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Sem pele...

... de animais

Caruaru será a primeira cidade
pernambucana a receber loja no formato
ânfora de O Boticário. A proposta
permite maior interação para
experimentação do portfólio. A abertura
será dia 19, às 10h, no Caruaru Shopping.

Marilu e Sérgio Fontes lançam a
coleção 2020 da sua Novo Projeto,
terça, às 17h, com showroom
assinado pelas arquitetas Cecília
Dubeux eMônica Haluli.

Augusto Acioli, Antônio Toscano,
Mariana Vita, Paulo Caribé, Ângela
Peixoto, Marta Lima, Mônica
Bandeira de Melo, Nana Siqueira,
Alan Paterson, Horácio Fitipaldi,
Carlos Collier, Roberto Galvão de
Oliveira, Djalma Raposo e a cantora
Gerlane Lops.

Bia Guirão celebra seus 4.0 com
almoço, dia 21, noMingus. Sente o nome:
Micarê da Bia. Vai ser animado, viu...

Segundo Angela Kelly,
responsável pelo figurino da rainha
Elizabeth 2ª, a monarca vai eliminar
o uso de pele de animais no seu
vestuário.
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TRIO Andiara Vilefort, Ana Carmem Bargetzi e Cris Flores, durante palestra

A Pizza Hut temmuitas novidades,
este mês: nova linha de produtos
Ovomaltine, promoção especial e taxa
grátis para entrega, de segunda a
sexta. Lembrando: clientes do JC Clube
têm 20% de desconto na conta final.
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A GPTW fecha os últimos detalhes
da 9ª edição do prêmioMelhores
Empresas para Trabalhar 2019, em
parceria com este JC. A cerimônia
acontece, quarta-feira, no Arcádia do
Paço.
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As peças de pele que a soberana vir a
usar a partir de agora – e o inverno por lá
começa já em dezembro – serão fake.O
Palácio de Buckingham avisou, contudo,
que as antigas não serão descartadas.

JC

Diogo Viana assina o projeto da
distribuidora Eletrick Ink, que será o
paraíso dos tatuadores. O arquiteto
também vai criar em outras cidades.

Derramamento de óleo nas praias
e contenções de encostas estão na
pauta do 6º Simpósio de Geotecnia
do Nordeste, o GeoNE, quarta e
quinta, noMar Hotel.

O I Love Bazar vai reunir mais de 60
lojas entre os dias 29 até o dia 1º. No
The Garden OpenMall.

ClaraAlvino, Nathália Sales e Susana
Prado comemoramo primeiro ano do
Hannu, emCasa Forte, quinta, às 17h.

ALivraria Jaqueira do RecifeAntigo
sedia a 1ª edição do Talk ShowConsultor
4.0, dia 18, das 9h às 11h. Trata do
cenário de consultoria no País.

RenataMartins aposta na oferta de
cosméticos individualizados na
Definitiva. Umdos benefícios é a
personalização dos ativos de acordo
coma necessidade, como sabonetes,
hidratantes, protetor solar emáscaras.

Bita vai receber homenagem, quarta,
às 18h, na Assembleia Legislativa.
Autoria do deputado Isaltino
Nascimento (PSB).

Na78ª Exposição deAnimais, de 15
a 24 destemês, noCordeiro, vai ter
programação cultural comshows
infantis e religiosos.

ENDOSCOPIA Leliane Alencar, André Novaes e Lia Freitas, em almoço beneficente
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Cenografia de
ópera tem
assinatura de PE
Zezinho e Turíbio Santos assinam a

direção cênica e a cenografia deAViúva
Alegre, ópera do início do século 20,
passada emParis, que estreia no Theatro
Municipal de São Paulo, quinta-feira,
comdireção deMiguel Falabella, amigo
íntimo do casal de arquitetos. A obra é
umadasmais produzidas domundo e o
objetivo era criar algo autoral e
significativo. “A peça estreou em 1905;
mesma época emque surgia o
fauvinismo.Apostamos, em conjunto
comMiguel, em algo colorido, como o
movimento liderado porMatisse. E eis
que nasceu ummaterial inédito. Foi
gratificante, sobretudo, em criar
ambientes e situações que
coreografassem como texto e comas
atuações”, define Zezinho, que vemcom

Turíbio, despretensiosamente, trilhando
uma exitosa carreira na área. “Já existem
planos neste sentido para o futuro”,
adianta. Na reta final, entre estudos,
encenações, testes e aprovações,
Zezinho – que passou uma semana em
São Paulo para os arremates – conta que
anda realizado. “Émuito bom trabalhar
neste ambiente inspirador. Damocinha
da bilheteria ao diretor do espaço. Os
ensaios são na cúpula do prédio,
inaugurado em 1911. É como se tivesse
voltado para as aulas na faculdade”,
lembra. Para esta temporada, serão dez
dias de apresentações com ingressos
antecipadamente esgotados. “Há outras
cidades, como oRio e Belém,
interessadas em comprar a produção”,
avisa.

ÓPERA EM SP Turíbio Santos, Hugo Possolo, Miguel Falabella e Zezinho Santos
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