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sabido que algumas pessoas trilham por caminhos 
complicados, arriscam a sua imagem e até man-
cham o seu caráter em busca do PRESTÍGIO. Há 
quem diga que o dinheiro o traz, seja lá qual for a 

origem. Eu discordo. Conheço inúmeras pessoas que 
ocuparam cargos de grande poder e quando o perderam 
voltaram a ficar transparentes diante dos olhos de todos. 
O PRESTÍGIO só se solidifica diante da conduta de cada 
pessoa. Nesta edição, temos um raro e belo exemplo dis-
so. Na reportagem da belíssima festa do casamento de 
NATHÁLIA ZAMITH e PEDRO PIMENTA DA VEIGA isso fi-
cou comprovado. Os pais do noivo, ANNA PAOLA e JOÃO 
PIMENTA DA VEIGA, reuniram algumas das maiores ex-
pressões do Brasil, de épocas diversas. 
PIMENTA DA VEIGA já atuou na política, sendo prefeito 
de Belo Horizonte, e foi também ministro das Comunica-
ções no governo FHC. ANNA é filha de EDMA e do maior 
colunista de Minas Gerais, WILSON FRADE. Afastados 
de cargos públicos, demonstraram o que 
é conseguir manter PRESTÍGIO intacto. Na 
matéria, vocês verão alguns poderosos que 
marcaram presença.
E ainda sobre o assunto, depois de quase 30 
anos, vimos o nosso PRESTÍGIO ser coroado 
numa sessão solene da ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA, quando ganhamos reconhecimento 
do nosso trabalho, recebendo uma MENÇÃO 
HONROSA, por iniciativa do deputado esta-
dual HÉRCULES SILVEIRA. Iniciar as come-
morações assim, não poderia ser melhor. 
Sem dúvida, é um atestado de PRESTÍGIO, 

assinado por quem está no PODER.
Na FIRST CLASS, fazemos justiça ao desempenho 
profissional de ELBA DO CARMO. Ela tem um currícu-
lo que a fez merecedora de entrar nesta GALERIA, que 
se tornou objetivo de muitos profissionais de todos os 
segmentos. Nela, também mostramos um pouco do seu 
aniversário.
JULHO é o mês de colocar o pé no freio, de respirar e 
buscar renovar energias com alguns dias de férias. Em-
bora as passagens aéreas estejam pela hora da morte, 
e as moedas estrangeiras nas alturas, viajar é sempre 
um bom investimento pessoal. CLASS então foi buscar 
sugestões para você se presentear, arrumando as malas 
e usufruindo de dias de paz.
Tudo isso e mais as tradicionais LINHAS MALDITAS, o es-
paço que garante aquele momento de relax, quando você 
se informa ao mesmo tempo que pode dar boas gargalha-
das, porque HUMOR e GLAMOUR, vocês sabem, sempre 

foram e sempre serão o nosso foco. 
Diante de tudo isso, anunciamos a contagem 
regressiva para a grande festa que marcará a 
passagem dos 30 anos da CLASS, a única na 
história da imprensa capixaba que mantém 
periodicidade desde que foi lançada. Isso 
também é PRESTÍGIO. E, lógico, devemos 
também a você que anuncia, que faz assi-
natura, que lê, que comenta e até aos que 
torcem contra. Adoramos e aceitamos de-
safios. Se não fosse assim, não estaríamos 
hoje entregando a vocês mais uma edição. 
OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

JORGINHO SANTOS
@jorgeclass
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POR JORGINHO SANTOS

Se entre os 640 convidados para o casamento de NATHÁLIA ZAMITH e 
PEDRO PIMENTA DA VEIGA havia alguém que esperava uma grande festa, 
algo inesquecível, fundamentado no reconhecido e aplaudido bom gosto 
da mãe do noivo, a querida ANNA PAOLA FRADE PIMENTA DA VEIGA, que 
esbanja savoir-faire em suas postagens nas redes sociais, deve ter se sur-
preendido. Foi além! Muito além de qualquer expectativa! Mesmo para os 
mais exigentes padrões de requinte e elegância.
Foram meses intensos de trabalho, com equipes de profissionais, todos im-
buídos em fazer o melhor, afinal, a anfitriã, com o seu crivo cruel, analisava 
cada detalhe para aprovação. Poucos têm ideia do que é fazer um evento 
fora de lugares criados com esse propósito. Além de inúmeras dificuldades, 
os custos são triplicados. Mas, dinheiro não é problema para quem tem e 
sabe o que quer. Não basta ser milionário, é preciso ser desprendido, esco-
lher minuciosamente os profissionais e, como digo, virar um maestro para 
unir todos com o mesmo propósito. E ANNA conseguiu!
Foi na FAZENDA SÃO BENTO DO TESOURO, onde a família reside, nos arre-
dores de Brasília, num cenário deslumbrante, desde a chegada, com jardins 
e pastos fantásticos. Imagine casarios pintados de amarelo com portas ver-
des, boiserie em branco, palmeiras imperiais, jabuticabeiras, tuias e muito 
verde. Visualizou? Então, vamos continuar. Logo, surpreende a logística para 
recebimento dos convidados, com dezenas de manobristas devidamente 
uniformizados. Tudo rapidíssimo e muito eficiente. Dali, recepcionistas indi-
cavam o local da cerimônia religiosa e os convidados já tinham à disposição 
um buffet com sucos diversos, água mineral e garçons gentis atendendo.

Detalhe do vestido da noiva, by Eduardo AzevedoDetalhe do vestido da noiva, by Eduardo Azevedo

O visual O visual 
espetacular espetacular 
da cerimônia da cerimônia 
na capelinha na capelinha 
inteiramente inteiramente 
coberta de coberta de 
floresflores



SIM! SIM!
A capelinha, belíssima, foi coberta por milhões de flores brancas 
(ASTER), com um altar especial, forrado com toalha bordada bran-
ca e, sobre ela, velas, palmas de prata, um anjo barroco e uma 
peça da RELÍQUIAS, by Eliza Moreira Santos, com o unguento 
para a benção na hora da troca de alianças. Vale contar que AS-
TER é a flor da simplicidade, que na linguagem delas simboliza o 
AMOR, PACIÊNCIA, SABEDORIA e LEALDADE, LUZ e PODER. Para 
os chineses, ela representa a FIDELIDADE.
Um detalhe diferenciado: próximo ao altar, o artista plástico ZAU 
SPÍNOLA transferia para a tela a cena do casamento. Ele a finalizou 
já no salão de festas, incluindo os noivos. Achei criativo e genial.
O cortejo de padrinhos já foi um desfile de elegância. Até que 
surge ela, ANNA, a mãe do noivo, acompanhando o seu amado 
filho PEDRO, vestindo um modelo esvoaçante e belíssimo, no tom 
de verde CHEFREUSE, assinado pelo brilhante estilista EDUARDO 
AZEVEDO.
O fundo musical estava fantástico - LÍVIA ITABORAY foi quem can-
tou a música AMOR DE ÍNDIO (de Maria Gadú) para receber a 
noiva, NATHÁLIA, acompanhada do pai, o senhor LUIZ HENRIQUE 
MARTINS. Ela estava linda, com um modelo clássico, com toque 
moderno, também do estilista EDUARDO AZEVEDO. Isso já com 
aquele pôr do sol extraordinário, colorindo em tons de laranja e 
amarelo misturado ao azul do céu. Lindíssimo!Os pais do noivo, Anna Paola Frade Pimenta da VeigaOs pais do noivo, Anna Paola Frade Pimenta da Veiga

e João Pimenta da Veigae João Pimenta da Veiga

BetaBeta

Pimenta da Veiga e Márcia Bohns MartinsPimenta da Veiga e Márcia Bohns Martins
O filho, Davi Zamith,O filho, Davi Zamith,

levou as aliançaslevou as alianças

O trabalho do artista plástico Zau SpínolaO trabalho do artista plástico Zau Spínola



A entrada de Pedro e Anna PaolaA entrada de Pedro e Anna Paola

A entrada A entrada 
de Nathália de Nathália 

com o pai, com o pai, 
Luiz Henrique Luiz Henrique 

MartinsMartins

A peça trabalhada A peça trabalhada 
por Eliza M. Santospor Eliza M. Santos

O trabalho do artista plástico Zau SpínolaO trabalho do artista plástico Zau Spínola





A FESTA: SE EXISTE LUXO E 
GLAMOUR, FOI AQUILO
É comum, atualmente, o saudosismo de pessoas em 
dizer que hoje não existe mais GLAMOUR. A festa con-
testou esse pensamento. Claro, é uma exceção, algo 
raro, mas, meus amigos, quem passou por lá e conhe-
ce o referido conceito saiu entendendo que existe um 
mundo melhor, mas é caríssimo, daí, se vê um a cada 
década. O espaço construído para a festa tinha uma 
gigante estrutura de madeira, com um pé direito de uns 
oito metros. Do teto, desciam dezenas de plantas ver-
des. Muito, mas muito verde. 
De um lado, as palmeiras imperiais, do outro, buffets do 
jantar com pratos quentes. Vários chefs, devidamente 
uniformizados, servindo PAELLA DE FRUTOS DO MAR; 
em outro, FILÉ MIGNON COM MIX DE COGUMELOS NA 
MANTEIGA e batatas. Por sinal, maravilhoso! O chef 
veio de Miami e ele trabalhou por anos com a embaixa-
triz Lúcia Flecha de Lima, em Londres. Foi contratado 
com exclusividade para assinar o jantar. Mas, além dis-
so, uma gigantesca mesa de frios foi colocada no meio 
do salão. O que você imaginar, com certeza estava lá. 
Além de um efeito visual, havia coisas deliciosas, tipo 
um salmão que merecia aplausos a cada garfada.



SALÃO DE DOCES
Numa parte mais elevada, no final do espaço, foi montado o 
salão de doces e bolo. Tudo inteiramente branco. 
Das bases das mesas, inteiras de flores, a centenas de ar-
ranjos, num trabalho lindo do decorador de eventos GABRIEL 
HENRIQUES sob a coordenação de ANNA PAOLA. Todos os 
doces em forminhas brancas. Dez candelabros de cristal fan-
tásticos complementavam o cenário.





MULHERES
CHIQUÉRRIMAS
Se as mulheres abrilhantam 
ainda mais o salão numa 
noite de festa, com suas pro-
duções e elegância, no ca-
samento de Nathália e Pedro 
elas iluminaram o ambiente. 
Um desfile como poucas ve-
zes vi em minha vida. Algo no 
estilo RED CARPET. Mulheres 
com roupas ousadas, sofis-
ticadas, joias maravilhosas, 
que, acredito, se colocadas 
todas na balança davam para 
pagar a dívida externa.

Ricardo Gepp e Fabiane ChristineRicardo Gepp e Fabiane ChristineGreice Bitar YusufGreice Bitar Yusuf

Isaura Lara Resende entre as filhas, Helena e VictoriaIsaura Lara Resende entre as filhas, Helena e Victoria Paulo Uchoa, Zé Carlinhos e Monica da Fonseca, JG e Jamil NicolauPaulo Uchoa, Zé Carlinhos e Monica da Fonseca, JG e Jamil Nicolau

Marcela e Dr. Alexandre SenraMarcela e Dr. Alexandre Senra

Amanda Guerra  e Sandro CovreAmanda Guerra  e Sandro Covre Tatá Canhedo, Isadora Campos e Luiza CaiadoTatá Canhedo, Isadora Campos e Luiza Caiado
Adriene Câmara, Adriana VasconcelosAdriene Câmara, Adriana Vasconcelos

e Alexandra Montee Alexandra Monte



Duda e Juliano AmorimDuda e Juliano Amorim

Cláudia Salomão e o estilistaCláudia Salomão e o estilista
Eduardo AzevedoEduardo Azevedo

Alessandra Gualberto Ribeiro, Alessandra Gualberto Ribeiro, 
Anna Paola e Eliza M. SantosAnna Paola e Eliza M. Santos

Maria VictóriaMaria Victória
SalomãoSalomãoLuciana e Fabiano Cunha CamposLuciana e Fabiano Cunha Campos Manuella e Marcelo MarianoManuella e Marcelo Mariano

Nadia YusufNadia YusufBarbara GoulartBarbara Goulart
Eliza Moreira SantosEliza Moreira Santos
e Monica da Fonsecae Monica da Fonseca

Laura AzevedoLaura Azevedo
Edivan Lopes entre Cristiana SabatiniEdivan Lopes entre Cristiana Sabatini

e Eliza M. Santose Eliza M. Santos





O PODER ESTAVA ALI
O evento comprovou o prestígio 
da família entre os poderosos do 
Brasil. E não só da política, mas do 
mundo empresarial. Governadores, 
senadores, deputados, embaixa-
dores e alguns dos maiores em-
presários do País. Ah, sim! O noi-
vo, PEDRO, era ligadíssimo à avó 
materna, a querida EDMA FRADE, 
e escolheu a data para homenage-
á-la porque era justamente o dia 
do aniversário dela. Como veem, a 
expressão do AMOR em tudo e a 
ALEGRIA reinaram.

Eduardo Azeredo, Jorginho Santos, Monica da Fonseca e Tasso JereissatiEduardo Azeredo, Jorginho Santos, Monica da Fonseca e Tasso Jereissati

José Carlos da Fonseca eJosé Carlos da Fonseca e
Antonio Aureliano Chaves FilhoAntonio Aureliano Chaves Filho

Jorge BornhausenJorge Bornhausen

Eliza, Isabel Flecha de Lima e MonicaEliza, Isabel Flecha de Lima e Monica
O chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira,O chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira,

e a filha Elianee a filha Eliane

Regis Campos, o presidente do Senado,Regis Campos, o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, e Luiz SternickRodrigo Pacheco, e Luiz Sternick O colunista Marcelo ChavesO colunista Marcelo Chaves
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MMMOs cílios postiços fazem 
parte dos sonhos de quase toda 
jovem hoje. Outro dia, vi uma pe-
dinte com cílios tão grandes que 
não devem permitir nem que ela 
durma. Cada vez entendo menos as 
pessoas.
MMMAliás, o mundo! Agora mes-
mo, vejo no UOL uma manchete: 
MISS BUMBUM TOCANTINS diz que 
teve relacionamento abusivo com 
um humorista. O que seria? Ele não 
queria que ela postasse mais a sua 
bunda de um metro e meio nas redes 
sociais. Ela achou que isso foi abusi-
vo, uma vez que impediria progresso 
na sua carreira. Pelo amor de Deus, 
esclareçam que carreira pode ser im-
pedida para uma mulher com bunda 
tão grande? Hein? Ham? Hum?
MMMOs alunos Daniele Leão e 
Helamã Janes, do Colégio Leonar-
do Da Vinci, levaram à Câmara de 
Vitória um projeto que foi subscrito 
pelos vereadores DAVI ESMAEL e 
KARLA COSER, no sentido de criar 
o prêmio “ALUNO NOTA 10”. A hon-
raria será destinada aos alunos que 
demonstrarem respeito e participa-
ção coletiva. Aplausos.
MMMOs torcedores do RIO BRAN-
CO ATLÉTICO CLUBE, conhecidos 
como CAPA PRETA, comemoram 
seus 109 anos de fundação. Durante 
muito tempo, além do futebol, havia 
uma ferrenha briga entre os torcedo-
res da DESPORTIVA FERROVIÁRIA e 
do RIO BRANCO nos concursos de 
Miss ES. Um momento disputadís-
simo foi com SOLANGE LEÃO (Rio 
Branco e vencedora) e AURORA RO-
MANO SALVADOR (Desportiva). Os 
ferroviários quase quebraram o Clube 
Álvares Cabral quando anunciaram a 
vitória de Solange.
MMMO estilista IVAN AGUILAR 
já estocou a sua loja com smokings 
modernos para atender os nossos 
convidados da festa dos 30 anos da 
Revista CLASS. E um detalhe: quem 
não quiser comprar, poderá alugar. 
Todos ainda sem uso. Maravilha!
MMMA leitora BERNADETH OLI-
VEIRA MUNHOZ pergunta se ninguém 

mais da high capixaba se separa. 
Querida, qualquer casal inteligente 
sabe que dividir bens não é a melhor 
situação. Tem separação sim, mas 
preferem apenas viver cada um em 
seu quarto. Deve ser sofrível, mas 
isso tem sim! Cala-te boca. Como 
diria o saudoso CARLOS VACCARI: 
“Sem aquela, tá!”
MMMTem o caso de uma senho-
ra que foi a uma vidente saber se 
o marido estava mesmo a traindo. 
E saiu correndo quando a dita cuja 
disse: “Filha, você quer mesmo que 
eu fale”? Ela: “Claro”!  E a vidente:  
“Ele só começou a traí-la quando 
veio aqui e soube que você o esta-
va chifrando”. Como diria o saudoso 
Sérgio Caseira: “Sacratíssimo cora-
ção de Jesus!” Quá... Quá... Quá...
MMMAleluia! Desde a semana 
passada, dia 01 de julho, voltamos a 
ter voo direto VITÓRIA/FORTALEZA, 
com 2h40m de viagem. As conexões 
fazem qualquer um desistir de viajar. É 
um porre! Os voos são da LATAM. In-
felizmente! Mas, melhor do que nada.
MMMUm milionário capixaba 
me dizia que aqui no Espírito Santo 
existe muita família RICA de ver-
dade. Discordei. Grandes fortunas 
anunciadas devem mais do que o 
patrimônio conquistado. Outros, 
com certeza são RICOS, mas só têm 
dinheiro. Não o fazem circular, não 
gastam, só buscam o reconheci-
mento e o prazer de ser considerado 
RICO. O meu conceito de MILIONÁ-
RIO ainda é baseado na frase do 
meu velho pai: “SOU RICO, NADA 
TENHO, NADA DEVO!” 
MMME não me prolongarei para 
não causar polêmica. 
MMMQuando fiz 20 anos de colu-
nismo, ganhei da AIR FRANCE duas 
passagens aéreas na FIRST CLASS 
para a minha amada PARIS. Espero 
que nas comemorações dos 30 anos 
da CLASS eu ganhe pelo menos 
uma viagem de carro de boi para 
Linhares. Como diria o saudoso TAO 
MENDES: “Macacos me mordam!” 
Quá... Quá... Quá... O importante é 
que emoções eu vivi!



Todo trabalhador, por mais que insista em fugir de homenagens, 
em algum momento da vida se rende ao reconhecimento profis-
sional. Neste dia, enquanto aguardava a chamada do meu nome 
entre os homenageados numa sessão da Assembleia Legislativa 
do ES, iniciativa do querido deputado estadual HÉRCULES SILVEI-
RA, mergulhei no túnel do tempo e revivi momentos de grandes 
dificuldades e aqueles em que Deus nos premiou com vitórias. E 
foram muitas! Nem preciso forçar a memória para ter boas recor-
dações. 
Nos momentos mais complicados, surgiam, do nada, ideias e 
pessoas que se empenhavam em nos ajudar a superá-los. Sem-
pre digo que NINGUÉM faz nada sozinho. Formei um exército fa-
miliar e, com ele, se tivemos derrotas, não me lembro. E nem vale 
a pena lembrar. Aprendi em tempo que só devemos cultivar, enal-
tecer, o lado bom da vida. A parte ruim, fica apenas como lição. 
Este momento se tornou um daqueles dias que ficarão marcados 

na minha história de vida. Não só pela homenagem, mas pelo ca-
rinho especial do meu amigo HÉRCULES SILVEIRA, que, com sua 
atitude, chamou a atenção de tantos para o nosso valor profis-
sional. Da demonstração de carinho de tantos outros deputados, 
que fizeram questão de ir até o microfone e dizer da admiração ao 
nosso trabalho.
Nessa primeira homenagem pela passagem dos 30 ANOS DA 
CLASS, já temos a certeza que valeu a pena. Adquirimos, ao longo 
de três décadas, respeito, credibilidade e reconhecimento público. 
E por mais que haja opiniões contrárias, o que importa é ouvir pu-
blicamente de pessoas que atuam há décadas em cargos podero-
sos a importância de uma conduta ilibada, onde o foco sempre foi 
ser justo, verdadeiro, imparcial. Ao DR. HÉRCULES SILVEIRA, a 
nossa eterna gratidão por nos proporcionar esse reconhecimento 
e o impulso, diante de sua homenagem, para continuar nesta luta. 
OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO! - JG

EMOÇÃO NA ALESEMOÇÃO NA ALES

JG recebendo JG recebendo 
a homenagem a homenagem 

das mãos das mãos 
do deputado do deputado 

Hércules Hércules 
SilveiraSilveira

JG entre os deputado Rafael Favatto, Janete de Sá, JG entre os deputado Rafael Favatto, Janete de Sá, 
Hércules Silveira, Torino Marques e Capitão AssumçãoHércules Silveira, Torino Marques e Capitão Assumção

Fo
to

s 
de

 S
ym

on
 e

 G
em

ad
a



revistaclass.com.br

by JORGINHO SANTOS

MMMNem tomando LEXOTAN e 
RIVOTRIL, um empresário conse-
gue trabalhar neste país.
MMMCausou muito ti-ti-ti a reve-
lação do ator global CARMO DELLA 
VECCHIA de que é casado há anos 
com o novelista JOÃO EMANUEL 
CARNEIRO. Como diria o saudoso 
TAO MENDES: “Macacos me mor-
dam!”
MMMO Brasil é realmente um 
país diferente e surpreendente:  
dias atrás, a Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, foi iluminada 
em tons de laranja. Até aí, nada 
demais. O pior é a razão: alerta 
para o risco de extinção de jumen-
tos no Brasil! Pode? Como diria o 
saudoso CARLOS VACCARI: “Sem 
aquela, tá!”
MMMEm setembro, além da fes-
ta dos 30 anos da revista CLASS, 
teremos mais dois grandes even-
tos. Ambos comemorando 80 anos. 
São eles, dos meus queridíssimos 
amigos: LUIZ BEDRAN e DEO RO-
ZINDO. Cancelamos até uma via-
gem para prestigiá-los. Eles mere-
cem.
MMMUma amiga nos contava 
que voltou a mania de rejuvenes-
cer os lábios vaginais. Disse ela 
que uma senhora, muito orgu-

lhosa, gostou tanto que apelidou 
a periquita de ANGELINA JOLIE. 
Como diria o saudoso Sérgio Ca-
seira: “Sacratíssimo coração de 
Jesus!!!” 
MMMPois é... até nisso as mu-
lheres são mais beneficiadas que 
os homens. Não existe, pelo menos 
que eu saiba, nenhum tratamento 
para rejuvenescimento de culhões. 
Depois que murcha, ele só desaba. 
Quá... Quá... Quá...
MMMEu tô que tô! É melhor ser 
alegre que ser triste! Alegria é a 
melhor coisa que existe.
MMMA EMIRATES nos comuni-
ca o seu novo serviço para clientes 
da first class. Trata-se do HOME 
CHECK-IN. Um funcionário da em-
presa vai até a casa do passageiro 
ou hotel, faz todas as formalidades 
exigidas, incluindo levar as malas 
para despachá-las, verificação de 
documentos e entrega do cartão de 
embarque. Na chegada para embar-
car, segue direto para a inspeção na 
Polícia Federal. Chiqueria pura.
MMMUm pãozinho com rúcula, 
queijo e presunto de Parma pode 
custar R$ 89. Pode sim! Já tem café 
na Praia do Canto cobrando isso. 
Melhor ler e reler o cardápio porque 
evita a facada. Quá... Quá... Quá...

O empresário Luciano Campagnaro ladeado pela esposa e a filha, O empresário Luciano Campagnaro ladeado pela esposa e a filha, 
Leange e Mel, que organizaram festa para comemorar os 50 anos dele, Leange e Mel, que organizaram festa para comemorar os 50 anos dele, 

numa tarde de muita alegria e emoçãonuma tarde de muita alegria e emoção



O prefeito furacão EUCLÉRIO SAMPAIO viveu um dia 
intenso de alegria e prestígio, distribuindo esperança ao 
povo que o elegeu PREFEITO DE CARIACICA, durante as 
comemorações dos 132 anos do município. Acompanha-
do do governador RENATO CASAGRANDE, da vice-go-
vernadora JACQUELINE MORAES, do deputado estadual 
MARCELO SANTOS, da senadora ROSE DE FREITAS, do 
prefeito de Vila Velha, ARNALDINHO BORGO, e da depu-
tada estadual JANETE DE SÁ, a festa teve início com uma 
missa de Ação de Graças na Igreja de Jardim América. 
Depois, partiram para a Av. Expedito Garcia, em Campo 
Grande, onde aconteceu o desfile cívico-militar festejan-
do os 132 anos da cidade, que vive a sua melhor fase de 
progresso e desenvolvimento com a atual administração. 
E ali foram anunciados investimentos que beiram meio 
bilhão de reais, nas mais diversas áreas. Em um ano e 
meio no cargo, EUCLÉRIO SAMPAIO já levou mais de mil 
empresas para se instalar em Cariacica, o que garante 
um futuro melhor e a confiança do empresariado.
Até 2024, a SECRETARIA DE OBRAS investirá R$ 
183.184.682,11. Na SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, está na programação a construção da segun-
da Casa de Acolhimento Institucional de Cariacica e a 
primeira Casa da Mulher Brasileira no Espírito Santo. Na 
SECRETARIA DE SAÚDE, haverá a construção de cinco 
novas Unidades de Saúde e a reforma de 18 delas. 
E a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO já conta com 55 esco-
las reformadas, ampliadas e revitalizadas. Serão constru-
ídos, ainda, mais 6 novos Centros de Educação Infantil 
para atender crianças. O próprio prefeito nos confiden-
ciou que seu objetivo é que todos os bairros do município 
tenham a sua creche ao témino do seu mandato. Aplau-
sos. Fotos de Claudio Postay.

OS 132 ANOS DE CARIACICAOS 132 ANOS DE CARIACICA

O prefeito ao lado do governadorO prefeito ao lado do governador
Renato CasagrandeRenato Casagrande

Euclério Sampaio, Arnaldinho Borgo e Marcelo SantosEuclério Sampaio, Arnaldinho Borgo e Marcelo Santos

Com a primeira-dama, CamilaCom a primeira-dama, Camila



Embora seja inegável que houve um grande progresso no reco-
nhecimento da competência das MULHERES em quase todos os 
segmentos profissionais, não se pode esquecer daquelas que en-
frentaram o fio da navalha e colaboraram muito para a conquista de 
espaços nos mais diversos deles.  
E se o assunto for advocacia, é inegável que ELBA DO CARMO pres-
tou uma grande colaboração à classe. Na OAB nacional, há registro 
de 24.614 profissionais em atividade no ES, sendo que ela tem a 
inscrição de número 1.645. ELBA começou a sua atuação quando 
ainda não permitiam advogadas comparecem às audiências dos fó-
runs trajando calça comprida. As mulheres tiveram que lutar muito 
para impor respeito e ainda batalham por isso.
ELBA DO CARMO sempre teve como foco findar os seus processos 
e ter o prazer de entregar aos clientes, nunca aos HERDEIROS, a 
prestação jurisdicional perseguida. O que é raro e faz uma gran-
de diferença. Advogada, especialista em Direito de Propriedade e 
Direito Imobiliário, atuou como consultora do Estado e professora 
de Direito Civil na UFES por concurso. Fez sua pós-graduação no 
Reino Unido, onde ficou dois anos estudando na UNIVERSIDADE 
DE LONDRES, trazendo diploma em Administração Pública e Social, 
Direito Comercial e Advogada Superior. O seu trabalho já lhe rendeu 
várias condecorações no Estado, entre elas a COMENDA DOMIN-
GOS MARTINS da Assembleia Legislativa. 
Hoje, a renomada advogada leva uma vida mais tranquila, se di-
vidindo entre suas residências em Vitória e Guarapari, onde cos-
tuma receber amigos; como fez recentemente, reunindo cerca de 
60 convidados para celebrar a vida e a superação de três cirurgias 
cardíacas. 

Alegria, ao lado de Rita, Edy e KafinhaAlegria, ao lado de Rita, Edy e Kafinha

O agradecimento da aniversarianteO agradecimento da aniversariante



DRA. ELBA DO CARMODRA. ELBA DO CARMO

FIRST CLASSFIRST CLASS

O agradecimento da aniversarianteO agradecimento da aniversariante
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ELBA tem ainda uma paixão imensa por PETS, sendo que 
atualmente é curadora de dez. Nas horas de folga, tem 
como hobby a culinária. Levando-se em conta que hoje o 
Brasil já registra 1.288.546 advogados em seus quadros, 
o que o coloca em terceiro lugar no mundo com mais 
profissionais desse segmento, perdendo apenas para os 
Estados Unidos e Índia, destacar-se e ganhar reconheci-
mento no exercício da profissão é um grande feito, que a 
DRA. ELBA DO CARMO conquistou. 
Detalhe importante: na área em que ela atua com êxito - 
Direito de Propriedade e Direito Imobiliário -, apenas 7% 
dos advogados no Brasil exercem sua profissão nessa 
especialidade. Diante disso, de tantas lutas e vitórias, 
a sua chegada para entrar na GALERIA FIRST CLASS 
é apenas um reconhecimento de valores. Fotos de EDY 
FERREIRA.

As delícias do Neffa Buffet ExternoAs delícias do Neffa Buffet Externo

Xuxu Neffa e a aniversarianteXuxu Neffa e a aniversariante Angela Mameri, Elba, Lourdes Ferolla e Lívia FerollaAngela Mameri, Elba, Lourdes Ferolla e Lívia Ferolla
Manon VasconcellosManon Vasconcellos
e Manoel Rodriguese Manoel Rodrigues



Jana e CelsoJana e Celso

Amanda e BrunoAmanda e Bruno

Com a jornalistaCom a jornalista
Fatima FonsecaFatima Fonseca Eliza e JG com a aniversarianteEliza e JG com a aniversariante

Entre Deo e Eulália RozindoEntre Deo e Eulália Rozindo

Regina Mota, Edy e Walter De Prá com Dra. ElbaRegina Mota, Edy e Walter De Prá com Dra. Elba

José Carlos Gratz José Carlos Gratz 
fazendo sua fazendo sua 

homenagem à homenagem à 
aniversarianteaniversariante

Entre Ana Cleria e Ruy Lora FilhoEntre Ana Cleria e Ruy Lora Filho

Kafinha e Francisco JungerKafinha e Francisco Junger Rita Gratz e Vera BrederRita Gratz e Vera Breder



by JORGINHO SANTOS

revistaclass.com.br

Vera Breder, bastante precavida, 
já tem no seu closet o longo que 

vestirá na festa a rigor da CLASS, 
dia 02 de setembro. Será uma noite 
de glamour e emoção para apenas 

120 convidados.
MMMNa ânsia de buscar re-
conhecimento nacional, contam 
que uma senhora partiu para São 
Paulo e começou a gastar uma 
fábula numa loja de grife. Tentou 
se enturmar, ofereceu jantares e 
acabou se dando mal. A mesma 
grife que faturou alto quis se apro-
fundar em sua vida pregressa e se 
deparou até com ordem de prisão, 
que ainda estaria sendo cumprida 
de uma maneira mais leve. Como 
diria o saudoso Sérgio Caseira: 
“Sacratíssimo coração de Je-
sus!!!” Quá... Quá... Quá...
MMMO leão está comendo até 
penico enferrujado. Um amigo le-
vou um susto quando recebeu uma 
cobrança de algo que ele não deve. 
Mas, provará e abrirá um processo 
para ter devolução em dobro, direito 
que lhe cabe alegando indenização 
moral. 
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”
MMMAlgumas agências de tu-
rismo amargam ainda o paradeiro 
provocado pela PANDEMIA. Aqui na 
Ilha, além dos problemas de altíssi-
mo custo nas passagens aéreas, há 
um grave de conexões. Os voos que 
chegam do exterior obrigam as pes-
soas a pernoitarem em aeroportos 
e só voltar no outro dia. As malhas 
estão cada vez mais complexas, 
deixando passageiros até 8 horas 
em aeroportos, ou tendo que pagar 
uma diária em hotel. Complicado.
MMMDos capixabas que mo-
ram no Rio, FERNANDA BASTO e 

MARIZA e JAIR COSER, que acom-
panham o movimento social da 
Ilha através desta revista, rece-
bemos cumprimentos generosos 
sobre a reportagem do casamento 
de nossos filhos IZABELA e LEO-
POLDO, Dos COSER: “Recebemos 
a revista com a reportagem da 
grandiosa festa do casamento de 
seu filho LEOPOLDO e IZABELA. 
Acreditamos que tenha sido a me-
lhor festa de casamento do Espíri-
to Santo este ano.” Gente educada 
e generosa. Obrigado!
MMMPor até mais de 20 anos, 
órgãos públicos emitem cobranças 
de dívidas que dizem estar em aber-
to. Como provar que foi pago se o 
que se tem conhecimento é que 
depois de cinco anos elas prescre-
vem? Ninguém guarda nada por 20 
anos. Eles então alegam que a dívi-
da foi de algum parcelamento. Tudo 
bem! E por que esperaram 20 anos 
para cobrar? O empresário, duran-
te todo este tempo, retira certidões 
negativas e um belo dia é surpreen-
dido e OBRIGADO a quitar as pen-
dências. O que é INJUSTO porque é 
impossível provar o contrário. Não 
caberia a eles a culpa pela omissão 
durante décadas? Que incompetên-
cia é essa? Que lentidão é essa? Eu 
hein... 
MMMÉ lamentável que não 
haja um político, um represen-
tante do povo, para levantar essa 
bandeira. Se é devido, tem que 
pagar SIM. Mas, depois de 20 
anos, acho que é fazer o cidadão 
que emprega, que paga impostos, 
de IDIOTA.



CAPIXABAS NO CAPIXABAS NO 
ROYAL ASCOTROYAL ASCOT

Os mais antenados sabem 
que o ROYAL ASCOT é um 
dos eventos mais esperados 
da Europa. Isso, há mais 
de 300 anos. Foi a Rainha 
Vitória que estabeleceu a 
corrida em 1711, porque 
adorava apostar em cavalos, 
e escolheu o desvio perto 
de WINDSOR, que era o seu 
palácio favorito, para realizá-
-la.
O evento reúne os bilionários 
em euros da Europa e de 
todas as partes do mundo. 
Sem falar na realeza, que 
tem grande interesse em ca-
valos e em corridas desses 
animais. Até a Rainha Eliza-
beth coloca alguns de seus 
cavalos nas competições, 
que têm prêmios fabulosos, 
que superam até 5 milhões 
de libras. 
O ROYAL ASCOT é um con-
vite para que as mulheres 
usem e abusem de mode-
los ousados. E elas lotam 
as maisons de chapeleiros, 
sempre em junho, uma vez 
que é o mês escolhido para 
o evento. A festa dura quatro 
dias e garante um espetácu-
lo de elegância. Para os ho-
mens, é exigido terno com-
pleto. Ou seja calça, colete e 
paletó.
Bem próximo, se instala o 
melhor da gastronomia, com 
chefs premiados de toda a 
Europa. Os preços de ingres-
sos variam muito, de acordo 
com a localização. De 39 até 
89 libras. Nada absurdo pelo 
alto nível do evento.
Este ano, o empresário ca-
pixaba ROBERTO MOLLULO 
e a esposa, LEIDI (foto), 
radicados no Reino Unido 
há mais de 20 anos, partici-
param da festa em todos os 
dias. Isso sim é CHIQUERIA 
pura! Programarei para estar 
presente no ano que vem. 
Aguardem!



VAMOS ARRUMAR AS MALAS?
FÉRIAS DE JULHOFÉRIAS DE JULHO



Viajar hoje voltou a ser artigo de luxo. É preciso fazer programação 
com muita antecedência para garantir preços justos. E já não há mais 
aquela opção: vamos conhecer o Brasil. Tudo bem, é uma opção, 
mas nem sempre solução. Para alguns destinos, você gastará mais do 
que em roteiros internacionais. Mesmo com as moedas estrangeiras 
valorizadíssimas. 
A verdade é que JULHO é reconhecido como ALTA TEMPORADA. En-
tão, tudo custa o dobro, e, se bobear, o triplo; das passagens aéreas 
à parte terrestre. A única coisa que permanece no mesmo valor são 
as taxas de embarque. Por enquanto. Mas, para quem tem filhos em 
idade escolar, não existe como fugir da temporada. Digamos que, de 
repente, você ganhou um dinheiro extra, está de saco cheio de tantas 
coisas ruins que vêm acontecendo e resolveu chutar o balde e partir 
para uns dias de descanso. E você merece! CLASS foi pesquisar e viu 
que nesta época, em cima da hora, barato mesmo não existe, mas há 
possibilidades. Veja, por exemplo, as seguintes opções: 
BETO CARRERO, considerado por muitos o melhor parque de diver-
sões do País. Um pacote de 6 dias/5 noites, para um casal com 1 
criança, custa R$ 8.820, com hospedagem, aéreo, transfer e 2 dias 
de parque. Há muitas reclamações de filas intensas, que causam um 
grande cansaço, mas você tem a oportunidade de adquirir o Fast 
Pass, enfrentando filas menores, mas, de qualquer forma, a criançada 
se diverte muito.
GRAMADO - 7 dias/6 noites para um casal com 1 criança por R$ 
12.776,59, incluindo aéreo, hospedagem, transfer e tour. Se interes-
sou e quer maiores detalhes? Aqui vai o contato - FÁTIMA, no What-
sApp 27- 99973-3183. O destino gaúcho bate recorde de turistas na 
temporada, e também na PÁSCOA e no NATAL porque transforma 
a cidade de forma temática. É o município que tem mais fábricas 
de chocolates e, atualmente, recebe mais turistas que dezenas de 
países europeus e já superou 6,5 milhões ao ano. E quem passa 
por lá, pretende voltar. Excelentes hotéis, restaurantes e parques de 
entretenimento de alto nível. 



Panorama DigitalPanorama Digital

SPOTIFY COM FUNÇÃO DE KARAOKÊ?

QUE TAL JOGAR MINECRAFT CONTRA A IA?
Um sistema de inteligência artificial consegue jogar Mine-
craft depois de ter observado 70 mil horas do jogo no You-
Tube, o que lhe permitiu aprender as ações dos jogadores 
humanos. O feito foi conseguido pela companhia OpenAi, 
que mostrou a potencialidade dos seus dispositivos em 
ação, à medida que o mesmo abate árvores para construir 
objetos, constrói uma picareta e vai à procura de diamantes 
numa gruta. 

O Spotify testa um novo recurso - que se 
chamará Sing Along (“cante junto”, em tra-
dução livre) - e tudo indica que em alguns 
meses você poderá soltar a voz e testar 
seu talento.
A nova modalidade já estaria disponível 
para algumas pessoas fora do Brasil e, se-
gundo imagens que circulam na internet, o 
recurso poderá ser ativado rolando a tela 
para baixo e selecionando o botão “Sing” e 
teria alguns modos - “Off”, “More Vocal” e 
“Less Vocal”, que indicariam a quantidade 
de pessoas cantando. 
E, como não poderia deixar de ser para 
completar a função karaokê, depois de 
concluir as canções, o usuário também 
receberia uma nota pela sua performance.

Segundo explicou a empresa, esta inteligência artificial 
“consegue criar num ápice ferramentas de diamante, algo 
que leva aos jogadores humanos cerca de 20 minutos”. 
Além de nadar, caçar e cozinhar. O sucesso da invenção foi 
ainda mais longe ao demonstrar que a mesma é capaz até 
de fazer o famoso pillar jumping - uma manobra na qual o 
jogador salta bastante e consegue atingir alturas elevadas 
com facilidade. 

O objetivo da experiência foi mostrar a capacidade 
de um computador aprender apenas vendo víde-
os. Futuramente, a grande quantidade de conteú-
dos que está disponível na internet seguramente 
ajudará a ensinar padrões de comportamento aos 
robôs.
Entretanto, a Xbox anunciou recentemente o lan-
çamento do Minecraft Legends, um jogo que pro-
mete trazer muita ação e estratégia ao mundo de 
Minecraft. No trailer do videojogo, partilhado no 
YouTube, percebe-se que os jogadores explorarão 
o mundo Minecraft, enquanto esse é invadido por 
uma força maligna, e terão de criar alianças para 
se proteger da ameaça. Os estúdios Mojang, da 
Microsoft, em parceira com o Xbox Game Studios 
e a Blackbird Interactive, são os responsáveis por 
essa criação.



O mundo está caminhando para que o conceito de beleza seja 
compreendido em toda sua multiplicidade, mas o debate sobre 
o assunto ainda é controverso, especialmente porque muitos 
ainda se submetem a qualquer sacrifício para se enquadrar num 
padrão ultrapassado e inacessível. E, infelizmente, muitas vezes 
as pessoas agem desta forma motivadas por celebridades e 
influencers.
Recentemente, em entrevista ao The New York Times, a modelo 
e influenciadora norte-americana Kim Kardashian declarou que 
comeria até cocô todos os dias se 
isso a mantivesse jovem. Embora a 
socialite tenha usado um exemplo 
bastante extremo, o cirurgião plástico 
Victor Cutait - membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica e 
entusiasta da beleza real - acredita 
que frases como essa incentivam as 
pessoas a fazerem coisas absurdas 
em prol da beleza.
“Frases como essa são verdadeiros 
desserviços, pois fazem com que 
as pessoas acreditem que realmente 
vale tudo para alcançar uma beleza inatingível. A melhor forma 
de se sentir bem consigo mesmo é evidenciando sua beleza, 
dando destaque para os melhores traços naturais e não tentando 
simular características que anulam as verdadeiras feições. A 
beleza é ampla e plural, não há um padrão”, explica.
Ressignificando os padrões de beleza - A sociedade vem se 
adaptando às mudanças culturais e comportamentais e, entre 
elas, está a percepção sobre o padrão de beleza, que aos poucos 
vem sendo ressignificado pelo movimento de autoaceitação. Já 
não é considerado normal que apenas pessoas jovens, brancas, 

de cabelos lisos e magérrimas sejam consideradas belas, afinal, 
a beleza possui diferentes cores, tipos de corpos, cabelos e 
idades.
Ainda assim, é grande a vontade dos brasileiros de se adequarem 
o mais perto do irreal “padrão” pré-estabelecido. Os dados da 
Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), 
atestam que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, se tornando 
o país que mais realiza cirurgias plásticas. 
Especializado em lipoaspiração fracionada - técnica na qual a 

gordura é retirada em diferentes 
sessões para cada parte do corpo - 
Dr Victor Cutait já perdeu as contas 
de quantas vezes foi procurado por 
pacientes com expectativas irreais.
“A busca por um padrão de beleza 
irreal faz com que pacientes 
procurem profissionais sem a 
devida formação e que conquistam 
clientes prometendo resultados 
milagrosos. Então, percebo que vem 
acontecendo uma banalização da 
cirurgia plástica por parte de pessoas 

que parecem não entender sua seriedade. Isso é perigoso e 
coloca a saúde do paciente em risco”, afirma.
Procedimentos estéticos trazem benefícios para a autoestima, 
mas é fundamental lembrar que toda cirurgia possui risco. Para o 
médico cirurgião plástico, é muito importante buscar melhorias 
estéticas que elevam a autoestima, mas, acima de tudo, é 
preciso atentar-se à saúde. “É importante manter a autoestima e 
a boa relação com o corpo, mas, no momento de decidir realizar 
o procedimento cirúrgico é primordial colocar a saúde como 
prioridade e procurar profissionais qualificados”, conclui.

AUTOESTIMA E AUTOACEITAÇÃO NA BELEZA

SaúdeSaúde



CulináriaCulinária

RECEITAS DE INVERNO BY TASTEMADE

SOPA DE TOMATE NO PÃO ITALIANO

CHOCOLATE QUENTE TRADICIONAL

LASANHA DE QUEIJOS COMLASANHA DE QUEIJOS COM
CEBOLA CARAMELADACEBOLA CARAMELADA

Ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga + 2 colheres de sopa 
de manteiga, azeite, 10 cebolas pequenas fatiadas, 3 colheres de 
sopa de mel, 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 1 ramo 
de tomilho, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 800ml de leite 
quente, 1 xícara de queijo gorgonzola desmanchado, sal, pimen-
ta-do-reino, noz moscada, 3 xícaras de molho de tomate, 200g de 
massa de lasanha, 2 xícaras de muçarela ralada.
Passo a passo: Em uma frigideira, derreter uma colher de sopa 
de manteiga com um fio de azeite. Dispor as cebolas e fritá-las 
em fogo baixo, mexendo às vezes, até que reduzam pela metade. 
Temperar com sal, adicionar o mel, o vinagre balsâmico e o tomi-
lho, e misturar delicadamente até caramelizar. 
Reservar. Em uma panela, derreter o restante da manteiga, acres-
centar a farinha e misturar rapidamente. Quando começar a bor-
bulhar, acrescentar o leite quente, mexendo sempre. Quando co-
meçar a engrossar, adicionar o queijo gorgonzola e temperar com 
sal, pimenta do reino e noz moscada. 
Misturar até que o queijo derreta. Reservar. Em um refratário, dis-
por uma fina camada de molho de tomate, em seguida a massa de 
lasanha, mais uma fina camada de molho de tomate, as cebolas 
carameladas, o creme de gorgonzola e a muçarela ralada. Seguir 
esta ordem até completar o refratário, finalizando com o creme de 
gorgonzola, a muçarela, a cebola caramelada e o parmesão rala-
do. Levar ao forno pré-aquecido a 200˚ por, aproximadamente, 
15 minutos ou até que esteja gratinado.

Ingredientes: 1/4 xícara de azeite extra-virgem, 900g de 
tomates, 3 dentes de alho descascados e amassados, 1/2 
cebola cortada em fatias, 1 colher de chá de sal kosher, 1 
colher de chá de pimenta-do-reino, 1 xícara de caldo de 
frango, 3 raminhos de tomilho, 2 colheres de açúcar de-
merara, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de 
sopa de creme de leite, 1 pão rústico italiano, 4 colheres 
de sopa de manteiga derretida, 1 dente de alho ralado, 1 
colher de sopa de folhas de salsinha picada, 1 colher de 
sopa de queijo parmesão ralado, 7 fatias de queijo Colby 
Jack ou muçarela.
Passo a passo: Distribuir uniformemente os tomates, o 
alho e as cebolas em uma forma untada. Regar com o 
azeite e temperar com sal e pimenta. Assar por 30 a 40 
minutos em um forno preaquecido a 200 graus até que o 
tomate e a cebola estejam caramelizados e amolecidos. 
Transferir o conteúdo da forma para uma panela grande de 
ferro fundido ou de fundo grosso.
Adicionar caldo de galinha, tomilho, açúcar e manteiga e 
deixar ferver até que o líquido tenha reduzido em um terço. 
Adicionar o creme de leite e misturar com um mixer. Deixar 
ferver a sopa por mais 10 minutos até engrossar. Cortar 
um quadrado de 10 cm de uma extremidade do pão e re-
tirar um pouco do miolo. Cortar 6 fatias verticais de 2 cm 
na outra metade do pão sem cortar até o final.
Dispor o pão em uma assadeira forrada com papel man-
teiga. Em uma tigela pequena, misturar a manteiga derreti-
da, alho e salsinha e pincelar a mistura sobre a superfície 
do pão fatiado. Colocar as fatias de queijo entre todas as 
fatias verticais de pão. Polvilhar o pão inteiro com queijo 
parmesão e assar até que o queijo derreta e o pão fique 
dourado, cerca de 10 minutos. Servir a sopa no pão.

Ingredientes: 2 gemas, 2 colheres de sopa de 
açúcar, 2 xícaras de leite, 6 colheres de sopa de 
chocolate em pó, marshmallow, raspas de choco-
late para decorar.
Passo a passo: Em uma tigela, dispor as gemas e 
o açúcar e bater até obter uma mistura clara e fofa. 
Reservar. Dispor o leite e o chocolate em pó em 
uma panelinha e mexer até o chocolate dissolver 
completamente. Juntar a gemada e misturar bem 
em fogo baixo até engrossar. Servir em canecas, 
cobrir com marshmallow e raspas de chocolate.






