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enho muita
preguiça de di-
zer “menos é

mais” simplesmente por-
que acho que virou clichê
e as pessoas acabam
usando indiscriminada-
mente. Mas, na sua es-
sência, esta expressão
traduz com simplicidade
e clareza um conceito es-
tético do qual sou simpa-
tizante, um estilo mais
limpo que pode signifi-
car mais elegância.

E isso não diz respei-
to apenas ao design de
moda não, para mim, o
design de uma maneira
geral é mais atrativo
quanto mais clean, isso
incluindo design auto-
motivo, arquitetura e tan-
tos outros. O que nos leva
a outro paradigma, de-
senvolver um produto de
linhas mais limpas, ao
contrário do que muitos
possam pensar, pode exi-
gir um desempenho mui-
to maior por parte do cri-
ador do que gerar um en-
cantamento através de
um produto que soma
muitos elementos.

A coleção recém lança-
da Spring Summer 2016
da APC foi um exemplo

TT

Ultra clean – super chique
mente sem detalhe, aten-
ção ao sutil efeito metali-
zado da sapatilha com
asas de borboleta!

Um maxi colete risca
de giz trespassado com
uma hot pants, é clean e
sexy! Com direito a uma
pitada andrógina!

Mas nem só de preto

desta teoria. Desde a
beauty das modelos, o
rabo de cavalo básico
com cabelo repartido ao
meio, os acessórios, a
combinação de cores
neutras preto e marrom
e logicamente o shape
dos modelos.

Agora vamos para a
prática com looks para
a vida real!

Um look total branco
com peças de shape clean
e uma sapatilha sem sal-
to, é despretensiosamen-
te elegante. E como clean
não significa completa-

ou branco vive o mun-
do clean! A cor pode
ser bem vinda se pura,
contrabalançada com
um shape limpo e pou-
cos acessórios.

Vale lembrar! Para
sustentar um look su-
per clean precisa ter
muito estilo!

APC Spring Summer 2016

APC Spring Summer 2016

Colete Uma, Hot Pants Giuliana Romanno,
Clutch Alexander McQueen, Sandália
Jimmy Choo, Bracelete Jennifer Fischer

Camisa CD+1, Calça Andrea Marques,
Sapatilha Sophia Webster, Bolsa Chloé,
Óculos Miu Miu, Anel Eleonora Hsiung

Vestido Tory Burch, Sandália
Giuseppe Zanotti, Clutch Saint
Laurent, Brincos Lanvin
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100 anos de Ferragamo

Diane Kruger investiu no macacão
peekaboo no tom cereja e mais uma
vez arrasou!

A atriz alemã, é dona de um estilo impe-
cável! Diane consegue equilibrar o fashion
e a elegância como ninguém. Ela sempre se
destaca nas suas aparições públicas como
uma das mais bem vestidas.

Aposta certa
A vez foi do tom de rosa que comentei

poucos dias atrás, o cereja, num shape su-
per especial da Cushnie Et Ochs do maca-
cão com aberturas sutis remetendo à brin-
cadeira do peekaboo.

E vamos ver outras propostas para esta
peça tão interessante!

Não são todos os tons que permitem

um look monocromático chique, mas o
cereja é umdos deixam o visual sofisti-
cadamente moderno. Uma versão atuali-
zada do “Lady in Red”!

Cereja e nude é uma composição perfeita
e que ainda deixa espaço para inserir um
pouco mais de cor. Uma clutch é o ponto
perfeito para dar este toque vibrante ao look!

Diane Kruger vestindo Cushnie Et Ochs

Macacão Cushnie Et Ochs, Sandália
Aquazurra, Bolsa Phlipp Plein, Brincos
Bianca Bertoni, Bracelete Saint Laurent

Macacão Cushnie Et Ochs, Sandália
Casadei, Clutch Dior, Colar Iosselliani

Para celebrar o cente-
nário da grife italiana Sal-
vatore Ferragamo, a Poste
Italiane irá lançar dia 30
de novembro um selo co-
memorativo. Ilustrando o

selo, nada menos que o
icônico scarpin ver-
melho desenhado es-
pecialmente para
Marilyn Monroe!

Em homenagem
a este sensacional
criador que aju-
dou a deixar as
mulheres mais
sexy e ainda
mais apaixona-
das por sapatos,
os looks de hoje
com Ferragamo!

O LBD bodycon é
o pano de fundo perfeito
para a sandália Rainbow!

Brilho para as noites
glamorosas! O metaliza-
do que mixa ouro e pra-
ta é fantástico e super
versátil !  Sandália +
Bolsa = luxo!

Vestido Hervé Léger,
Sandália e Bolsa
Salvatore Ferragamo,
Brincos Hector Albertazz

Vestido Carina Duek, San-
dália e Bolsa Salvatore

Ferragamo, Anel
Alexander McQueen,

Brincos Lanvin

� 19 aptos c/ ar-condicionado ou ventilador
� Quadra de Futevôlei e Peteca
� Diária c/ café da manhã • Sala de TV
� Frigobar e TV

Coqueiros Praia Hotel
� Lavanderia
� Estacionamento
� Piscina

www.coqueirospraiahotel.com.br

Reservas: (28) 3534-1592  / Fax: (28) 3534-1308

Rua dos Timbiras, 3055 - 2º e 3o andares - Barro Preto
Cep. 30.140-062 - Belo Horizonte -MG

Medicina Empresarial

www.mel-net.com.br

e-mail: comercial@mel-net.com.br
engemel@mel-net.com.br

e-mail: franquia@mel-net.com.br

A Solução para evitar problemas com o INSS,
Ministério do Trabalho e Justiça do Tabalho

Telefax:

(31) 3349-7500
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Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509

Juliana Maia da Silveira

Clínica Geral
Periodontia

Foto: PÉREZ

Tel: (31) 3212-4222
Fone: 31 8011-2014  // 31 3016-2014

daniela@construtoraengenhar.com
tiago@construtoraengenhar.com

Rua dos Carijós, 424 - sala 302
Centro - BH - 30.120-901

Sem sombra de dúvida, terno é a
roupa mais elegante e sofisticada do
guarda roupa masculino. Vide as
aparições do sedutor James Bond
nas telonas e tantos outros homens
na vida real. Mas também pode se
tornar um verdadeiro desastre se a
escolha do terno não for adequada.

Por isso, vou dar algumas dicas
básicas de como escolher o terno per-
feito! Vamos lá!

Ombros – a costura dos ombros
deve estar posicionada no lugar cer-
to de maneira que não esteja caída
para fora dos ombros e que também
não repuxe ao movimentar.

Gola – a gola do casaco deve ficar
logo abaixo do colarinho da camisa
acompanhando seu contorno, sem
ficar solta nem afastada.

Comprimento da manga – a
manga deve ser longa o suficien-
te para cobrir o ossinho do pul-
so, mas ao mesmo tempo, deixan-
do aparecer um dedo do punho
da camisa.

Quadril – a calça não deve ser
nem larga demais que dê papo,
nem justa demais que ponha em
cheque o conforto. O equilíbrio é
sempre o ideal!

Comprimento do casaco – o casa-
co deve cobrir a maior parte do zí-
per na frente assim como na parte
de trás cobrir todo o bumbum. Uma
maneira de testar é deixar os braços
estendidos ao longo do corpo e do-
brar os dedos, a barra do casaco
deve descansar nas mãos.

Comprimento da calça – a bar-
ra da calça deve encostar no sa-
pato, ou no máximo um pouco
para baixo mas de forma que a cal-
ça não dê papo.

Aí vão alguns looks ultra elegan-
tes para inspirar!

Homens – como escolher o terno perfeito

Terno Z Zegna, Camisa Massimo Piombo,
Sapato Santoni, Cinto Ermenegildo Zegna,
Gravata Brunello Cucinelli, Lenço Etro

Terno Tonello, Camisa Etiqueta Negra,
Sapato Givenchy, Cinto Empório Armani,
Gravata Burberry, Lenço Eleventy



P
á
g
in

a
 4

Jornal O Debate  - Moda

Edição Número: 2636- Belo Horizonte - Novembro de 2015

Matthew Williamson para C&A
Acaba de chegar às

lo jas  C&A a  co leção
cápsula assinada por
Matthew Williamson.

O estilista inglês apos-
tou no seu instinto, des-
de a época de estudante
na Central Saint Martins,
contrariando a onda mi-
nimalista do momento e
seguindo uma linha exu-
berante. Sua maior inspi-
ração veio da Índia com
suas cores intensas e bor-
dados elaborados.  O que
parecia ser um grande
risco para sua carreira
acabou se tornando sua
marca registrada e caindo
no gosto de ninguém me-
nos que Kate Moss, Jade
Jagger, Sienna Miller en-
tre outras que ajudaram a
chancelar o trabalho de
Matthew Williamson.

De lá pra cá sua his-
tória é uma crescente
constante com bons fru-
tos colhidos pelo seu
trabalho criativo e por
sua determinação.

A coleção cápsula que
chega às lojas C&A traz
este DNA do criador com
peças em estilo Boho-Chic,
em tecidos leves, uma car-
tela viva de cores onde
predominam os azuis, ver-
des e rosas, tudo bem a
cara da brasileira.

Confira os looks.
Se  você gostou, corra

para uma das lojas C&A,
porque as coleções cápsu-
las são disputadíssimas!

Vestido Sandália e Clutch Matthew
Willliamson para C&A, Bracelete
Aurelie Bidermann

Vestido e Clutch Matthew Williamson
para C&A, Sandália Schutz, Brincos
Hector Albertazzi

Saia Regata e Sandália Matthew
Williamson para C&A, Bolsa Marc Jacobs,
Brincos Bianca Bertoni

Regata, Pantalona, Rasteira e Cinto Matthew
Williamson para C&A, Óculos Dolce & Gabbana,
Bolsa Marc Jacobs


