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Estilo Hebe
RAINHA DA T V BRASILEIRA
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Quando ainda não se f alava em maxicolares,
maxibolsas, maxipulseiras e maxibrincos,
Hebe já era maxi porque ser maximalist a
(est ilo onde mais é mais) t inha t udo a ver
com ela. Aliás, t er um est ilo condizent e com
sua personalidade e não se t ornar vít ima da
moda, é algo que poucos conseguem porque
para isso é preciso que se t enha
aut oconheciment o e muit a personalidade.

Maxicolares

Não é à t oa que em t odas as f ot os que
vemos de Hebe nunca t emos o impulso de
PDFmyURL.com

vemos de Hebe nunca t emos o impulso de
dizer algo do t ipo “nossa, ainda bem que isso
não se usa mais” porque t odos os looks
parecem at uais, não import ando se f oram
usados est e ano ou há dez anos at rás: est ilo
Hebe!
Sempre com muit as jóias, salt os alt íssimos
(que
ela
sabia
usar
e
sust ent ar),
t ransparências,
rendas,
paet ês,
e
maquiagem perf eit a. Era sempre uma
surpresa ver qual seria o look que usaria no
programa, bem como o pent eado dos seus
cabelos. Era uma beleza que se sust ent ava,
porque não era soment e ext erna, vinha de
dent ro.
Sempre amei ver os looks da Hebe, desde
pequena. Aliás, nunca vi ninguém vest ir pret o
t ão bem como Hebe; essa cor f icava incrível
nela!
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Brilhos e transparência

Com o t empo f ui conhecendo melhor sua
hist ória e ela se t ransf ormou em um ídolo
para mim. Hebe ent re mil e um mot ivos que a
t ornam incrível e ext remament e especial,
ousou t rabalhar na t elevisão em uma época
em que o f at o da mulher t rabalhar f ora de
casa, e ainda mais na mídia, não era bem
vist o pela sociedade; chamou a at enção para
a import ância da sociedade brasileira t ornarse mais polit izada, pois seus discursos
denunciavam escândalos que est avam
acont ecendo no cenário polít ico do país, e em
ent revist as não t inha receio de expressar sua
opinião sobre assunt os t idos como t abu.
Hebe sempre conseguiu acompanhar t odos
os
avanços
e
novidades, seja
de
comport ament o ou de t ecnologia. Não parou
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no t empo, sempre o acompanhou e est eve
abert a às novidades. Aliás, em muit as vezes,
est eve à f rent e do seu t empo.

Hebe

Tive a sort e de conhecê-la pessoalment e,
ainda que rapidament e, e pude ent ender o
porquê de dizerem que ela t inha luz. Cont ei a
ela sobre gost ar de acompanhar seu visual
desde pequena, e com muit a simpat ia ela me
disse rindo: “Ih, mas às vezes eu dou umas
escorregadas f eias, erro f eio nas roupas”.
Pront ament e respondi que ela sempre
est ava impecável. Nest e dia Hebe est ava
com um vest ido pret o e pude ent ender o
porquê de sempre achar que ela f icava t ão
bem com essa cor: nela o pret inho não f icava
básico, f icava impecável e muit o iluminado.
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LEIA TAMBÉM
Silvio Santos procura
Hebe; Daniela
Albuquerque quer lugar da
apresentadora

Luciana Gimenez
processa jornalista que a
chamou de atriz de f ilme
pornô

Veja f otos da f esta de
lançamento da revista
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Sexy de Gil Jung

Divulgado vídeo inédito
de Hebe Camargo em seu
último aniversário
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