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Cores, 
conforto 
e estilo

Em parceria com uma 
marca carioca, a chef 
Bela Gil acaba de lançar 

sua primeira coleção 
de moda. As peças 
refletem o bom 
humor da chef, 
trazendo muitas 
cores e estampas 
florais instigantes. 
O jeans aparece 
em modelagens 
comfy, em calças 
e jardineiras 
moderninhas. 
Estilo para te 

inspirar a usar a 
moda de um jeito 
mais alegre, 
confortável e 
cheio de 
personalidade. 

Passarela 

Uma parceria de sucesso entre o 
estilista Alexandre Herchcovitch e 
a label de Fábio Souza com uma 
fábrica nacional acaba de desfilar 
no São Paulo Fashion Week no 
melhor estilo ‘’See Now, Buy Now’’. 
As peças já estão disponíveis no 
e-commerce e podem ser 
adquiridas em todo o Brasil. Além 
disso a coleção é unissex, 
atemporal e linda! 

Deusa

Com inspiração em Xi Wangmu, 
deusa chinesa símbolo da vida e da 
imortalidade, aliada ao estilo sexy e 
forte da mulher brasileira, a nova 
coleção de uma marca nacional 
promete chamar atenção. 
Destaque para brilhos, franjas, 
penas e elementos de poder nas 
roupas ultra femininas. Para quem 
quer arrasar! 

Marcelle Soares 
marcelle.felix@jtocantins.com.br

N a noite de hoje, dezoi-
to novos membros to-
marão posse na Aca-
demia de Letras e Ar-

tes  do  Nordeste  Goiano  (Ala-
neg), na cidade de Monte Alegre 
de Goiás (GO). Entre os empos-
sados estará o jornalista, escri-
tor e editor-chefe do Jornal do 
Tocantins, Tião Pinheiro. Além 
das posses,  29 personalidades 
serão homenageadas pela aca-
demia, entre elas, Célia Regina 
Régis, juíza de direito de Pal-
mas,  que receberá  diploma  e  
medalha Ordem do Mérito e Ci-

dadania Cerratense do Planalto 
Central João Guimarães Rosa.

A academia, com sede na ci-
dade de Formosa (GO), foi fun-
dada em 2005 como Organiza-
ção Não Governamental (Ong) 
ficando em atividade durante 
dez anos. Em 2014, o grupo fun-
dador percebeu a necessidade 
transformar a Ong em acade-
mia de letras e artes, e no ano se-
guinte foi realizada a modifica-
ção no estatuto onde foram em-
possados 26 escritores e artistas 
como membros efetivos e hou-
ve a formalização da Alaneg. A 
frente da academia atualmente 
está Iêda Vilas Boas como presi-
dente.

Hoje a noite a banda palmen-
se Mestre Kuca se apresentará a 
partir das 23 horas no Tenden-
cies Rock Bar, em Palmas. Junto 
com os músicos se apresentará 
também a cantora Malu Lopes.

A banda promete muitas no-

vidades no show da noite de ho-
je cantando os principais ritmos 
de pop e pop rock da atualidade.

O ingresso custa R$ 20,00 e 
as pessoas que comprarem ga-
nharão também um CD original 
da banda.

Informação
Para quem 
quer saber 
mais sobre a 
moda nacional 
e ainda ter 
dicas e 
inspirações 
para montar o 
look diário, 
Alice Ferraz acaba de lançar o livro 
Moda à Brasileira. Leitura cheia de 
referências e look das brasileiras 
que ditam moda mundo a fora. Fica 
a dica. 

Academia recebe 
novos membros e 
faz homenagens
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La Garçonne/Divulgação

Lança Perfume/Divulgação

Experimente
As novas coleções começam a 
encher as araras das lojas locais. É 
hora de experimentar novas 
peças, testar novas cores no seu 
tom de pele e se surpreender com 
os novos comprimentos. 
Permita-se experimentar o novo! 

As semanas de moda 
internacionais ditam as 
tendências de maquiagem das 
próximas estações e não é difícil 
traduzi-las para a vida real. 

PELE - prepare a pele com primer 
para uniformizála e fixar melhor a 
maquiagem, garantindo maior 
duração. Use a base no tom exato 
da sua pele para produzir um look 
sofisticado.

OLHOS - com sombra 
iluminadora, o delineador gatinho 
continua sendo elegante e 
sofisticado, pode apostar. 
Máscara de cílios para finalizar e 
deixar o olhar marcante. 

BLUSH - use uma cor para dar 
aspecto saudável, um tom rosado 
leve é uma boa opção. 

BOCA -marcante, o batom tem 
tom vibrante e textura cremosa. 
Aposte nos vermelhos e vinhos. 

New 
Inspire-se nas imagens dos 
desfiles nacionais para aproveitar 
bem os lançamentos de coleção 
que estão bombando por aqui. 
Aproveite para conhecer as novas 
tendências e escolher as suas 
preferências! 

Membros efetivos que tomam posse hoje

ALANEG Solenidade acontece hoje 
em Monte Alegre de Goiás

æ Nelli Ferreira Gáspio Basto - 
Cadeira 45
æ Rosolindo Neto de Souza Vila 
Real - Cadeira 15
æ Fátima Gonçalves Messias 
Takahashi - Cadeira 43
æ Walquiria Pereira Ramos 
Carneiro - Cadeira 34
æ Donizeth Pinheiro Souza Gomes - 
Cadeira 16
æ Lourdes Fernandes de Souza - 
Cadeira 48
æ Ana Celuta Fulgêncio Taveira - 
Cadeira 46
æ José Sebastião Pinheiro de Souza 
- Cadeira 44
æ Úrsula Catarina Fernandes da 

Silva Pinto - Cadeira 22
æ Adelino Machado - Cadeira 25
æ Hilda Cordeiro de Oliveira - 
Cadeira 38
æ Odiva Silva Xavier - Cadeira 47
æ Maria Aparecida Cirineu - 
Cadeira 26
æ Maria Sueli Pereira de Araújo - 
Cadeira 39
æ Padre Joacir S. d’Abadia - 
Cadeira 37
æ Evandro dos Santos Silva - 
Cadeira 33
æ Carolina Nunes Curado Parrode - 
Cadeira 40
æ Otoniel Fernandes Neto - 
Cadeira 41

Mestre Kuka canta os 
ritmos pop e pop rock 
hoje à noite

Mestre Kuca realiza 
show hoje em Palmas 

patriciafregonesi@gmail.com
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O Boticário/Divulgação

Cantão/Divulgação
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