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AMPLIAÇÃO

Neoris contrata funcionários para
acompanhar crescimento no país
Até o final do ano, a Neoris, consultoria global de negócios e de TI,
deverá dobrar o número de funcionários no Brasil, chegando a
cerca de 400 pessoas. A expansão visa atender ao crescimento
da demanda gerada por novos projetos no país, especialmente na
área de implementação e integração de soluções SAP — empresa
da qual a Neoris é uma das principais parceiras na América Latina.

PESQUISA

Marte teve ciclo hidrológico
semelhante ao terrestre
A recente descoberta de gelo em Marte reforça a teoria de que o
planeta teve um passado muito menos árido do que o atual. Agora,
segundo uma nova pesquisa, o planeta teve água — muita água.
O estudo, feito por dois pesquisadores da Universidade do Colorado, nos
Estados Unidos, indica que Marte teve, há cerca de 3,5 bilhões de anos,
um ciclo hidrológico semelhante ao existente atualmente na Terra.

Nasa

Visual exótico e brasilidade dominam coleções
A cantora americana Lady Gaga
foi inspiração para várias peças,
de vestidos de vinil a óculos

A cantora americana Lady
Gaga é uma das grandes in-
fluências nas coleção do verão
2011 vistas no São Paulo Fa-
shion Week, que terminou on-
tem, na Bienal do Parque Ibira-
puera, depois de 39 desfiles. Os
elementos que compõem o fi-
gurino sempre exótico da loira
estavam todos na passarela: os
óculos espelhados e a maquia-
gem carregada das modelos de
Alexandre Herchcovich, as pe-

ças de plástico da grife Neon,
os brincos gigantes da Colcci,
além de colants e hot pants
(shorts que mais parecem lin-
gerie), presentes em todas as
passarelas. E não para por aí. O
visual da cantora ainda inspi-
rou microvestidos e leggings
de vinil do estilista Samuel
Cirnansck e a máscara pratea-
da de Fause Haten, que cantou
a trilha de seu próprio desfile.

A autoestima do brasileiro
também está em alta, e o país vi-
rou referência de estampas tro-
picais que enaltecem, por exem-
plo, a Amazônia, e em temas de

coleções como a da coloridíssima
Amapô, inspirada no forró.

O esporte permeia boa parte
das coleções e dá um toque prá-
tico, usável e moderno às rou-
pas. Reinaldo Lourenço, por
exemplo, fez um desfile repleto
de organzas, recortes e flores
inspirado no automobilismo.

Os anos 1960 e 1990 são as
duas décadas que se misturam
nas passarelas, como fica repre-
sentado nas muitas sobreposi-
ções, típicas da década passada,
e nas saias muito curtas.

E os saltos altíssimos das úl-
timas estações começam a bai-

xar. Outra tendência que des-
ponta é a do visual monocromá-
tico, especialmente em bege,
azul, preto e branco. Mas listras,
recortes, transparências, sobre-
posições e patchworks também
se destacam. Para o produtor de
moda Paulo Martinez, esta edi-
ção do São Paulo Fashion Week
é antes de tudo democrática.
“Não tem regra de nada”, diz.

E, como falta algodão no
mercado, os tecidos sintéticos
que dominaram o inverno es-
tão de volta no verão. Para
quem é fã da fibra natural, o li-
nho é o caminho. ■ A.F.

Os saltos altíssimos
das últimas estações
começam a baixar.
Outra tendência que
desponta é a do visual
monocromático,
especialmente
em bege, azul,
preto e branco

TENDÊNCIAS

Animale

Sobreposições e recortes
apareceram em vários desfiles
desta edição do SP Fashion Week.

Neon

Grife investe nas peças
de plásticos e neoprene,
inspiradas no mundo do surfe.

João Pimenta

Visual monocromático é tendência
do verão 2011. Além do bege,
azul, branco e preto estão em alta.

Adriana Degreas

Shorts com cara de lingerie
apareceram no desfile de Adriana
Degreas e de outros estilistas.

Reinaldo Lourenço

Estilista inspirou-se no
automobilismo e ainda usou
organzas, recortes e flores.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 35.
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