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RESILIÊNCIARESILIÊNCIA
os sentimos como um marinheiro que atravessou 
oceanos em seu barco, com mares ora revoltos, ora 
tranquilos, e depois de muito suor e lágrimas avista 
terra firme. Entramos nos 30 anos da fundação des-

ta apaixonante revista, a CLASS.  Assim, desde já, debruço 
sobre projetos audaciosos para as devidas festividades. 
NUNCA, nesta cidade, e até mesmo em algumas grandes 
metrópoles, uma revista sobreviveu tanto tempo com pe-
riodicidade comprovada. Não podemos deixar de ressaltar 
que a CLASS jamais teve um processo contra um dever 
assumido e não cumprido, em nosso caminho nunca fi-
caram dúvidas da lisura de nosso trabalho. Talvez, seja 
exatamente esse o diferencial que nos conduziu ao PÓDIO. 
Neste ano, precisaremos, mais do que NUNCA, do apoio 
dos amigos para coroar esta história que será lembrada 
ainda por décadas, isso queiram ou não. Aos 
poucos, divulgaremos os eventos que farão 
parte das comemorações.
JANEIRO de 2022, aqui estamos nós para o 
primeiro contato e mantendo a tão difícil pe-
riodicidade. E numa edição linda, mostrando 
uma história de AMOR que registramos há 
25 anos, o casamento, e agora as BODAS DE 
PRATA dos queridos ALESSANDRA NEMER 
ZANETTI e MARIO ZANETTI. Uma família linda, 
que prima pelos preceitos da união.

As festas de final de ano sempre são motivos de belas 
reportagens e não podem faltar nunca na primeira edição. 
CLASS, que adora matérias de turismo, traz neste número 
a beleza ímpar de ITAÚNAS, que é um de nossos cartões 
postais no ES, em destaque. 
E, ainda, a nossa GLOBETROTTER, a querida FLÁVIA MU-
RAD NEFFA, que este mês comemorou a visita ao país nú-
mero 111 de suas andanças pelo mundo afora, na sua via-
gem à ALBÂNIA. Isso mesmo, as visitas, não a quantidade 
de viagens que fez porque isso ela já perdeu as contas. Ela 
sabe viver!
Além disso, temos as adoráveis LINHAS MALDITAS, as 
preferidas de nossos leitores sempre. Isso porque o nosso 
foco sempre foi o HUMOR e o GLAMOUR. 
Na seção FIRST CLASS, buscamos uma pessoa que já foi 

das mais badaladas de todas as colunas do 
Espírito Santo. Mas, vocês sabem, as “amiza-
des” duram enquanto é possível tirar proveito. 
Não é o nosso caso. E ela sabe disso! Tam-
bém, não faz falta para ela ser citada. Nunca 
fez. Mas, para nós é uma honra ter RITA ÁVILA 
GRATZ nesta galeria.
No mais, espero que se deliciem folheando e 
lendo as nossas páginas. E deixo aqui, mais 
uma vez, o nosso: OBRIGADO! OBRIGADO! 
OBRIGADO!







Alessandra e MarioAlessandra e Mario
 UMA LINDA HISTÓRIA DE AMOR UMA LINDA HISTÓRIA DE AMOR
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Em nosso veículo, o AMOR sem-
pre terá espaço nobre. É lindo, é 
emocionante ver, nos dias atuais, 
um casal fazer juras após 25 anos 
juntos. Foi assim nas BODAS DE 
PRATA dos queridos ALESSANDRA 
e MARIO ZANETTI, no Cerimo-
nial Oásis, numa cerimônia linda, 
com fundo musical de HARITON 
NATHANAILIDIS e um tenor, antes 
e durante a cerimônia, cantando a 
melhor seleção dos clássicos ita-
lianos. 
O casal adentrou a capela montada, 
rumo ao altar, com a música AL DI 
LÀ. Uma canção que exalta o amor 
em sua maior plenitude, com uma 
letra que diz: “Muito além dos limi-
tes deste mundo, muito além das 
coisas mais belas, do infinito, das 
estrelas, está você para mim!” Fala 
sério, não é lindo?
Em tempos onde o AMOR deixou 
de ser prioridade para a maioria, 
ver uma cerimônia onde um casal 
se emociona, derrama lágrimas e 
perante familiares e convidados re-
nova promessas de uma vida con-
jugal com respeito, cumplicidade e 
disposto a superar as intempéries 
possíveis que todos passamos, de-
pois de tanto tempo junto, é mes-
mo digno de aplausos. De pé. 
Os filhos, GIULIA e GIANLUCA, le-
varam as alianças, aumentando o 
clima de emoção.



O cenário estava bonito, assinado por MEL PI-
TANGA, usando muitas cortinas de LED, e no 
salão central um teto em forma de tenda com 
lustre gigante e recoberto de mini lâmpadas. 
Nas mesas de convidados e na mesa central de 
doces e bolo, muitos arranjos com rosas, boca 
de leão, astromélias, orquídea, tudo branco, 
num belo efeito.
ALESSANDRA estava deslumbrante, num mo-
delo da MARI FERRARI inteiro bordado em mi-
çangas, com saia de várias camadas de franjas 
de vidrilhos, na cabeça uma tiara e nas mãos o 
buquê e um terço de pérolas. Sem dúvida algu-
ma, a festa trouxe o resgate do AMOR, algo tão 
importante em nossas vidas. 
Os noivos criaram um QR CODE solicitando aos 
convidados que, se possível, doassem qualquer 
valor, ao invés de presentes, para contribuir no 
projeto de colocar refrigeração na Igreja Santa 
Rita de Cássia.
Se existe uma família que merece de JG as 
maiores referências é a formada pelos queridos 
CECILIA e EMILINHO NEMER. Todos os compo-
nentes são dotados de educação extrema, sim-
páticos, humildes e carinhosos. Afirmo, sem 
medo de errar, que é uma família exemplar. Por 
lá encontramos, entre outros, Jackeline e Luiz 
Paulo Silva, Maruza e Rodrigo Sarlo, Andrea 
Cola e Fred Robson, Roberta Drumond com os 
filhos. Fotos @spotlight4weddings.

Andrea e Leonardo Nemer, Cecilia e Emilinho Nemer, Alessandra e Mario Zanetti, Renata Nemer, Gabriella e Adyr NicchioAndrea e Leonardo Nemer, Cecilia e Emilinho Nemer, Alessandra e Mario Zanetti, Renata Nemer, Gabriella e Adyr Nicchio

Alessandra entre os filhos, Giulia e Gianluca Nemer ZanettiAlessandra entre os filhos, Giulia e Gianluca Nemer Zanetti



Andrea e Leonardo Nemer, Cecilia e Emilinho Nemer, Alessandra e Mario Zanetti, Renata Nemer, Gabriella e Adyr NicchioAndrea e Leonardo Nemer, Cecilia e Emilinho Nemer, Alessandra e Mario Zanetti, Renata Nemer, Gabriella e Adyr Nicchio
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MARIA RITA MIGUEL e SONIA SAADI 
BARROS foram as primeiras voluntárias 

para a equipe que nos ajudará na 
realização do NATAL que faremos este 

ano para um grande número de famílias 
realmente POBRES. Será a festa de 

encerramento dos 30 anos da CLASS. 
MMMSerá que alguém tinha 
dúvidas que a temporada de cru-
zeiros marítimos no Brasil daria 
aborrecimentos? É inacreditável 
a inocência dos brasileiros nesta 
questão de entretenimento. Aqui, 
por muitos anos, será proibido 
qualquer coisa que traga alegria. 
MMMO prefeito furacão, EUCLÉ-
RIO SAMPAIO, tem duas grandes 
obras como prioridades para reali-
zar este ano: a praia do município 
de Cariacica, que terá suas obras 
iniciadas, e a construção  de um 
Mercado Municipal. O homem não 
para! E vocês sabem qual o horário 
que ele começa a atender, de segun-
da a sexta-feira? Às 6 da manhã. 
Sim, senhor! Reza a Ave-Maria no 
gabinete. Como diria o saudoso TAO 
MENDES: “Macacos me mordam!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMDepoimento de LUCIANA 
GRATZ COSTALONGA, na Edição 
250 da CLASS, em março de 2010: 
“Leio todos os jornais da terrinha, 
mas na hora de ler A BOMBA DO 
DIA, do site da revista CLASS, eu 
até respiro fundo: é boa demaaaii-
iissss!!! E as Linhas Malditas são 
uma terapia. Quando li as em que 
o Jorginho conta suas 240 horas 
no hospital, estava em VEGAS com 
uma amiga americana e ela me viu 
rindo e ficou curiosa. Aí eu tradu-
zi para ela. No começo, nos emo-
cionamos com as distribuições 
das marmitas (muito legal), mas 
depois não sabíamos se ríamos 
ou chorávamos de tão engraçado 
(perdão, JORGINHO) ele contan-

do a sua estadia no hospital. Até 
nessas horas difíceis ele consegue 
ser 10! Só tenho a agradecer à Re-
vista CLASS. Para nós, brasileiros 
que moramos no exterior, é muito 
bom, mesmo que de longe, acom-
panhar tudo de perto. Parabéns 
a toda equipe da Revista CLASS. 
Jorginho, continue assim, você é 
1000. Sucesso merecido. Abraços! 
LUCIANA - EUA.”
MMMChocante: uma pesqui-
sa afirmou que o BRASIL tem hoje 
12 milhões na classe batizada de 
“NEM-NEM”, ou seja, não estuda, 
nem trabalha. Isso representa a po-
pulação da BÉLGICA. Como diria o 
saudoso Sérgio Caseira: “Sacratís-
simo coração de Jesus!!!” Quá... 
Quá... Quá...
MMMOlhando uma senhora em 
postagens do INSTAGRAN, uma 
amiga se chocou e disse: “Não 
gente, não é ela não!” Era sim, de-
pois da demonização facial. Quá... 
Quá... Quá... Tinha mais caroço no 
rosto que o POLENTÃO de Venda 
Nova. Quá... Quá... Quá...
MMMO ITAÚ enviou um cartão 
desejando que 2022 seja um ano 
incrível para mim. É fácil, coloca 
R$ 5 milhões na minha conta com 
juros de 1% ao ano. Começarei a 
dar cambalhotas na hora. Quá... 
Quá... Quá...
MMMAgora é lei! O presiden-
te JAIR BOLSONARO sancionou 
isenção de IPI em carros para mo-
toristas de táxi, aplicativo e pes-
soas com deficiência, incluindo a 
auditiva.



Na região de Pedra Azul, um dos locais mais badala-
dos na atualidade e que tem o terceiro melhor clima do 
mundo, você encontra um refúgio para curtir com a 
família e amigos - a CASA LAGARTO AZUL.
O espaço, disponível para locação, tem uma linda vista 
da varanda, cinco quartos, sendo uma suíte principal, 
e acomoda bem até 14 pessoas. As áreas internas de 
convivência são integradas - salas de jantar, TV, lareira 
e cozinha -, e na parte externa há salão de jogos, chur-
rasqueira, fogão a lenha e a gás, piscina, deck, abafa-
dinho e um lindo jardim, com horta e árvores frutíferas. 
Um verdadeiro convite a criar momentos para guardar 
para sempre na memória.
Contato (WhatsApp): (27) 98141-9921



FIRST
CLASS

Durante muitos anos, era impossível 
abrir um jornal ou revista do Estado que 
não tivesse alguma notícia ou foto dela. 
Não havia uma lista de eventos que seu 
nome não fizesse parte. E quando che-
gava, era paparicada e disputada para 
que compartilhasse a sua presença nas 
mais poderosas mesas de “autorida-
des”, afinal, o marido, JOSÉ CARLOS 
GRATZ, então presidente da Assembleia 
Legislativa, era referência de PODER. 
Talvez, mais que o governador. E foi 
justamente por aí que as perseguições 
começaram. Digamos que houve um 
planejamento para detoná-lo e, lógico, 
atingiu toda a família. 
Neste momento, nasce uma nova mu-
lher. A dor, a decepção, a humilhação, 
o comportamento nojento dos fracos, 
os que viajavam, os que eram beneficia-
dos de maneira irrestrita, se afastaram 
e alguns tinham a coragem de dizer que 
nem conheciam. 
RITA logo percebeu e mandou o recado, 
tempos depois, numa entrevista para um 
jornal local. E lembro de uma resposta 
brilhante dela quando questionada se 
os AMIGOS ainda permaneciam ao seu 
lado. Resposta: “OS DE ZÉ CARLOS, 
NÃO! OS MEUS CONTINUAM OS MES-
MOS!” Essa é a RITA que conheci, que 
adoro e admiro porque, apesar de todo 
sofrimento causado, não se entregou. 
Fez vestibular, terminou um curso de 
Direito, foi aprovada na OAB e quando 
a grana estava curta, sem condições de 
pagar advogados, assumiu o posto. Que 
tal? Como me identifico com pessoas 
fortes, a minha admiração por ela tripli-
cou. E como tenho por hábito observar 
o que fazem com os outros para avaliar 
até onde posso confiar nos que me ro-
deiam, tive, por muitas vezes, alerta de 
pessoas que deixaram florescer a au-
sência de caráter. 
Hoje, RITA ÁVILA GRATZ leva uma 
vida tranquila, frequenta pouco e esco-
lhe onde quer ir. E, com muito orgulho, 
sempre fiz questão de demonstrar o meu 
carinho e admiração por ela.  
Sendo assim, lacro o meu posiciona-
mento colocando-a nesta galeria FIRST 
CLASS. Mais que merecidamente. 

POR JORGINHO SANTOS

Rita com o marido, José Carlos Gratz, e os filhos, Fernando e KarolRita com o marido, José Carlos Gratz, e os filhos, Fernando e Karol



RITA ÁVILA GRATZ
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MMMGracinha e Moysés Nader curtem a temporada de 
verão em Guarapari. Ela acabou de fazer uma reforma total 
na decoração do seu apê, colocando ambientes com mais 
detalhes coloridos. Gracinha tem bom gosto. 
MMMSabe como chama o responsável pela coordenação 
do trabalho de distribuição de alimentos na região da catástrofe 
na Bahia? Não? PEDRO ÁLVARES CABRAL. Ele trabalha direta-
mente com a primeira-dama MICHELLE BOLSONARO. 
MMMA cota para compras no exterior passou a ser de 
US$ 1 mil. Não é nada, não é nada, dá para comprar cinco 
frascos do perfume CHANEL no 5. Quá... Quá... Quá...
MMMElba do Carmo, após dois anos sem abrir as portas da 
sua casa de verão, em Guarapari, resolveu resgatar o seu tradi-
cional jantar este ano. Reuniu poucos casais, oferecendo uma 
noitada agradável e sempre cheia de detalhes e muito capricho.

RICARDINHO GARCIA FILHO ganhou superfesta para co-
memorar seus dois aninhos, com o tema “Léo, o cami-
nhão”, desenho animado preferido do aniversariante. 
O local foi o Enseada CCVV, uma das casas da mãe dele, 
Ariane de Oliveira, com décor de Dam Bianquim, produzin-
do a ideia do playground do cenário do desenho, que teve 
painel de LED da HITZ, empresa do pai, Rico Garcia, com 
cerimonial de Rita Mendanha. Tudo feito nos mínimos de-
talhes pelos papais festeiros e Ricardinho amou. As fotos 
são de Arnaldo Peruzo. 

RICARDINHO FAZ 02RICARDINHO FAZ 02







Foi uma das noites mais lindas e emocionantes de NATAL em nossa 
casa. Depois de muitos dias, eu e Eliza aprimorando detalhes do 
cenário, elaborando cardápio e preparando o espírito, o nascimento 
de CRISTO teve uma comemoração à altura do valor, devoção e 
gratidão que temos por Ele.
Só o fato de estarmos juntos (isso quer dizer, todo o meu EXÉRCI-
TO), e todos com saúde, já era suficiente para expressar a nossa 
GRATIDÃO. Mas, naquele tradicional momento em que unimos as 
mãos e fazemos as nossas preces, seguidas dos discursos rápidos 
de agradecimento de cada um, o coração não aguenta e a emoção 
pede passagem. Qual o chefe de família que resiste ver a sua neta 
fazer uma revelação de AMOR por seus avós e que, naquela noite, 
pensava nos que não tinham um lugar para ir, ou talvez nem o que 
comer. Aí, a genética se revelou. 
E que tal ouvir de cada filho palavras de GRATIDÃO e da alegria em 
estarmos mais uma vez juntos? Ainda, o depoimento do meu ami-
go-irmão LACY RAMOS JUNIOR, lembrando de minha atitude quan-
do ainda criança, fazendo uma cesta natalina para entregar à família 
mais pobre da nossa rua, que tomava conta de uma pedreira próxi-
ma às nossas casas? Tudo isso é o mais importante na maior festa 
da cristandade, o NATAL. Para nós, decorar a casa, escolher um 
bom cardápio e compartilhar com a família e amigos é uma grande 
satisfação. Não existe pretensão de ostentar, de mostrar NADA para 
ninguém; é o que gostamos, o que temos e o que nos realiza fazer.

NOITE FELIZNOITE FELIZ

O exército de JG: Izabela e O exército de JG: Izabela e 
Leopoldo Martins Moreira Leopoldo Martins Moreira 

Neto, Terry e Cid Paulo Leal Neto, Terry e Cid Paulo Leal 
Junior, Layla e Josué dos Junior, Layla e Josué dos 
Santos Neto, JG, Jorge M. Santos Neto, JG, Jorge M. 

S. G. Leal, Eliza M. Santos e S. G. Leal, Eliza M. Santos e 
Milla Petrocchi SantosMilla Petrocchi Santos

Eliza e JG com Lacy Ramos Junior e Angélica MoreiraEliza e JG com Lacy Ramos Junior e Angélica Moreira



CEIA - Vale aplaudir o NEFFA BUFFET EXTERNO, que 
assinou os assados (peru e pernil), simplesmente 
maravilhosos, e LU SERRANO as diversas entradas. 
As sobremesas de NAJLA CARONE e REGINA MEY-
NARD. Além de tortas de SIMONE TORRES e ANTO-
NIETA CANGINI. E a glicose foi bater em outra porta. 
Quá... Quá... Quá...
Aproveitamos para agradecer a TODOS os amigos que 
enviaram presentes, flores, chocolates, mensagens 
de carinho. A cada um, o nosso abraço e gratidão por 
demonstrarem o quanto somos tão importantes em 
suas vidas. OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!





Nas últimas horas de 2021, a frase que marcou o ano para mim se 
confirmou: “O NOSSO TEMPO NÃO É O TEMPO DE DEUS!!!” Isso para 
esclarecer tantas dúvidas quando ficamos ansiosos que nossos proje-
tos se realizem e as coisas aconteçam.
Estava tudo programado para atender ao convite de nossos sobrinhos 
LEANGE e LUCIANO CAMPAGNARO para passar o RÉVEILLON em seu 
belo apartamento de Guarapari, onde também estivemos no de 2020 
para 2021 e foi excelente. Logo após o almoço de NATAL, ELIZA pegou 
uma gripe muito forte e, lógico, também fui contaminado. Então, já 
havíamos comunicado a impossibilidade de comparecermos e decidi-
mos ficar os dois sozinhos, o que também não é nenhum sacrifício. E 
seria indelicado ir para um lugar levando risco de contaminação para 
os outros.
No dia, amanhecemos melhores, continuamos com os cuidados e me-
dicação, até que por volta das 11h30 ELIZA já se sentia ótima e quis 
ir. Avisamos, a galera adorou e, malas prontas, fomos recebidos com 
honras de Estado. Então, no caminho, já fui lembrando do quanto os 
ensinamentos de livros nos fazem BEM. De uma frase, você pode di-
minuir a ansiedade, valorizar tantas coisas que temos e desprezamos.
E a nossa passagem foi MARAVILHOSA! Cercados de gente que faz 
parte da nossa história, da nossa vida, que demonstra nos querer 
bem, tomando o melhor champagne e saboreando uma ceia dos deu-
ses. Mas, onde o importante mesmo é a ALEGRIA, é ver as pessoas 
sorrirem, dançarem, valorizarem o momento, dar abraços, trocar ener-
gias e onde todos, de mãos atadas, fizeram algo obrigatório: ORAR e 
agradecer a DEUS, enquanto os fogos espocavam colorindo o céu e 
anunciando um NOVO ANO.
Que ele traga resiliência para todos suportarem as adversidades, que 
parecem já fazer parte da vida com maior intensidade. Entretanto, ami-
gos, guardem consigo esta frase: “O NOSSO TEMPO NÃO É O TEMPO 
DE DEUS!” Tudo acontecerá na hora certa. Ele sabe o que faz. A vida 
é bela! Belíssima!!!

Gabriel e Luiza com Ana Paula e HectorGabriel e Luiza com Ana Paula e Hector



O TEMPO DE DEUS

Leange, Eliza e PatríciaLeange, Eliza e Patrícia Angélica, Terry, Eliza e LeangeAngélica, Terry, Eliza e Leange Eliza e JGEliza e JG

Cidinho, Terry, os anfitriões, Leange e Luciano Campagnaro, Cidinho, Terry, os anfitriões, Leange e Luciano Campagnaro, 
Angélica, Jorge, Eliza e JG, Gabriel e Luiza, Patrícia e José Angélica, Jorge, Eliza e JG, Gabriel e Luiza, Patrícia e José 

Luiz Cuzzuol, Murilo e Ana PaulaLuiz Cuzzuol, Murilo e Ana Paula
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MMMQue o mundo empobreceu 
pós-PANDEMIA, é fato consuma-
do. Evidente que nesta ciranda, 
alguns saem da roda e outros fi-
cam cada vez mais RICOS. Tempos 
atrás, muitas matérias mostravam 
cantores e suas bandas de música 
em situação difícil, alguns alegan-
do que tiveram até de vender seus 
instrumentos para sobreviver. O 
que achava um tanto exagerado 
porque o que ganham são valores 
altíssimos e que fortuna é essa 
que não consegue resistir a um 
período de dois anos desestabi-
lizado? Não sei se comem ouro e 
bebem champagne CRISTAL como 
se fosse água mineral, mas acho 
que nem assim. 
MMMAgora, quando os shows 
estão de volta, tanto os artistas 
quanto os promotores de eventos 
parecem querer tirar o prejuízo e 
ainda não acreditam em crise. No 
RÉVEILLON, vi shows que o ingres-
so custava R$ 875. Para o show de 
ANITTA (eca!), custa R$ 240 sem 
direito a nada. Como tive experiência 
com shows, sei bem como o custo 
é alto porque, junto com os cachês, 
os contratos obrigam a dezenas de 
itens que inflacionam. Falam que o 
GUSTTAVO LIMA hoje cobra até R$ 
1,2 milhão por show. É um direito 
de cada um estipular o seu valor, 
o que intriga é se há público para 
isso. O questionamento nasce por-
que quando faço um evento onde 
é serviço um buffet de alta gastro-
nomia, bebidas all inclusive, deco-
ração fantástica, possibilidade de 

relacionamento social, cobrando R$ 
350, há os que inventam logo que 
viajarão porque consideram R$ 700 
para o casal um absurdo. 
MMMEm 2022, corrigiremos 
isso! Quem puder ir e quiser, nos 
dará enorme prazer. Mas, do con-
trário, podem fazer as malas e 
boa viagem. Já viu como estou 
começando o ano, né? Como diria 
o saudoso Sérgio Caseira: “Sa-
cratíssimo coração de Jesus!!!” 
Quá... Quá... Quá...
MMMDepois que pagamos por 
quatro pedaços de filé de peixe, do 
tamanho de biscoitos de maisena, 
R$ 185, perderei o medo de cobrar 
o que acho válido em nossos even-
tos. Fica combinado assim.
MMMMas, atravessamos uma 
fase que ninguém sabe mais o 
valor de nada, exceto no que ele 
trabalha. Em 2015, um automóvel 
AUDI A4 custava R$ 99 mil. Hoje, 
para ter um, é preciso desem-
bolsar R$ 285.990. Como diria o 
saudoso CARLOS VACCARI: “Sem 
aquela, tá!”
MMMO novo fenômeno musical 
é o ALEMÃO DO FORRÓ, que esta-
va na estrada há mais de 16 anos, 
ganhava cachê de R$ 200 em sua 
cidade, LINHARES, e agora vê o 
seu momento chegar. Tem feito até 
apresentações substituindo a sau-
dosa MARÍLIA MENDONÇA. Que 
maravilha!!!
MMM“Sonhar um sonho impos-
sível, negar quando é fácil ceder, é 
minha lei, minha questão, ganhar 
este mundo, cravar este chão!”

Em setembro, festejaremos 30 anos de 
trabalho, vencendo desafios que pareciam 

impossíveis. Daí, é um período para se 
comemorar o ano inteiro. A única revista 

capixaba que manteve a periodicidade 
desde o seu lançamento e nem a PANDEMIA 

impediu que isso acontecesse. Olé!!!



Dias atrás, a querida empresária e advogada FLÁVIA 
MURAD NEFFA registrou, em sua página do INSTA-
GRAM, a viagem que marcou o país número 111 em 
referência aos que ela já percorreu pelo mundo afora.
Depois de ter voltado ao Egito, foi para a Espanha e 
escolheu a ALBÂNIA como local de tão importante 
comemoração. A GLOBETROTTER percorreu o Bra-
sil, nos últimos dois anos, enquanto não se sentia 
segura para continuar as suas aventuras pelo mun-
do. Aliás, quando a PANDEMIA chegou, ela visitava o 
PERU e teve de ficar algum tempo por lá esperando a 
liberação de retorno. 
Hoje, o planeta tem 195 países reconhecidos e a nos-
sa amiga pretende continuar a jornada e completar 
sua agenda de visitas. E, pelo visto, atingirá a meta 
em pouco tempo. No Brasil, apenas um brasileiro, o 
pernambucano ANDERSON DIAS, realizou o sonho 
de conhecer todos os países do mundo, em 2020. 
Na torcida pela capixaba para que também consiga. 

FLÁVIA NEFFA
A GLOBETROTTER

Com as filhas,Com as filhas,
Laura e Lívia, no EgitoLaura e Lívia, no Egito





VITRINES DE NY 
BY OCTAVIO BASTOS



PRAIAS, DUNAS E FORRÓ NO PRAIAS, DUNAS E FORRÓ NO 
MELHOR DO VERÃO CAPIXABAMELHOR DO VERÃO CAPIXABA



O balneário de ITAÚNAS, um dos mais 
belos pontos turísticos do País, localiza-
do no Norte do Espírito Santo, está bom-
bando neste verão. Desde o réveillon, a 
então bucólica e silenciosa vila se trans-
formou num paraíso efervescente, com 
turistas vindos de todo o Brasil e do ex-
terior.
O sol firme e o calor, que seguem con-
tagiando moradores e visitantes, são um 
convite para aproveitar os inúmeros atra-
tivos naturais que a região oferece. 
Encravada entre o mar, as dunas, a mata 
atlântica e o rio que leva seu nome, a vila 
recebe todos de braços abertos, ofere-
cendo praias excelentes, montanhas de 
areia imponentes, o melhor forró pé de 
serra, áreas verdes preservadas e uma 
rica história e cultura popular.

ITAÚNASITAÚNAS
POR ILDA CASTRO
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Com programação variada 24 horas, Itaúnas 
proporciona lazer e entretenimento dia e noi-
te. Pela manhã e à tarde, as opções são as 
praias de águas limpas e mornas, as trilhas, 
as dunas e suas paisagens magníficas. 
Os turistas também chegam atraídos pelo 
Parque Estadual, reconhecido pela Unesco 
como Patrimônio Natural da Humanidade, 
com mais de 3,5 mil hectares de belezas na-
turais e que reúne extensa biodiversidade.
À noite, a vila ferve nos bares e restaurantes, 
com saborosa culinária regional e casas de 
eventos onde o forró dá o tom da alegre ju-
ventude que lota os espaços dançando até o 
amanhecer. 
Incluída na campanha promocional da tem-
porada de Verão 2022 do Espírito Santo, 
apresentada pelo Governo capixaba em im-
portante Feira de Turismo, em Fortaleza (CE), 
há poucas semanas, Itaúnas tem tudo para 
entrar na rota do turismo nacional. 
Não é para menos! Além da rica bagagem 
cultural que abriga, a charmosa vila é ex-
celente para relaxar, se divertir, refrescar a 
mente. 
Um lugar que encanta por suas belezas na-
turais, pelo embalo do forró e pelos burburi-
nhos noturnos. Totalmente imperdível e, cer-
tamente, inesquecível!



A pandemia trouxe mudanças para a vida da 
maioria das pessoas e mostrou ainda mais 
que estar atento à saúde é um hábito que 
precisamos cultivar. Dr. André Rodrigues, 
coordenador médico da healthtech Saúde 
da Gente, elaborou algumas dicas para 
quem quer se manter saudável neste novo 
ano. 
De acordo com o especialista, “investir na 
prevenção é o que faz a diferença. Devemos 
pensar em uma mudança de postura em re-
lação ao enfrentamento das doenças a partir 
de alguns pilares que envolvem o bem-estar 
físico e mental.” Ainda com a pandemia, 
vimos o quanto é fundamental o equilíbrio 
entre o corpo e a mente e que ambos me-
recem, na mesma intensidade, os nossos 
cuidados. Confira as dicas:
Investir em prevenção: fazer exames de check-up com re-
gularidade, evitar o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, 
manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físi-
cas, dormir bem e cuidar da saúde mental são atitudes simples 
que reduzem pela metade o surgimento de doenças crônicas, 
cardiovasculares e até mesmo o câncer, segundo estimativa 
da Organização Mundial da Saúde.
Assumir um comportamento responsivo: ter um compromis-
so com a própria saúde e engajamento com o bem-estar físico 
e mental, com assistência médica preventiva e autocuidado. 
Fazer bom uso do tempo: é preciso ter um momento para 
cuidar de você e para fazer as coisas que te trazem felicidade. 
Não se boicote focando apenas no trabalho e nos projetos. O 

2022 com a saúde em dia

SaúdeSaúde

bom uso do tempo é uma ferramenta poderosa na ajuda do 
equilíbrio entre corpo e mente.  
Controlar o estresse: o estresse é uma reação normal do 
organismo diante de algumas situações. No entanto, provo-
ca desequilíbrio e, quando acontece de forma intensa, pode 
até causar doenças. Entre os principais sintomas estão dores 
de cabeça, indigestão, dores musculares, insônia e ansiedade. 
Por isso, é importante ter atitudes positivas para o manejo do 
estresse. Tirar um tempo para si, realizar atividades físicas, es-
tar atento à respiração são algumas ações que podem ajudar.
“Cada um deve se esforçar e se envolver diretamente para 
evitar doenças, considerando a máxima que a prevenção é o 
melhor remédio”, finaliza o coordenador médico. 



CulináriaCulinária

INGREDIENTES: 1,5 kg de lombo, 1 cebola, 4 dentes de 
alho, 1 colher sopa de mostarda, 100ml de suco de limão, 
4 colheres sopa de manteiga, 5 colheres sopa de azeite 
de oliva, sal a gosto, pimenta calabresa a gosto, 250g de 
damasco, 1 xícara de açúcar, 50g de pimenta Biquinho. 

SUFLÊ DE BACALHAU
BY DIVINO FOGÃO

LOMBO ASSADO COM GELEIA DE
DAMASCO APIMENTADA

INGREDIENTES: 500g de bacalhau dessalgado e desfiado, 1 dente de 
alho, salsa a gosto, 2 cebolas, 2 colheres (sopa) cheias de farinha de 
trigo, 3 tomates picados sem pele e sem sementes, 3 ovos, 4 xícaras 
de batata cozida e amassada (purê), 4 colheres (sopa) de azeite, 50g 
de azeitonas.

MODO DE PREPARO: em uma panela, refogue a cebola e o alho no 
azeite. Acrescente os tomates e cozinhe por 5 minutos. Junte o ba-
calhau desfiado, as azeitonas e a salsa. Reserve. Misture as batatas 
com a farinha de trigo e as gemas. Bata as claras em neve e misture. 
Junte ao refogado de bacalhau e leve para assar em uma travessa 
untada com azeite por 20 minutos, a 180° graus.

MODO DE PREPARO: 
Lombo: rale a cebola e os dentes de alho. Em um recipien-
te, coloque a cebola e os dentes de alho ralados, o suco de 
limão, o sal e a pimenta calabresa. Coloque o lombo nessa 
mistura e deixe descansando na geladeira por 24 horas. 

Regue uma assadeira com bastante 
azeite, coloque o lombo com a marina-
da, deixando a gordura virada para cima. 
Espalhe a manteiga em cima do lombo, 
tampe com papel alumínio e leve ao for-
no elétrico, por cerca de duas horas, a 
250°. Retire o alumínio, vire o lombo e 
deixe dourar por aproximadamente 30 
minutos.
Molho: ferva o damasco por cinco mi-
nutos. Deixe escorrer e em seguida tri-
ture no liquidificador. Em uma panela, 
despeje o damasco triturado, o açúcar 
e leve ao fogo por cerca de 10 minutos, 
mexa para não grudar no fundo. Pique 
a pimenta biquinho e misture à geleia. 
Sirva a gosto sobre o lombo.



Panorama DigitalPanorama Digital

DISPOSITIVO DA SAMSUNG TRANSFORMADISPOSITIVO DA SAMSUNG TRANSFORMA
PAREDE EM SMART TVPAREDE EM SMART TV

NOVOS FEEDS DO INSTAGRAM

A Samsung anunciou durante sua participação na CES 2022, 
maior feira de tecnologia do mundo, o dispositivo Freestyle. 
Trata-se de uma tela portátil flexível, segundo a empresa, capaz 
de transformar qualquer parede em uma smart TV. 
Além disso, ele funciona como alto-falante e luminária. O Fre-
estyle consegue projetar imagens sobre qualquer superfície, 

seja a parede ou o teto, graças a uma base inclinável. 
A data de lançamento no Brasil ainda não foi divulgada, mas 
deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2022. Nos EUA, 
já pode ser encontrado a partir de US$ 899 (mais de R$ 5 mil 
na conversão direta) - um case para guardar o aparelho vem 
junto, por enquanto.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, anunciou que o app já lançou para al-
guns usuários a capacidade de alternar entre diferentes feeds. Eles poderão 
escolhê-los baseados em classificações feitas por algoritmos, cronológico 
e “favoritos” - recurso inédito que permite visualizar apenas publicações de 
perfis selecionados - em três versões:
1) HOME: é a experiência que os usuários conhecem hoje. O Instagram 
classifica o conteúdo com base em quão interessado ele pensa que você 
está em determinados perfis que mais interage;
2) FAVORITOS: é uma lista de contas que o usuário faz das quais ele deseja 
ter certeza de que não perderá nada. Por exemplo: um feed para ver as pu-
blicações dos seus amigos e dos seus influenciadores preferidos;
3) SEGUINDO: assim como no antigo Instagram, você verá as postagens de 
todos os seus seguidores em ordem cronológica.
Para especialistas da área, com essa novidade, as ações pautadas no “real 
time” ganharão cada vez mais força. Será menos agendamento e mais sobre 
o que acontece no aqui e agora. O que, provavelmente, provocará na maioria 
mais “dependência” do app visto que o usuário fará acompanhamentos em 
tempo real. Foto/ Divulgação.






