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Vestir o que 
pensa é 

tendência

A LÁ LÁ Ô Ô Ô
O Carnaval é só no dia 5 de março, mas se você quer pre-

parar uma fantasia para o pequeno ou a pequena curtirem a 
folia, já dá para pensar. Você pode criar modelos exclusivos 
com o que tem em casa ou na casa da vó - ou com materiais 
que são fáceis de achar - e também pode solicitar o auxílio 
da criança. Aí, sim, a festa já começa!

SUPER HERÓI
Basta uma camisa de mangas compridas, uma calça 

legging e os acessórios: faixas de cabeça, máscaras de car-
naval, letras no peito, capas, relâmpagos e cintos que você 
pode fazer em EVA ou feltro.

HAVAIANA
Uma saia feita de papel craft ou papel de pão, e os enfei-

tes são feitos de pompons de papel de seda.
EXPLORADOR DE SAFÁRI
Muito fácil, um chapéu, uma camiseta branca e uma ber-

muda bege. Mas atente para o detalhe do colete, que é feito 
também de papel de pão e o binóculo que é feito de rolos de 
papel, muito original.

É só escolher o modelo e mãos à obra. Não perca o Bai-
linho de Carnaval promovido pela Secretaria de Cultura, no 
Clube Vera Cruz. Será dia 2 de março, sábado.

Todos sabem que as t-shirts 
são atemporais e que combi-
nam com diferentes estilos e 
ocasiões. Mas, de uns tempos 
para cá, tem um modelo espe-
cífi co que vem fazendo muito 
sucesso: o lettering. As peças 
com escritas estampadas tem 
conquistado os looks de mui-
tas mulheres, assim como as 
camisetas de bandas, que ainda 
não saíram de moda – e talvez 
nunca saiam.

Essas camisetas apresen-
tam diferentes caligrafi as, que 
vão desde mensagens, frases 
motivacionais e até frases que 
expressem alguma opinião ou 
vontade. Ou seja: são perfeitas 
para os dias que você quer 
transmitir o que está pensando 
ou sentindo sem ter a necessi-
dade de falar nada.

E elas estão fazendo tanto 
sucesso que até as grifes de 
luxo estão investindo neste 
item básico em seus grandes 
desfi les. Marcas como Dior e 

Dolce&Gabbana já apre-
sentaram a peça com dife-
rentes propostas em suas 
coleções de verão. Mas 
como introduzir as t-shirts 
no nosso dia-a-dia? Vamos 
combinar que não é muito 
difícil. O bom e velho jeans 
é um ótimo companheiro 
para compor o visual, assim 
como o tênis. Os shorts, nas 
temperaturas mais altas do 
verão, também podem ser um 
bom acompanhante. Porém, a 
grande aposta para combinar 
as camisetas com lettering são 
as saias midis ou longas. Elas 
podem vir em diferentes 
cores, com estampas di-
vertidas ou detalhes em 
renda e couro. Outra op-
ção são as saias com franjas, 
que dão um movimento bonito 
na produção.
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