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Coube à voz suave de Brigitte

Bardot, cantando em francês

“Não vem que não tem”, emba-

lar os primeiros looks da apre-

sentação inspirada no visual dos

anos 70 de Carlos Miele, que

abriu o Fashion Business, a tem-

porada de moda carioca. O em-

presário aproveitou para desfilar

juntas as suas três linhas, a Car-

los Miele, com vestidos de festa,

a Miele Jeans, com jeanswear, e

a Miele, com roupas mais jovens.

Ele, que também é dono da M.

Officer, contou nos bastidores

que a marca está passando por

um processo de profissionaliza-

ção para, em breve, abrir capital

na bolsa de valores. “É o proces-

so natural, único jeito de crescer

mais”, diz o empresário.

Miele ainda não decidiu se as

marcas desfiladas no Rio e ven-

didas nas 18 lojas Carlos Miele

no Brasil e nas outras seis no ex-

terior também vão fazer parte

da oferta inicial de ações (IPO,

na sigla em inglês). Na passare-

la, as propostas para o verão

2011/2012 apontam para o uso

de varias cores fortes na mesma

roupa. A peça chave da coleção,

uma pantalona ampla de duas

cores misturou vermelho vivo

com rosa e azul com verde ban-

deira. Os jeans na Miele Jeans,

mais sofisticados que os da

M.Officer, são rebordados com

passarinhos e plantas. “O Rio de

Janeiro é uma plataforma para o

mercado interno e também para

o externo. Em São Paulo, as re-

ferencias da moda internacional

são mais fortes, tem mais copia.

Aqui no Rio, a moda brasileira é

mais respeitada.”

Celebridades e it girls
Paul McCartney, que está hospe-

dado no Copacabana Palace para

uma serie de shows no Rio de Ja-

neiro, não desceu para os desfi-

les. O Beatle não veio, mas nem

por isto faltaram estrelas inter-

nacionais. Patrícia Viera, espe-

cializada em couros, fez o segun-

do desfile da noite e trouxe da

Europa, além de sua irmã, An-

drea Dellal, it girls como Bianca

Brandolini, a namorada do her-

deiro da Fiat, Lapo Elkann.

Assim como no desfile de Mie-

le, que exibiu sapatos, chapéu e

bolsas feitas de palha e crochê, na

coleção de Patrícia Viera, a brasi-

lidade também foi reafirmada.

Mesmo com o tema Espanha to-

mando conta da coleção com flo-

res, calças de cintura alta e a

combinação de vermelho e preto,

foi no detalhe que Patrícia exibiu

a excelência da mão de obra bra-

sileira. Com couro perfurado, ela

faz estampas ricas em detalhes

que lembram rendas delicadas.

Desta vez, Patrícia que neste

semestre vai abrir uma fabrica

no Sul do país, fez patchwork,

abusou das franjas, e até do cou-

ro estampado com flores e rebor-

dado com paetês transparentes.

“A gente caprichou muito para

provar que no Brasil também dá

para fazer uma moda ótima com

preço bom”, disse a estilista.

O Fashion Business continua

até sexta-feira com 21 desfiles

no total, além de uma feira de

negócios com empresas do Bra-

sil. A partir do próximo domin-

go, é a vez do Fashion Rio, pro-

duzido pelo empresário Paulo

Borges. A temporada carioca de

desfiles termina no dia 4 de ju-

nho. No dia 3 de junho, Levy

Niemeyer, um dos nomes mais

fortes da moda praia nacional,

comemora 20 anos de marca

com um desfile e festa na Lagoa

Rodrigo de Freitas. ■

No Fashion Business, M.Officer
planeja sua entrada na bolsa
Carlos Miele, que detém quatro marcas, diz que abertura de capital é a única forma de sustentar expansão

Fashion Business
é realizado no
Rio de Janeiro até
esta sexta-feira, com
21 desfiles. A partir
do domingo, começa
o Fashion Rio

FORA DA PASSARELA

Estilista Juliana Jabour diz que não vai
desfilar na São Paulo Fashion Week
Por falta patrocinador, a estilista mineira Juliana Jabour, que inaugurou
sua primeira loja no Shopping Higienópolis neste mês, decidiu não
apresentar a coleção de verão no próximo São Paulo Fashion Week, que
acontece de 13 a 18 de junho, no Prédio da Bienal no Parque do Ibirapuera.
“Fazer desfiles é muito importante para a marca, mas nesta edição era um
investimento muito alto. No inverno 2012, estarei de volta na passarela.”

INTERNET

Carros da Toyota serão “amigos”
dos motoristas em rede social
A Toyota e a empresa de computação em nuvem Salesforce.com irão
desenvolver um serviço de redes sociais que permitirá aos motoristas
se tornarem “amigos” de seus carros e receberem lembretes sobre
manutenção do carro e outros avisos. O acordo marca a segunda parceria
entre a montadora e uma empresa de software: em abril, com a Microsoft,
anunciou planos de levar serviços conectados à Internet aos carros.
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Patrícia Vieira,
especialista

em couro,
trabalhou o

tema Espanha

Miele mostrou
cores fortes

e destacou
acessórios

como o chapéu
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