
 

 

 

Lethicia Bronstein usa referências herdadas da lingerie e da roupa de ficar em casa 

na passarela do Minas Trend 

 

O segundo dia do Minas Trend, que acontece em Belo Horizonte até o dia 25, 

reuniu modelos com trajetória de sucesso, como Cintia Dicker, Barbara Berger e Renata 

Kuerten, além de um time de beldades, a exemplo das atrizes Mariana Rios, Érika Januza 

e Bia Arantes, que marcaram presença como convidadas da badalada apresentação da 

marca Lethicia Bronstein. 

Reconhecida como um dos nomes mais importantes do segmento festa no Brasil, a 

estilista carioca com grife homônima é figurinha tarimbada na criação de vestidos de 

noivas das famosas.  

Para a temporada outono-inverno 2020, ela não se furtou a misturar vários elementos 

– alguns inéditos, como a estamparia – realizando na passarela mineira uma junção de 

peças de distintos universos, passando pela lingerie e pela roupa conforto para ficar em 

casa, sem deixar de lado o requinte do traje passeio.  

A seleção dos looks, realizada pela dupla de stylists Julia Moraes e Gabriel Fernandes, 

combinou corselete por cima de vestido estampado, macaquinho usado como lingerie 

e composição 100% jeans com calça mommy (com cintura alta e bolsos) e jaqueta com 

bordados.  

Outros elementos, como a transparência de rendas e tules, aplicação de flores de tecido, 

drapeados em vestidos justos e volumes nas laterais do macacão de seda, confirmaram 

a singularidade das criações com assinatura Lethicia Bronstein.  

Na temporada de frio da marca, a aposta da empresária e dos stylists é a sensualidade, 

tendência explorada em decotes e fendas e na pele bronzeada das modelos (que ganhou 

camadas de aplicação do autobronzeador Skelt ). A cor solar contrastou com a suavidade 

dos tons pastel de rosa, azul e verde e enalteceu a maquiagem de Alê Souza, traduzida 

por uma imagem de mulher forte, sexy, independente e sonhadora, segundo o próprio 

beauty artist.  



 

 

  

Ficha Técnica:  

Direção do desfile: Bill Macintyre  

Styling: Julia Moraes e Gabriel Fernandes 

Beleza: Alê de Souza 

Brincos e outros acessórios: Nádia Gimenez 

Calçados: Corello   

DJ Andaluz 

 

Assessoria de imprensa Minas Trend 

Rede Comunicação de Resultado 

• Deborah Santos – deborah@redecomunicacao.com – (31) 99139-0373 

• Paula Meireles – paula@redecomunicacao.com – (31) 99636 – 8155 

• Monica Farias – monica@redecomunicacao.com – (31) 97154-3372 
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