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Figurino de TV: os looks
do “Programa da Tarde”
ANÁLISE
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Na est reia do “Programa da Tarde”, as
apresent adoras Ana Hickmann e Ticiane
Pinheiro apost aram nas camisas, que
cont inuam com t udo na próxima est ação.

Ana Hickman opt ou por um visual minimalist a
e at emporal, usando camisa azul e calça
pret a. Os acessórios escolhidos, anéis e
brincos, t ambém clássicos, complet aram o
look.

A combinação camisa + maxicolar escolhida
por Ticiane é inf alível. A dica é escolher uma
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camisa monocromát ica (uma única cor, lisa) e
ousar no maxicolar. No ent ant o, é preciso
t omar cuidado para que uma das duas peças
est eja mais em evidência em relação à out ra.
Ou seja, se ambas chamarem at enção
igualment e, nenhuma das duas acaba sendo
valorizada no look.
Além do maxicolar, Ticiane opt ou por cores
do moment o (t ons de laranja e salmão) que
est ão com t udo no verão, assim como as
cores f lúor.
DICAS:
As camisas são eclét icas, exist em modelos
para t odos os t ipos f ísicos e est ilos. Se você
quiser uma silhuet a alongada, opt e pelo
modelo usado por Ticiane, porque a gola V
alonga. Para quem quer aparent ar t er um
bust o maior, escolha o modelo sem colarinho,
como o de Ana, mas use-o f echado.
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LEIA TAMBÉM
Grupo da Globo “quer a
cabeça” da atriz Juliana
Paes

Mulher Melão “visita” iate
de Val Marchiori em Miami

Panicat Carol Narizinho
se transf orma em
Suellen, de Avenida Brasil

Fernanda Machado beija
muito na praia do Pepe
(RJ)

PDFmyURL.com

Ligue para o Brasil
por 8 cents/min para celular Ligue Agora!
www.local03.com/8-cent-to-Brasil
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Amist oso ent re Brasil e Iraque eleva audiência da
Globo
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Quem mat ou o Max, Brasil?
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Assassinat o de Max garant e 42 pont os à Globo
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Reprises da t arde do SBT bat em o “Programa da
Tarde” no Ibope; “Maria Mercedes” fica pert o da
liderança
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