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A Escola Afeto, de moda, atualizou
por esses dias seu Guia da Nova
Moda, um e-book commapeamento
de marcas, produtos e modelos
econômicos e sustentáveis, além de
análise de movimentos internacionais

e brasileiros. Eis algumas
palavras-chave para entender o
momento da moda, hoje: ecológica,
feminista, urbana, bucólica, futurista,
minimalista, confortável, funcional,
empática, inclusiva e consciente.

TRIOMariana Carvalho, Rosalia Zirpoli e Luciana Dias em evento de decoração
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Robótica
Recife sedia, de sexta até o

próximo domingo, o 1º Simpósio de
Cirurgia Robótica, evento científico
realizado pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia Torácica. No Atlante Plaza,
em Boa Viagem.

“Guia damoda” foi atualizado

JC

Boa Viagem fica colorida, hoje, com
a 18ª Parada da Diversidade. Entre os
trios, o Selva Nua, da Metrópole, será
puxado por Maria do Céu e Romero
Ferro. Na boate, vai rolar after.

O Rámon de Casa Forte abre para
almoço, hoje, com feijoadas
tradicional e vegana. No som, vinis
rodando e no bar, caipirinhas.

Vai ter transfer para o show de Bon
Jovi, de hoje a oito, no Arruda, com
ônibus saindo dos shopping RioMar,
Recife e Plaza.

A Feirinha Gastrô retorna ao
Parque das Esculturas do Shopping
Recife, de 27 a 29, commúsica, artes
visuais e, claro, gastrô. A curadoria é
do chef César Santos.

Bruno Cavalcanti vai abrir O Pesado
na Zona Norte, em 2020. Enquanto
isso, na unidade de Setúbal, ele lança
café da manhã. Tudo regional.

O CEO da Relp! e ex-diretor do
iFood, Cesar Lima, fala sobre
delivery, no Gourmet Experience, que
ocorre durante a feira Hotel & Food
NE. De 6 a 8 de novembro, no Cecon.

O consultor Cláudio Marinho ministra
palestra sobre “A história do futuro das
startups do Porto Digital”, quinta, na 4ª
conferência Mangue.bit, no Catorze. A
programação abordará, ainda, inovação
nas áreas de marketing, games, cultura...
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AFETO Turíbio e Zezinho Santos na Sala de Sonhar, que tem painel de J. Borges sobre papel de parede da italiana Fornasetti
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Rápidas

A fotodeZezinho
e Turíbio Santos
“A gente acha que temmuita gente

dizendomuito pouco commuita
imagemon-line.” Assim, Zezinho
Santos, junto aomarido, Turíbio,
explicou a recusa ao pedido da coluna:
posar ao lado da foto emque eles
simulam John Lennon e YokoOno na
icônica imagem feita por Annie
Leibovitz, em 1980, considerada por
ele umdosmaiores símbolos do afeto:
“Estão ligados umno outro”. A do
casal de arquitetos decora a sala deles
naCasaCor PE, e – tanto por emular a
foto icônica quanto pela nudez de
Zezinho e o registro íntimo de dois
homens gays – tem sido comentada
desde que os primeiros visitantes
viram.Mas não há pudor na recusa
deles. O que não querem é a
banalização da imageme do que ela
significa. “As pessoas postamo que
comem, o que vestem, para onde

viajam, e eu não estou interessado em
nada disso. Eu vejo pouca ideia e
muita imagemna internet”, conta
Zezinho, que tambémnão quer tornar
o registro algo como um troféu a ser
exibido nas redes. “Essa foto foi feita
para ser vista pessoalmente. A gente
sabe que ela vai circular, mas não
pelas nossasmãos, porque a gente
quer dizer umpoucomais nesse
momento do País, ao vivo e de
verdade.” Feita pelo fotógrafo Paulo
HigorNunes, há três domingos, no
chão do apartamento deles, coma luz
natural das 11h, a foto realiza um
desejo antigo do casal – “e se juntou
comomomento do País. Algumas
pessoas dizemque a gente faz porque
está numa posição emque não pode
ser atacado; então, se cabe à gente,
que seja a gente. Acima de tudo,
representa o que nós pensamos”.

PARABÉNS!O escritor Ricardo Japiassu comemora, hoje, seus 50 anos
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