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Sábado, 8.9.2018 I o dia

Vestido: Lucidez
Colete: Agatha
Salto: Vizzano
Óculos: Chilli Beans
Anel e Brinco: FL Semijoias

Macação Vermelho listrado: Dajô
Salto Vermelho: Vizzano
Choker: Antonio Bernardo
Pulseiras: FL Semi jóias
Anel: Silvia Doring
Brinco: DasManas

Lucy ficou ainda mais linda, e o visual ornou
muito com a proposta do ensaio, com looks
em listras, que são uma das tendências que
continuam em alta para esta primavera/verão.
Elegante e versátil, como ela.
“Mostramos algumas composições no uso
das listras: bem gráfica, risca de giz, com brilho. Passeamos do mais clássico ao moderno”,
comenta o produtor Rodrigo Barros.
A tendência atemporal foi apresentada em
versões que agradaram em cheio a atriz. “Gosto muito, inclusive, porque dá para brincar
misturando com estampas. E para compor e
ficar chique, descolada, tudo dentro da proposta”, ensina.
“Uso listras na minha vida. Adorei o macacão vermelho e branco que vesti. É um look
despojado. Poderia ser usado também com um
tênis, uma rasteirinha. Curto macacão porque
dá para compor de várias maneiras”.
REFERÊNCIA

A atriz pernambucana é atuante nas redes
sociais e abriu outro espaço para troca dire-

ta com seu público, principalmente feminino, chamado ‘Segundas Cacheadas com Lucy’.
Um lugar para ‘conexão com
o nosso eu cacheado, crespo,
afro. Sem julgamentos. Só
amor e aceitação’, como ela
mesma define.
“A ideia é entender as meninas que me acompanham.
Conversar, tento inspirar, fortalecer”, diz. “O objetivo é que
ninguém se sinta feio por conta do cabelo ou queira parecer
algo que não é. Tem que cuidar
primeiro internamente. Com
a página, quero tocar nesse lugar. Não é só aparência. Você é
mais do que o seu cabelo. Va-

mos além da aparência, além
do cabelo. Vamos conversar
naquela feridinha, é fundo o
buraco. Se você entende, você
passa a se conhecer e sofrer
menos. O conhecimento e o
amadurecimento vão juntos.
Você aceita quem você é”.
RESPEITO

Ano passado, Lucy foi vítima
de racismo na internet e usou
seu perfil no Instagram para
denunciar o ataque.
“Me aceito, me respeito,
não dei muita bola para este
episódio. Quis mostrar para
as meninas que me têm como
referência que não acontece

