: a celeridade 
em resolver problemas é funda-
mental, principalmente para quem 
depende de sentenças judiciais. 
Possivelmente, essa é mais uma 
diferença que a fez uma advogada 
de sucesso tão rápido. 
Aqui, nesta lista, ela também é 
um exemplo da mulher contem-
porânea, que desempenha com 
maestria as múltiplas funções que 
exerce.



PEINHA MENDONÇA

IVONE
VILANOVA

Ela sempre levantou a bandei-
ra do feminismo, das minorias 
e isso não fica apenas no dis-
curso. IVONE VILANOVA é uma 
feminista assumida, respeitada 
e atuante. Sempre trabalhou 
no combate à violência contra 
a mulher e ajudou a fundar o 
primeiro Sindicato dos Sexual-
mente Discriminados da Améri-
ca Latina.
Com carreira brilhante e reco-
nhecida, é sempre destaque 
quando se fala em DIREITO. Dra. 
IVONE tem um currículo digno 
de figurar em qualquer lista de 
MULHERES vitoriosas. Espe-
cializada em Direito de Família/
Sucessões e Direito da Mulher, 
ela se tornou referência em seu 
segmento, fundou a OAB Mu-
lher ES e criou a Associação de 
Mulheres de Carreira Jurídica no 
Espírito Santo. 
Tudo isso a levou a ter reconhe-
cimento em nível internacional, 
ocupando cargos como presi-
dente latino-americana da Inter-
nacional Socialista de Juristas 
Feministas (INSOJUF); procu-
radora federal no Ministério de 
Minas e Energia; vice-presidente 
nacional dos procuradores fede-
rais; juíza do CEJA - Conselho 
do Tribunal de Justiça para Ado-
ções Nacional e Internacional, 
e ainda como componente da 
diretoria da ABMCJ-ES. 
Adora viajar e participar de 
eventos sociais com os muitos 
amigos que conquistou. IVONE 
VILANOVA não poderia ficar 
fora desta lista porque, além de 
chegar a cargos muitos alme-
jados em sua profissão, com 
extrema competência, ser mui-
to bem-sucedida, representa as 
mulheres ativistas que transfor-
maram e ganharam espaço na 
sociedade para toda a classe 
feminina; o que fez a diferença 
para as conquistas alcançadas.



A principal luta da mulher foi 
para ocupar os espaços que 
desejasse, sem sexismo. Afi-
nal, lugar de mulher é onde 
ela quiser. PEINHA MENDON-
ÇA é daquelas que escolheu 
vários e buscou estar neles 
com muita dedicação e com-
promisso.
Formada em DIREITO e AD-
MINISTRAÇÃO, sempre atuou 
nas empresas da família. 
Mas, é nos papéis que reque-
rem os sentimentos mais no-
bres que ela dá show - MÃE, 
FILHA e AMIGA. PEINHA é 
dona de um coração gigan-
tesco onde, quase sempre, 
ela coloca todos em primeiro 
lugar.
Como mãe coruja da linda e 
inteligente SOPHIE, ela está 
sempre ali, dando exemplo, 
educando e amando muito. 
Na função de filha de D. JÚ-
LIA CARNEIRO MENDONÇA 
é exemplar. Tudo que puder 
ser feito para o bem-viver e 
conforto diário dela, PEINHA 
fará; além de estar sempre do 
lado. E como amiga, sem dú-
vida, é daquelas raras e que 
qualquer um gostaria de ter. 
Nesta lista CLASS, ela repre-
senta a mulher multitarefas e 
multifacetada, que faz tudo 
com muito AMOR e COMPE-
TÊNCIA.

PEINHA MENDONÇA
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EULALIA ROZINDO

Com seu jeitinho especial, 
onde o que mais realça é a 
sua simplicidade, EULALIA 
conquista de imediato as 
pessoas que a conhecem. 
Casada com o empresário 
DEO ROZINDO, dedicada à 
família, ela acumula os deve-
res de dona de casa com o do 
cargo de diretora financeira 
na empresa da família; que, 
por sinal, está nos trâmites 
finais de venda para um forte 
grupo sediado em São Paulo. 
LALINHA, como é conhecida 
pelos amigos, tem sempre um 
sorriso no rosto, ama viajar 
pelo mundo e curtir feriados 
e o verão no apartamento em 
Guarapari, ou os dias mais 
frios na casa das montanhas, 
onde reúne sempre os filhos, 
DEOZINHO e DANUZA, nora, 
genro e a grande alegria de 
toda a família no momento - a 
neta, DIANA. 
EULALIA ROZINDO não po-
deria jamais ficar fora desta 
lista de MULHERES empo-
deradas, que ocuparam os 
espaços que desejaram, com 
maestria, na época em que a 
classe feminina ainda con-
quistava seu lugar, e os man-
têm com sucesso até hoje.
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SONIA SAADI 
BARROS

Quem tem o privilégio de co-
nhecer e conviver com SONIA 
SAADI BARROS certamente 
aplaudirá a sua participação 
nesta lista. Mulher de sensi-
bilidade aguçada, carinhosa 
com os amigos e realista com 
a vida, ela tem a seu favor a 
intimidade com a ARTE MUSI-
CAL, o dom de escrever poe-
sias lindas e compor músicas. 
Formada no curso superior de 
MÚSICA da FAMES e com es-
pecialização e pós-graduação 
em PIANO pela Escola Supe-
rior de Música Santa Marce-
lina, ela encanta e emociona 
quando toca.
Sempre sorridente, carrega 
e distribui a alegria de viver 
onde estiver. SONIA se tornou 
uma defensora e admiradora 
do atual presidente, JAIR BOL-
SONARO, e acredita em seus 
planos de governo, mas, sabe 
respeitar a opinião contrária, 
o que pouco acontece nesse 
cenário. 
De uma família de mulheres 
fortes, protagonistas de suas 
histórias, é mãe de três filhas 
que herdaram essa caracterís-
tica - SONINHA, ANA PAULA e 
SILVÂNIA -, avó da linda MA-
RIANA e bisavó de NICOLE e 
STEPHAN. Sonia é uma gran-
de defensora da união familiar 
e tem como um dos principais 
lemas de vida: “NUNCA FAÇA 
PARA OS OUTRO O QUE NÃO 
GOSTARIA QUE FIZESSEM A 
VOCÊ!” Isso já define o seu 
caráter.
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SERENUZA
MARQUES CHAMON

Num universo onde os homens ainda 
são maioria, conseguir chegar lá, e 
ainda se destacar, é inspiração e or-
gulho para a classe feminina.
SERENUZA MARQUES CHAMON é 
mais uma mulher, nesta lista de des-
taques CLASS, que rompeu barreiras 
e faz história na Justiça como juíza no 
Espírito Santo.
A profissão é uma paixão, que divide 
o foco da sua vida com a FAMÍLIA, 
que é bem low profile. E é com ela 
que SERENUZA procura estar nos 
tempos livres. Mãe de MILENA e MAI-
RA, ganhou mais duas representantes 
femininas para engrossar o time de 
mulheres bonitas e com personalida-
de forte da família - LAURA e DUDA, 
suas netas.
Outro traço marcante do seu jeito de 
ser é o carinho e fidelidade aos ami-
gos, que sempre merecem dela aten-
ção e respeito; o que faz a diferença 
na vida de qualquer um, principal-
mente no mundo atual.
SERENUZA não abre mão de uma 
boa leitura, gosta de viajar e é sempre 
uma presença garantida em nossas 
Feijoadas, o que muito nos honra por-
que sua participação em eventos so-
ciais é bem rara e seleta. A juíza não 
poderia ficar de fora desta lista porque 
também é um exemplo de mulher que 
alcançou sucesso na carreira, a con-
ciliando com o exercício de ser mãe 
e dona de casa, nessas muitas jorna-
das que a classe feminina acumulou 
no mundo contemporâneo e tão bem 
as desempenha.
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HILDA CABAS

Dela, acho que poderíamos 
escrever um livro. Sem dúvi-
da alguma, é um dos maiores 
ÍCONES da sociedade capi-
xaba em todos os tempos. 
O seu jeito de ser transmite 
elegância, requinte e SAVOIR-
-FAIRE. 
Ninguém neste estado esteve 
mais tempo do que ela como 
uma maestrina de eventos 
civis e sociais nos salões do 
PALÁCIO ANCHIETA. Pode-
mos dizer que D. HILDA CA-
BAS, a grande dama, é o que 
há de melhor como referência 
na high e na sua profissão. 
Quem, com mais de nove dé-
cadas, estaria ainda disposto 
a trabalhar como chefe de Ce-
rimonial de um Governo? Só 
ela mesmo. E tira de letra. É 
o xodó do governador RENA-
TO CASAGRANDE, que dela 
sempre recebe os maiores e 
eloquentes elogios: “RENATO 
é um LORD! Educadíssimo, 
simples e daqueles que o po-
der não consegue mexer com 
a sua essência!”
D. HILDA é um exemplo de 
mulher da sua geração que 
rompeu barreiras, se desta-
cou no seu segmento de atu-
ação e conseguiu se manter 
no topo até hoje, algo muito 
raro em qualquer profissão, 
que só se conquista com 
muito trabalho e competên-
cia. Não seria justo, nem pos-
sível, fazer uma lista de gran-
des destaques sem lembrar 
da querida D. HILDA CABAS.
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Se o assunto for MEDICINA, é impossível 
não lembrar do nome de DRA. ELIANA 
BERNADETE CASER no Espírito Santo. 
E não é muito difícil de entender a razão 
do respeito conquistado em sua vida pro-
fissional. Além da inquestionável compe-
tência na área que atua, a princípio, ela 
tem como lema NUNCA DESISTIR. Na sua 
cabeça, o seu papel não pode ser o de 
recuar diante dos doentes DESENGANA-
DOS, o que já lhe permitiu restabelecer 
muitas vidas. 
Médica intensivista, com doutorado em 
Ciências na Área de Pneumologia pela 
FMUSP, especialista em UTI e na Ciência 
Respiratória, é professora da disciplina 
Emergência e coordenadora do progra-
ma de residência em Medicina Intensiva 
da UFES, e ainda comanda a UTI Geral do 
Hospital Unimed Vitória.
A doutora ELIANA faz viagens constantes 
por todo o mundo para participar e pa-
lestrar em congressos e se atualizar em 
novas descobertas científicas. Sem dúvi-
da alguma, é considerada uma das três 
melhores do País em sua especialidade. 
Mas, isso não a faz subir no salto e se 
julgar superior, como acontece na maioria 
das vezes. A sua capacidade e competên-
cia se elevam ao grau máximo justamen-
te pela simplicidade e a boa vontade de 
diminuir a dor e a ansiedade de doentes 
e familiares que passam por sua vida.  
Também adora viajar e conhecer novas 
culturas.
ELIANA CASER é um nome que jamais 
poderia ficar fora de qualquer lista onde 
a proposta é valorizar as MULHERES. É 
uma referência feminina de amor e dedi-
cação à profissão, retratados em atitudes 
e gestos que fazem toda diferença na vida 
do próximo.

ELIANA  
CASER



RITA ROCIO
TRISTÃO

Todos nós somos conscientes que 
organizar qualquer coisa de grande 
porte, aqui no Espírito Santo, não 
é uma tarefa fácil. A arquiteta RITA 
ROCIO TRISTÃO arregaçou as man-
gas e saiu da sua zona de conforto 
para se tornar a franqueada no Es-
tado da CASA COR, a mais comple-
ta mostra de arquitetura, design de 
interiores e paisagismo da América 
Latina, que este ano comemorará 
26 anos sob a sua batuta. 
O evento se mantém e já revelou 
alguns talentos capixabas através 
de suas participações na mostra. 
Para conseguir esse resultado, em 
tantas edições, não é um trabalho 
muito fácil, como a maioria pensa. 
É preciso determinação, estudos e 
confiança. Desde a escolha do lo-
cal, patrocinadores, uma das partes 
mais desafiadoras, e, até o momen-
to final, envolve cifras milionárias, 
mas garante, tanto para fornece-
dores quanto para profissionais, 
visibilidade e publicidade. Mas, os 
empresários do Espírito Santo nem 
sempre conseguem enxergar isso, 
o que torna um projeto grandioso 
como este sempre um enorme ris-
co. E, claro, enaltece ainda mais a 
vitória de RITA em conseguir reali-
zá-lo durante tanto tempo.
Formada em ARQUITETURA e UR-
BANISMO pela UFES e pós-gradu-
ada em ADMINISTRAÇÃO e NEGÓ-
CIOS pela FGV, seu olhar profissional 
com certeza traz um diferencial para 
a CASA COR ES. RITA também já 
assumiu, por alguns anos, a CASA 
COR PERNAMBUCO. 
Sem dúvida alguma, é uma mulher 
vitoriosa e os capixabas, principal-
mente profissionais e empresário do 
setor, devem muito ao seu trabalho. 
Assim, não poderia estar fora desta 
lista de MULHERES em destaque, 
da CLASS, pois faz a diferença e 
contribui de forma decisiva na sua 
área de atuação.
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revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

Em Paris, as bancas de revistas da 
Av. Champs-Élysées continuam firmes 

e fortes, com publicações do mundo 
inteiro. Por lá, ainda não foram 
derrotadas pelo mundo virtual.

MMMAssistindo um documen-
tário sobre ELON MUSK, o homem 
mais rico do planeta, pude cons-
tatar que o colunista IBRAHIM 
SUED tinha toda razão quando di-
zia: “Deus castiga certas pessoas 
enriquecendo-as!” Sem um esteio 
familiar, não há fortuna que re-
compense.
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMMA malandragem não é 
privilégio só dos brasileiros. Na 
França, o governo tinha liberado 
gratuitamente os testes para CO-
VID-19. Mas, foi obrigado a cance-
lar e cobrar porque muitos os fa-
ziam toda semana para não tomar 
vacina. Pode? 
MMMNo tabuleiro de xadrez, o 
maquiavélico PH, como sabe que 
perderia as eleições para RENA-
TO CASAGRANDE, arma o campo 
de guerra para colocar na disputa 
o prefeito de Linhares, GUERINO 
ZANON. E há possibilidade de ter 
como vice outra liderança do Norte 
do Estado, o presidente da Assem-
bleia Legislativa, ERICK MUSSO. A 
conferir.
MMMRENATO CASAGRANDE, 
por justiça, deverá ser reeleito. 
Nunca o Espírito Santo teve um 
desenvolvimento de tamanha en-
vergadura como em sua adminis-
tração. E vale lembrar que, desde 
o início, enfrentando catástrofes, 
uma atrás da outra. E tem a seu 
favor algo que deve pesar na hora 
da escolha: é um político FICHA 
LIMPA.
MMMJá o candidato petista, FA-

BIANO CONTARATO, pelo que se 
ouve por aí, se arrependerá da dis-
puta ao Governo do Estado. A sua 
atuação fraquíssima no Senado lhe 
causará uma grande surpresa. Tal-
vez, maior que a sua eleição para o 
posto, derrotando veteranos como 
MAGNO MALTA e RICARDO FER-
RAÇO.
MMMNa MADELEINE, duas 
coisas muito interessantes:  em 
determinado momento, diversas 
pessoas, previamente escolhidas, 
leem um trecho bíblico nas mais 
diversas línguas, incluindo o POR-
TUIGUÊS e também em LIBRAS. 
Outro detalhe: após a missa, os 
padres vão até a porta principal 
e se despedem dos cristãos que 
foram assistir a missa. Isso é gen-
tileza! É chiqueria! E deveria ser 
copiado por todas as igrejas ca-
tólicas. Educação faz a diferença.
MMMPor falar em educação, 
percebo que muita gente até hoje 
comete uma atitude nada aceitável.  
Quando recebem um SAVE THE 
DATE, que é o primeiro convite para 
que a pessoa se manifeste, dizendo 
se poderá comparecer ao evento, 
fingem que não sabem e não dão 
resposta. É tão fácil, simples, ele-
gante, agradecer e dizer: “Infeliz-
mente, não poderei comparecer!” 
Ou ainda: “Já tenho um compromis-
so assumido. Obrigado.” Isso aju-
da na organização do evento. Festa 
hoje é uma coisa caríssima e fica 
impossível convidar todo mundo. 
Se você não vai, possibilitará que 
outras pessoas, que os anfitriões 
gostariam também de chamar, re-
cebam o CONVITE. Fica combinado 
assim!



PAARISS
JE T’AIME !!!

Eliza e JG na Place VendômeEliza e JG na Place Vendôme



Por Jorginho Santos

Quanto mais vou a PARIS, mais eu me apaixono. E olha que 
foram dezenas de vezes que a incluímos em nossos roteiros 
de férias. Sabe aquela coisa que você AMA e até os defei-
tos são aceitos? Pois é..., assim é o meu caso com aquela 
cidade. Estar em PARIS, para mim, já é motivo suficiente 
para trazer uma elevação de espírito e para me considerar 
FELIZ. Desta vez, fomos surpreendidos pelos filhos, que nos 
presentearam pela passagem dos 44 anos de casados.
PARIS, quando iniciou-se a PANDEMIA, em 2020, amargou 
um prejuízo de quase US$ 19 bilhões porque o turismo teve 
uma queda de 60%. E a cidade é movida por esse setor. 
Mas, chegamos no momento do resgate da normalidade. Os 
museus lotados, as lojas de grife com filas na porta, restau-
rantes famosos só com reservas antecipadas, ruas lotadas 
de gente sem máscaras e aquela energia só encontrada em 
quem está de bem com a vida
Há sim uma constatação imediata da INFLAÇÃO, como em 
todo o mundo. Além da nossa moeda ser totalmente desva-
lorizada, existe, sem dúvida, o aumento de preços naquele 
país. Mas, isso, para pessoas que não são MILIONÁRIAS. 
Falamos das que trabalham, economizam e gostam de viajar, 
que é o nosso caso.  
Só para que tenham ideia, por dia, a alimentação de uma 
pessoa, em restaurantes não estrelados, fica em torno de 
100 euros, ou seja, R$ 635. Uma Coca-Cola no hotel, 8 eu-
ros, ou próximo de R$ 50,80. É o que disse: caro para mim, 
não para os ricos. Aliás, resumirei assim: se você cair na 
besteira de fazer câmbio, não fará nada. Nem tomará água. 
Mas, quem viaja, tem que se preparar para isso ou optar por 
ficar em casa até o dia que possa fazê-lo.

Eliza e JG em frente às Eliza e JG em frente às 
esculturas do artista esculturas do artista 
francês Mr. Oscart, francês Mr. Oscart, 

espalhadas por Parisespalhadas por Paris



Eliza em frente à obra da Eliza em frente à obra da enorme enorme 
Dior da Av. Champs-ÉlyséesDior da Av. Champs-Élysées





Ironia do destino, ou não, a exposição THE MOROZOV COL-
LECTION apresenta, pela primeira vez fora da Rússia, obras 
dos mais famosos artistas modernos franceses e russos, reu-
nidos pelos irmãos Mikhail Abramovich Morozov (1870-1903) 
e Ivan Abramovich Morozov (1871-1921), na Fundação Louis 
Vuitton, em Paris.
Os Morozov e os Shchukine foram as duas principais famílias 
que dominaram a vida cultural de Moscou no início do século 
XX. Com olhar apurado, adquiriram obras que possibilitaram o 
reconhecimento internacional dos pintores modernos france-
ses, rejeitados na época, mas tiveram suas coleções estatiza-

das e censuradas e terminaram suas vidas exilados.
Essas coleções possibilitaram a criação do primeiro museu de 
arte moderna do mundo: o Museu de Arte Moderna Ocidental 
- GMNZI, instalado no casarão de Ivan Morozov, em Moscou, 
em 1928. Telas emblemáticas dos movimentos Impressionis-
ta, Pós-Impressionista e Modernista francês, de artistas como 
Matisse, Bonnard, Picasso, Gauguin, Van Gogh, Degas, Monet, 
Renoir, Maurice Denis, Cézanne, assim como pintores emer-
gentes da vanguarda russa - Malevitch, Repine, Larionov, Se-
rov, entre outros -, compõem a exposição, que fica em cartaz 
até dia 03 de abril de 2022. Imperdível!



TALMARIS
O LUXO É ALI

Se você curti aquela fase de mesa 
posta, se adora peças decorativas 
maravilhosas, diferenciadas e únicas, 
deixo a dica. Hoje, acho que não exis-
te nada mais exclusivo e sofisticado 
no mundo que a TALMARIS.  
Anote o endereço precioso: 71 av. 
Mozart Paris 16th. Apenas um deta-
lhe: a loja só atende com hora marca-
da. E vale o alerta: o sistema já indi-
ca que é um mundo para os que não 
conhecem dificuldades financeiras, 
aqueles que a conta bancária passa 
de cinco dígitos.
Isso, se pretende comprar alguma 
coisa; mas, como olhar e conhecer 
faz bem aos olhos, vale a pena.



A grande verdade é que, em PARIS, qualquer BISTRÔ te oferecerá uma 
gastronomia de alta qualidade. E nós já temos alguns locais devidamente 
marcados. Uns com preços razoáveis e um serviço de qualidade, e não 
custa nada compartilhar. 
O LÉON DE BRUSSELS, na Av. Champs-Élysées, de origem belga, levará 
à loucura quem gosta de mexilhões, que é o seu forte. A PAELLA da casa 
também é deliciosa e bem diferente da receita que conhecemos. Tem 
apenas mexilhões, lulas e camarão, com arroz e abóbora verde. 
Desta vez, conhecemos o LA VIANDE, na cobertura do prédio da loja de 
departamentos PRINTEMPS. Sim, aquele restaurante que era lindo, com 
aquela abóbada de vitrais coloridos, infelizmente não existe mais. Trans-
formaram numa belíssima loja, mas foi uma troca infeliz. 
Fizeram vários espaços para restaurantes e entre eles o LA VIANDE, que 
tem uma cozinha simplesmente espetacular. Posso afirmar que ali sabo-
reei a carne mais incrível de toda a minha vida. Tanto que voltamos no 
outro dia. O lugar é charmoso, com uma sacada externa, onde você fica 
apreciando a cidade. O tradicional restaurante LAPÉROUSE, que exis-
te desde 1766, onde WINSTON CHURCHILL tinha cadeira cativa, agora 
abriu um café na entrada da PRINTEMPS. É lindo e tem muita coisa deli-
ciosa para fazer um lanche rápido.

ROTEIRO GASTRONÔMICO

Delícias do LapérouseDelícias do Lapérouse

Pratos do La ViandePratos do La Viande

JG noJG no La Viande La Viande  

Eliza e JG noEliza e JG no café que  café que 
o o Lapérouse abriu na Lapérouse abriu na 
entrada da Printempsentrada da Printemps  



O BRUNCH DO PLAZA ATHÉNÉE
A nossa estadia ficou marcada mesmo foi com um brunch no 
Hotel PLAZA ATHÉNÉE, um presente de uma amiga querida. Ali, 
sim, você viverá o seu momento de celebridade. Um salão com 
pé-direito de uns 10 metros, 6 lustres magníficos de cristal, que 
se transformam em 12 porque, ao fundo, há uma parede de es-
pelhos emoldurada com BOISERIE, técnica típica da decoração 
francesa. 
Na parte central, uma mesa de uns 30 metros de mármore com 
pés de bronze. Sobre ela, jarros do mesmo granito decorados 
com centenas de hortênsias em tom rosa. Nas laterais, mesas 
redondas para oito lugares. Caminhos de mesa em linho branco, 
assim como os guardanapos. Todo o serviço de chá e café em 
prata de lei e louça branca personalizada. O sistema de serviço é 
à francesa. Mas, quando chegamos, já temos à disposição uma 
seleção de pães de todos os tipos e alguns bolinhos com geleias 
de vários sabores. Tudo acompanhado por café, chás ou choco-
late, sucos e água. 
Depois, pratos quentes escolhidos no cardápio, o champanhe 
MOËT CHANDON à vontade. E tem mais: tábuas de queijos va-
riados. Por fim, uma seleção de éclairs e doces assinados pelos 
chefs PHILIPPE MARC e ALEXANDRE DUFEU.  
Tudo isso com um serviço impecável, irretocável e apresentado 
quase que como uma coreografia pelos seus garçons. Sem falar 
que tendo uma cantora de voz maravilhosa, acompanhada de 
um pianista, cantando músicas que a partir dali certamente farão 
você se lembrar para o resto da vida de um dia pra lá de especial.





by JORGINHO SANTOS

revistaclass.com.br

MMMPARIS vive um momento 
de resgate e restauração de mui-
tos pontos turísticos. A CATEDRAL 
DE NOTRE DAME está com obras 
aceleradas e a praça vive lotada 
de turistas. O famoso OBELISCO 
da PLACE DE LA CONCORDE tam-
bém está coberto por um tapume. 
A MADELEINE tem sua frente co-
berta com um gigantesco outdoor 
da grife RALPH LAUREN, patroci-
nadora da restauração. Vale o re-
gistro que poucos sabem: a ponta 
do OBELISCO tem 100 quilos de 
ouro e foi o estilista YVES SAINT 
LAURENT que doou para a cidade. 
Generoso ele, né? Como diria o 
saudoso CARLOS VACCARI: “Sem 
aquela, tá!” Quá... Quá... Quá...

MMMO ponto negativo fica por 
conta dos HOMELESS. São muitos 
espalhados por toda cidade. Na Rue 
de Rivoli, próximo ao Museu do 
Louvre, vimos um que tinha até ge-
ladeira na calçada. Óbvio que vazia 
de alimentos e cheia de roupas que 
deve ganhar. Muito triste!
MMMNa moda, os parisienses 
são imbatíveis. O que falta no Bra-
sil, atualmente, em termos de cria-
tividade e qualidade nas criações 
de nossos estilistas, lá são dignos 
de muitos aplausos. Se vê roupas 
maravilhosas, óbvio que caríssi-
mas para quem ganha em real, 
como sempre digo. Mas, existem 
e quem pode não tem problemas 
de se deparar com muitas opções. 
A grande decepção desta vez, em 
nossas pesquisas nas grandes 

grifes, foi VALENTINO. Acho que é 
a pior coleção de toda a existên-
cia. As vitrines da sua maison, na 
Avenue MONTAIGNE, era de cho-
rar! Ele utilizou muito uma renda 
parecida com aquela do nordeste, 
usada em toalhas e vendida como 
sendo feita de palha de coco. 
Olha... um lixo!
MMMOutra decepção foram as 
vitrines da HERMÈS. Logo eles, que 
sempre são uma atração à parte em 
se tratando de vitrines e todas as ve-
zes ficávamos boquiabertos com o 
show na loja da FAUBOURG-SAINT-
-HONORÉ. Desta vez, eram simples-
mente HORRÍVEIS. Quase um filme 
de terror. Como diria o saudoso Sér-
gio Caseira: “Sacratíssimo coração 
de Jesus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMTânia Buaiz e o filho, Mar-
cão, também circulavam por Paris.
MMMQuando caminhava pela 
Av. Champs-Élysées, lembrei de um 
fato muito engraçado ocorrido com 
a saudosa NELY NEGRÃO. Ela e 
NAGÉ passavam por ali quando um 
mendigo se aproximou e se dirigiu a 
ela pedindo esmola. Como não en-
tendeu o que ele dizia, perguntou a 
NAGÉ e veio a tradução: “Filha, ele 
está pedindo esmolas.” Ela: “Como 
assim? Com este casaco longo, 
chiquérrimo, e falando francês?” E 
todos caíram na gargalhada.  Quá... 
Quá... Quá...
MMMA famosa loja FAUCHON, 
ao lado da MADELEINE, também 
não existe mais. A crise da PAN-
DEMIA, dizem, foi responsável 
pelo fechamento.
MMMO carnaval de Vitória está 
prometido para os dias 08 e 09 de 
abril, uma semana antes da Pás-
coa, ou seja, em plena QUARESMA. 
Como o mundo mudou, né?  Aliás, 
acho que a juventude atual nem 
sabe o que é QUARESMA. Como 
diria o saudoso TAO MENDES: “Ma-
cacos me mordam!”  Quá... Quá... 
Quá... 

“Se você não 
tiver coragem, 
poderá perder a 
oportunidade de 
usar qualquer 
outra de suas 
virtudes!”



O ICÔNICO 
THIERRY MUGLERTHIERRY MUGLER

MODA 

Logo na entrada, o Logo na entrada, o 
domínio absoluto do domínio absoluto do 
vestido vestido La Chimiére,La Chimiére,  
cuja execução durou cuja execução durou 

um anoum ano

POR ELIZA M. SANTOS

Nossa Nossa 
editora de editora de 

moda, Eliza moda, Eliza 
M. SantosM. Santos



Matando a saudade, após 4 anos, lá estávamos eu e @jorgeclass, ine-
briados pelas ruas de PARIS, curtindo o presente dos filhos pela pas-
sagem dos 44 anos de bem-casados. PARIS é apaixonante. Uma ode à 
máxima: NÃO DESISTA DOS SEUS SONHOS. 
Nela, o seu olhar vai além-fronteiras e dita que não há idade para romper 
barreiras em busca de uma melhor versão, para preencher lacunas na 
sua história. Lá, a MODA é um estilo de vida. A nobreza não está só na 
riqueza, está nas gentilezas, nas delicadezas que filtram a beleza com que 
levamos a vida. 
Com a proposta estilo São Tomé, de ver para crer, e com sede do saber, 
fomos ao Museu de Artes Decorativas, no interior do Louvre, visitar a ex-
posição itinerante “THIERRY MUGLER: COUTURISSIME”. Filas quilomé-
tricas foram recompensadas com o impacto provocado em tooooooodos 
quando adentravam em cada sala da exposição, tal qual como atos em 
uma ópera. 
Um verdadeiro coro, em ECOS DE EMOÇÕES, entoava a interjeição: “Oh! 
Oh! OOOh!!!” Lá, você constata ao vivo e em cores que o estilo MUGLER 
transcende a MODA.

Inspiração na ChryslerInspiração na Chrysler

Empoderando as Empoderando as 
mulheres com mulheres com 

ombros longos e ombros longos e 
cintura ampulhetacintura ampulheta

O trabalho incrível O trabalho incrível 
do vestido do vestido La La 

Chimiére Chimiére mais de mais de 
pertoperto



Coleção inspirada em insetosColeção inspirada em insetos

Inspiração nas motosInspiração nas motos
Harley-DavidsonHarley-Davidson

Inspiração na ChryslerInspiração na Chrysler

Inspiração na robóticaInspiração na robótica



O GÊNIO MULTIFACETADO
Distribuída em dois andares, roupas no primeiro e fotografias no 
segundo, todas mescladas ora com música, ora com projeções ani-
madas, a exposição provoca emoções tal qual quando vemos um 
quadro de PICASSO. Verdadeiras obras de arte.
Com DNA de um GÊNIO, THIERRY MUGLER era multifacetado, ta-
lentosíssimo em qualquer coisa que se propusesse a fazer. Como 
estilista, criou coleções oníricas (teatrais), empoderou as mulheres 
com produções de ombros largos e lançou o fenômeno da celebri-
dade como modelo, bem retratado por KIM KARDASHIAN, no MET 
GALA, em 2019, que roubou a cena usando um modelito MUGLER.
Como fotógrafo, clicou modelos em locais quase impossíveis, 
como em cima do CHRYSLER BUILDING, em Nova York, na OPERA 
GARNIER e na SALA DOS ESPELHOS DE VERSALHES, em Paris. 
Além das fotos raras de personalidades, em exposição no segundo 
andar.
Como figurinista, colaborou com criações nas áreas de entrete-
nimento, música e cinema. Como esquecer LINDA EVANGELISTA 
naquele modelito branco, no videoclipe de “TOO FUNKY”, de GE-
ORGE MICHAEL? Como perfumista, inebriou o mundo com vários 
aromas, com destaque para o ANGEL, o seu maior sucesso e que 
também perfuma até a nossa alma. PARIS é isso, uma viagem a um 
universo único onde a moda suspira genialidade, com exclusivida-
de, no seu estado mais puro e superlativo.

Acima, o primeiro rosto Acima, o primeiro rosto 
de campanha do perfume de campanha do perfume 

ANGEL, Naomi Watts. ANGEL, Naomi Watts. 
Abaixo, Georgia Abaixo, Georgia 

May JaggerMay Jagger

Linda EvangelistaLinda Evangelista
vestida por MUGLER vestida por MUGLER 

 para o clipe “TOO  para o clipe “TOO 
FUNKY”, de GeorgeFUNKY”, de George

MichaelMichael

Lançou Lançou 
celebridade celebridade 

como como 
modelo. modelo. 

Aqui, Kim Aqui, Kim 
Kardashian Kardashian 

no Met no Met 
Gala 2019Gala 2019



Roupas inspiradoras e atuaisRoupas inspiradoras e atuais

MUGLER fotografou modelos em lugares MUGLER fotografou modelos em lugares 
quase impossíveis, como a Sala dos Espelhos quase impossíveis, como a Sala dos Espelhos 

de Versalhes, Opera Garnier e o Chrysler de Versalhes, Opera Garnier e o Chrysler 
Building, na sequênciaBuilding, na sequência



VITRINES DE PARIS
BY ELIZA E JG





A tendinite é uma clássica lesão de sobrecarga ou conhecida 
por esforço repetitivo, que afeta um ou mais tendões, geran-
do muita dor, inflamação e até deformidades ósseas quando 
crônica. É um problema comum entre pessoas que trabalham 
duro ou em atletas que aumentaram a intensidade ou mudaram 
o treinamento.
Os sintomas incluem dor ao mobilizar o pé e o tornozelo, prin-
cipalmente ao longo do curso do tendão. Pode haver, além da 
inflamação (calor, rubor, edema e dor), formigamento, pontada 
ou fisgada, devido à inflamação do nervo que rodeia o tendão.
Na tendinopatia, termo que é geralmente utilizado para as le-
sões por sobrecarga do tendão, inicialmente, há irritação do 
revestimento externo do tendão. Isso é chamado peri ou pa-
ratendinite e conduz à sua degeneração, que faz com que o 
tendão se torne mais espesso. Ele se torna mais fraco e perde 
a sua força (tendinose), o que pode levar a uma ruptura com-
pleta ou parcial.
Tipos anormais de pé (como o pé plano e cavo) e alterações no 
ciclo de marcha aumentam o risco de gerar uma tendinopatia. 
Pisada errada, encurtamentos e outras pequenas alterações, 
que já desequilibram a musculatura, podem gerar o processo 
degenerativo, por isso que uma avaliação ortopédica deve ser 
feita.
O tratamento deve sempre começar com medidas conservado-
ras, incluindo a proteção, repouso relativo, gelo, compressão 
e elevação, medicamentos anti-inflamatórios não esteróides e 
analgésicos estão indicados na fase aguda. Os exercícios de 
reabilitação envolvem um programa de alongamento e fortale-
cimento e deve ser iniciado precocemente. Nos casos graves, 
há um período de imobilização antes da terapia para acalmar a 

dor e a inflamação.
Muitas das terapias convencionais para tendinopatia falharam 
consistentemente em corrigir o processo degenerativo básico 
e muitos tratamentos novos estão sendo desenvolvidos. Es-
ses incluem a terapia por ondas de choque extracorpóreas, a 
ablação por radiofrequência, tenotomia percutânea, injeção de 
fator de crescimento, proloterapia e nitratos tópicos. A eficácia 
desses tratamentos está sendo investigada e, na literatura, ain-
da estão no nível de evidência.

Por Ana Paula Simões - professora instrutora da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Me-
dicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e 
Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo - www.anapaulasimoes.com.br

TENDINITE
SaúdeSaúde



CulináriaCulinária

CAPONATA
BY DIVINO FOGÃO

TORRADAS COM 
TARTAR DE SALMÃO

BY PIRAQUÊ

GUACAMOLE

Ingredientes: 500 g de salmão fresco, cortado em cubinhos, 
3 colheres (sopa) de cebola picadinha, 1 colher (chá) de sal, 
pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto, 4 colheres 
(sopa) de azeite, 5 colheres (sopa) de cebolinha verde, pica-
da, 3 colheres (sopa) de dill picado, 1 embalagem de Torrada 
Integral (160 g).
Modo de preparo: em uma tigela, coloque o salmão, junte a 
cebola, tempere com o sal e a pimenta. Acrescente o azeite, 
as ervas e misture bem. Porcione o tartar sobre cada torrada e 
sirva com fatias de limão.

Ingredientes: 4 avocados maduros ou 1 abacate maduro, 2 tomates 
maduros, 1 cebola roxa pequena, 1 dente de alho pequeno, caldo de 
1 limão, 2 colheres (sopa) de azeite, coentro picado a gosto, sal e 
pimenta-do-reino moída na hora a gosto.
Modo de preparo: lave e seque os avocados ou abacate, o tomate e 
o coentro. Com a faca, corte o avocado ou abacate ao meio, no sen-
tido do comprimento, e descarte o caroço. Descasque, corte cada 
metade em cubos e transfira para uma tigela. Regue o avocado ou 
abacate com o caldo de limão e amasse com um garfo até formar 
um purê rústico. Corte o tomate ao meio, descarte as sementes, e 
corte as metades em cubos pequenos. Pique a cebola em cubos 
pequenos, rale o alho e pique grosseiramente as folhas de coentro. 
Junte ao avocado amassado, tempere com o azeite, sal e pimenta a 
gosto. Misture bem e sirva imediatamente.

Ingredientes: 1 berinjela, ½ pimentão verde em cubos, ½ pimentão vermelhos em 
cubos, ½ pimentão amarelo em cubos, ½ cebola em cubos, ½ tomate em cubos, 
1 abobrinha, 2 colheres (sopa) de azeite, 100 ml de molho shoyu, sal a gosto. 
Modo de preparo: em uma frigideira grande, aqueça o azeite e coloque a berinjela, 
a abobrinha, a cebola, o tomate e os pimentões. Deixe refogar por 10 minutos até 
ficarem macios. Adicione o sal, o molho shoyu, tampe e deixe por mais 5 minutos. 
Retire do fogo, espere esfriar, finalize com salsa e sirva.



O Governo Federal lançou o novo docu-
mento de identidade, que será utilizado 
em todo território nacional. O modelo 
conta com diversos sistemas de seguran-
ça, terá o formato digital e físico, poderá 
ser autenticado por QR Code, inclusive 
off-line, e utilizará o número do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) como identifica-
ção única. O novo RG passou a valer no 
dia 1º de março e estará disponível no 
aplicativo gov.br.
Os órgãos de identificação têm até 6 de 
março de 2023 para se adequarem. O 
documento de identidade atual continua 
sendo aceito por até 10 anos para a po-
pulação com até 60 anos de idade. Para 
quem tem mais de 60, será aceito por 
prazo indeterminado.
O que muda no novo RG - A principal mudança é que o número 
passa a ser único e vinculado ao CPF do cidadão. Antes, em 
caso de perda ou emissão em outro estado, o novo documento 
vinha com uma numeração nova. 
A emissão do novo RG será gratuita e continuará sendo feita 
pelas secretarias estaduais de segurança pública. As pastas, 
ao receberem o pedido do cidadão, validarão a identificação 
pela plataforma do Governo Federal, o gov.br. No momento em 
que receberem o documento em papel ou policarbonato (plás-

Panorama DigitalPanorama Digital

NOVO RG TERÁ QR CODE

EMPRESAS DE TECNOLOGIA SUSPENDEM
NEGÓCIOS NA RÚSSIA

Desde que decidiu iniciar a guerra na Ucrâ-
nia, no último dia 24 de fevereiro, a Rússia 
tem sido alvo de diversas sanções de dife-
rentes países, organizações e empresas.
Além de restrições econômicas, como sua 
retirada do sistema bancário internacional 
Swift, empresas de diversos segmentos 
suspenderam negócios na Rússia. Na área 
de tecnologia, até o momento, foram a Mi-
crosoft, Samsung, Netflix, Visa, Mastercard, 
PayPal, Airbnb, Activision Blizzard, Epic Ga-
mes e Nintendo.

tico), as pessoas poderão acessá-lo também pelo mesmo apli-
cativo. Outra novidade é que a documentação nova poderá ser 
utilizada em viagens internacionais e nacionais, já que passa a 
contar com o código Machine Readable Zone, mesma tecnolo-
gia presente no passaporte. 
O novo Registro Geral terá outros prazos de validade: pessoas 
com idade entre 0 e 12 anos, validade de 5 anos; de 12 a 60 
anos incompletos, validade de 10 anos; e a partir de 60 anos, 
validade indeterminada. 






