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Momentos marcantes

do Oscar 2018
ESSE ANO OS DESTAQUES VÃO PARA OS BRANCOS QUE

ILUMINARAM A FESTA COM MUITA SOFISTICAÇÃO.

A 90ª Edição do Oscar
trouxe, além da tão espera-
da premiação da academia a
atores, diretores, figurinis-
tas e todas as pessoas envol-
vidas em trazer informação
e lazer a todos nós, manifes-
tos em busca de uma maior
humanização no mundo ar-
tístico o que consequente-
mente se torna porta voz
para a humanidade.

O assédio sexual foi tra-
tado abertamente, inclusi-
ve com várias atrizes que
se declararam vítimas no
próprio contexto Hollywoo-
diano, sendo um dos temas
fortes da noite. A igualda-
de de gêneros foi outro
mote da cerimônia que pre-
miou pela primeira vez um
filme estrelado por um
transexual, o chileno “Uma
Mulher Fantástica”. 

MAS COM O

GLAMOUR QUE SÓ

HOLLYWOOD

SABE FAZER!

Os cenários do palco do
Dolby Theater, em Ho-
llywood, faziam referência à
época em que foram feitas as
primeiras edições do Oscar
em estilo Art Decô e Art No-
veau. O que foi um espetá-
culo à parte porque os cená-
rios eram maravilhosos!

Mas vamos ser sinceras,
apesar do engajamento so-
cial e do reconhecimento
merecido aos artistas e
profissionais do entreteni-
mento, nós adoramos ver
os vestidos! 

Esse ano os destaques
vão para os brancos que
iluminaram a festa com
muita sofisticação, os me-
talizados com sua exube-
rância sem medo de brilhar
e na outra ponta os looks
mais clean e perfeitamen-
te elegantes! Aqui vão os
meus eleitos! 

Sandra Bullock –
Louis Vuitton

Viola Davis –
Michael Kors

Collection

Jennifer
Lawrence –

Christian Dior

Allison Janney –
Reem Acra

Jennifer Garner
Emily Blunt –
Schiaparelli

Zendaya –
Giambattista Valli

Haute Couture

Lupita
Nyong’o –

Atelier Versace

Jane Fonda –
Balmain

Gal Gadot –
Givenchy

Sofia Carson –
Giambattista Valli
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Dicas de como
aproveitar bem
as liquidações

ESSE PODE SER
UM ÓTIMO

MOMENTO PARA
FAZER COMPRAS,
MAS CUIDADO

PARA NÃO JOGAR
DINHEIRO FORA
E ENTULHAR SEU
GUARDA-ROUPA!

Como adequar seu look de
final de semana para ser

usado na segunda
COM PEQUENAS ALTERAÇÕES ELE PODE FICAR SUPER

ADEQUADO PARA RETORNAR AO AMBIENTE OFFICE.
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Veja aqui algumas dicas para você não cair na tentação e
aproveitar as boas oportunidades! 

Para isso, é importante você ficar atenta a alguns pontos
fundamentais: 

1. DEFINA O QUANTO IRÁ GASTAR
Primeiramente, definir qual valor poderá ser gasto com es-

sas oportunidades, antes de sair de casa, é um caminho segu-
ro para não se embolar financeiramente. 

2. AVALIE SEU GUARDA-ROUPA
Dar uma olhada no guarda-roupa, antes de sair para as

compras, para saber quais os itens são necessários e não com-
prar peças repetidas ou supérfluas é fundamental para fazer
compras inteligentes.

3. RESPEITE SEU ESTILO PRÓPRIO
As liquidações são realmente tentadoras e, muitas vezes, a

gente acaba comprando artigos que chamam atenção, mas não
têm relação com a nossa realidade. 

Uma forma de não cair nessa armadilha é ter consciência
do seu próprio estilo e suas necessidades. Aquela peça des-
lumbrante e super chamativa é uma tentação, mas ela real-
mente se encaixa no seu lifestyle? 

4. FLEXIBILIDADE & HARMONIZAÇÃO

Duas palavras importantíssimas! Cada peça que você pegar
para experimentar pense: “Posso usar de várias maneiras? Com-
bina com o que já tenho no guarda-roupa?”. Se a resposta for
sim para as duas, indica que essa peça tem futuro! 

5. PESQUISE AS TRENDS
Não invista nos modismos que já estarão out na próxima

estação. A ocasião é boa para se adquirir peças mais neutras,
como de alfaiataria, jeans sem muitos detalhes, um scarpin
mais clássico, botas que poderão ser usadas no inverno do
ano que vem, sapatilhas para o dia a dia, roupas de ginástica,
lingerie, ou outras peças, desde que, se tenha certeza de que
elas estão de acordo com seu estilo e serão usadas indepen-
dentemente do que virá pela frente. 

6. PREÇO NÃO É TUDO
Comprar apenas levando em consideração o preço baixo é

um dos maiores fatores de risco. Nenhuma peça que fique ocu-
pando lugar no guarda-roupa ou que seja usada sem um míni-
mo de prazer saiu barata. Valor tem a ver com o tanto que
você usa uma peça e não seu preço. É tão melhor quando a
gente pega aquela peça no closet e pensa “Nossa! Essa valeu
cada centavo”. Isso é comprar bem!

Faça as contas, defina seus objetivos, mantenha-se fiel ao
seu estilo e boas compras!

Depois de um final de semana relaxante,
curtindo a família, os amigos e desaceleran-
do um pouco, entrar no ritmo na segunda
feira é um processo que requer algumas tá-
ticas para acontecer mais facilmente.

Uma delas, diz respeito a escolha da rou-
pa para entrar no clima de trabalho nova-
mente. E a gente sabe, que segunda é o dia
em que o “soneca” do despertar mais tra-
balha. Corpo e mente estão em fase de adap-
tação para acelerar de novo e começar a
semana! É normal faltar inspiração nesse
momento, ainda mais com minutos a me-
nos para se dedicar à montagem do look!

Então aí vai uma dica preciosa, aprovei-
te o seu look de final de semana! Com peque-
nas alterações ele pode ficar super adequa-
do para retornar ao ambiente office.

Vamos ver com isso funciona!
Uma maneira é trocar os acessórios. Me-

nos chamativo e mais funcional! As bolsas
ganham tamanho! 

Outra forma de ter praticidade e aprovei-
tar o look do final e semana é fazer uma troca
de comprimentos. Saia short e entra calça!

Decotes podem ser minimizados com uma
layer de sobreposição.

Uma das partes do trabalho de con-
sultoria de imagem e personal stylist é
multiplicar suas possibilidades com as
peças que você tem!
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Como deixar uma renda mais moderna
ATÉ MESMO O CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS MERECE UMA REPAGINADA PARA ADQUIRIR ARES MAIS CONTEMPORÂNEOS.

A renda é um destes ícones que rompem a
barreira do tempo e se perpetuam por séculos

mantendo sua posição no ranking das elegân-
cias tradicionais. 

Mas, isso não significa estar parada no tempo.
De forma alguma! A renda mostra toda sua versati-
lidade ao longo da sua existência se adequando a
cada situação.

Uma das maneiras de deixar a renda com ares
mais vanguardistas é fazer um bom mixand match
com estampas. Vide as passarelas internacionais!

E na vida real, as rendas fazendo composição
com estampasé tão interessante quanto nos desfi-
les, basta dar uma olhadinha nos looks de hoje. 

Até mesmo o NewLookpode ser atualizado com
a combinação da blusa de renda e gola college com
a saia de cintura marcada e listras P&B. 

Aqui, todos os elementos da produção colabo-
ram com um pouco de textura diferenciada que se
somam à dupla – renda & estampa.

Neste look, o lado romântico da renda ganha
uma nova conotação quando aliado ao perfil mais
intrépido de umaanimalprint, mesmo estilizado com
desenho de flores! 

Looks com mules
UM LOOK TOTAL PRINT COM CALÇA CIGARRETE E REGATA FICA PERFEITO COM MULE!

Todo mundo tem aqueles momentos em que o
mais quer é conforto em primeiro lugar. Mas não
vamos nos esquecer meninas que sem estilo nun-
ca!  A minha proposta para essas situações é o
vestido estilo T-shirt de tricô com a mule metali-
zada, despojada e cool.

nossa indumentária proporciona. Veja um look
para te deixar feliz e elegante o dia inteiro! 

 Um par perfeito para uma mule é uma calça
pantacourt. Veja os looks!

Numa proposta super casual, o shape do je-
ans é uma pantacourtflare, despretensiosamente
charmosa!

Mesmo se a ideia for tornar o visual mais so-
fisticado, uma boa proposta que acompanha o
daybyday e também fica ótima para ir um pouco
além é a calça pantacourt em look total black com
a mule metalizada e uns acessórios a mais!

 Um dos estilos de mules que acho mais inte-
ressantes são as com uma pegada towboy. Elas

Como vestir? Coloque a camisa por dentro da
croppedpants de renda e marque a cintura com
um cinto mais largo.

O macacão jeans tem um shape mais elaborado
e foge da proposta mais usual da jardineira, se des-
tacando dos demais na multidão! Um par de mules
nos pés deixa o visual upto date!

Conforto é o ponto chave! Até nosso humor e
desempenho profissional dependem do conforto que

quebram aquele ar de delicadeza excessiva e ganham
uma personalidade mais forte! Para fazer composições
de looks gosto de contrabalançar o toque masculino
das towboys com peças bem femininas.

A saia evasê, com cintura bem marcadinha e cami-
seta de renda fazem o hi-lo com a jaqueta jeans sem
acabamento e com a muletowboy!

A regata nadador de alças bem fininhas com o
short também com a cintura marcada fazem um
visual bem leve, onde a mule entra fazendo uma
boa pontuação no estilo!
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Mas, é fundamental escolher o
modelo de óculos mais compatível
ao formato do rosto. Isto porque,
primeiramente, o rosto é a parte
do corpo que mais se comunica
com os outros e precisa passar uma
informação correta sobre sua iden-
tidade. Outro fator, é que a forma
dos óculos pode realçar pontos po-
sitivos e suavizar outros da sua
feição. Então o melhor é escolher
o mais favorável.

Basicamente, são quatro for-
matos de rosto: quadrado, trian-
gular, redondo e oval. 

O rosto quadrado é aquele que
possui maxilares bem definidos
salientando o ângulo reto que se
forma nas laterais do rosto. Ar-
mações com bordas quadradas
irão salientar ainda mais a for-
ma quadrada do rosto. Para que
o visual fique mais suave, os for-
matos mais indicados são os re-
dondos, os ovalados e os retan-
gulares. As opções com hastes em
cores contrastantes e mais elabo-
radas são muito bem vindas.

O rosto triangular é o que pos-
sui a forma de um triângulo in-
vertido, ou seja, o queixo é bem
fino. As formas mais convenien-
tes de armação são as que equili-
bram os dois extremos do rosto –
queixo e testa. Óculos sem arma-
ção, ou com efeito degradê são óti-
mos para criar essa sensação de
harmonia. Outra alternativa são
as armações com detalhes na par-
te superior e mais discretas na
parte de baixo.

O formato de rosto redondo
possui proporções similares na
parte superior e na parte inferior
sem apresentar ângulos marca-
dos. Assim como no caso do for-
mato quadrado, a sobreposição de
formas similares deve ser evita-
da, ou seja, óculos redondos não
são os melhores nesta situação.
As armações mais adequadas são
as quadradas e as retangulares,
e de preferência mais discretas,
nada de armação muito chamati-
va ou pesada. O efeito degradê,
mais uma vez, é bem vindo, na
medida em que confere aos ócu-
los um aspecto mais leve.

A forma oval de rosto não pos-
sui ângulos definidos, é mais alon-
gada e afilada. Portanto, óculos
com formato ovalado ou aviador
devem ser evitados pois eles irão
reforçar o formato do maxilar,
dando lugar aos outros formatos.
Para não deixar o rosto mais es-
treito, as armações não devem
nunca ser mais estreitas que o
rosto, podendo, se for o caso, ser
até um pouquinho maior.

Qual o formato de óculos mais
adequado para você?

OS ÓCULOS DESEMPENHAM UM PAPEL DE ACESSÓRIO DE MODA,
TANTO OS DE SOL QUANTO OS DE GRAU.

Como se vestir para um
brunch de casamento

Fui convidada para um
casamento de um amigo
muito querido, o que já tor-
nou a ocasião especial! Mas
havia um outro detalhe,
não ia ter cerimônia reli-
giosa, apenas civil que se-
ria realizada no dia ante-
rior, e uma comemoração
íntima para a família e
amigos mais próximos! O
que, diga-se de passagem,
acho muito gostoso. Sempre
que vou a festas de casa-
mento para um número me-
nor de pessoas, escolhidas
a dedo, o clima é sempre
fantástico! Fica carinho e
amizade no ar!

A cerimônia ia ser um brunch que come-
çava às 9:30 da manhã e iria até 13:30, quan-
do os noivos iam sair direto para a lua de mel!
E ainda havia um outro detalhe, o local era
um Buffet Infantil! Super inusitado!

Tudo planejado com muito carinho e aten-
ção aos detalhes, mas o fato é que o horário e
o local geraram dúvidas, tanto para os ho-
mens quanto para as mulheres, de como se
vestir para a ocasião. 

ENTÃO AQUI VÃO UMAS DICAS!

A roupa tem que estar no clima da festa,
isso é fundamental! Levando em considera-
ção horário, local e proposta da comemo-

ração. Então para as meninas, alguns
detalhes interessantes. 

Troque os brilhos e bordados por sha-
pes elaborados, deixe que o foco seja o
caimento perfeito, seja de um tubinho,
de um vestido midi ou de um vestido lon-
go fluido! Maquiagem leve e cabelo mais
natural. Joias delicadas, aliás delicade-
za é o mood dessa ocasião! 

A minha escolha para o dia foi um
longo bem leve azul com micro estam-

pa dourada.
Para os rapazes, calça alfaiataria, camisa

de manga longa. Blazer sem gravata! Sinta o
humor do momento, e ser estiver mais descon-

traído, fique à vontade para tirar o blazer.
Aproveite para usar tons mais claros,
camisas em tom pastel, ou no máximo
um marinho se tiver conjugado com co-
res suaves, ex. cáqui e marinho. Deixe
de lado o preto ou cinza mais fechado.

A escolha dos noivos foi perfei-
ta, o horário foi ótimo, todo
mundo bem disposto, os casais
com crianças não precisaram
se preocupar com quem dei-
xar os filhos porque eles par-
ticiparam da comemoração e

curtiram muito na área de re-
creação com os monitores e o bu-

ffet de guloseimas. 
Vestir bem para um evento de-

monstra, dentre outras coisas,
atenção aos anfitriões!


