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ÃOO marrom veio 
para ficar

É CARNAVAL!
É chegada a hora de cair na folia, e com os pequenos não 

é diferente. Fantasia pronta, bailinho infantil neste sábado 
no Clube Vera Cruz, e o glitter? Esse brilho tão lindo e tão con-
vidativo, criança pode usar? Os baixinhos amam glitter - ou 
purpurina - e é comum que queiram usar o produto para apro-
veitar a folia. Contudo há recomendações. Veja os cuidados: 

| Para os menores de 3 anos, o jeito é esperar um pouco 
mais, já que, de acordo com a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), maquiagens em geral só podem ser 
utilizadas a partir desta idade. A recomendação acontece 
devido ao alto nível de irritabilidade e sensibilização na pele 
dos bebês. Dos 3 aos 5 anos, a maquiagem deve ser aplicada 
exclusivamente por um adulto.

| Escolha versões de glitter e maquiagem específicas 
para crianças, que sejam leves e sem metais pesados, como 
chumbo e mercúrio.

| O glitter deve ser de fácil remoção, para prevenir futuras 
irritações na pele da criança. Informações relacionadas a isso 
devem estar no rótulo da embalagem do produto. A compo-
sição dever ser sempre a mais simples possível, preferencial-
mente sendo à base de água. Esteja atento.

| É importante procurar produtos que contem com a certifi-
cação de qualidade oferecida por entidades brasileiras. Os de 
procedência desconhecida devem ser evitados. A informação 
costuma constar na embalagem. 

E O MEIO AMBIENTE?
Apesar de ser considerado um elemento essencial no 

Carnaval, o glitter é um dos inimigos do meio ambiente. 
Isso porque é feito com os chamados microplásticos (1 a 5 
mm) que, por serem muito pequenos, não são filtrados no 
tratamento de água e acabam sendo despejados no mar. A 
chance de entrarem na cadeia alimentar de peixes e de outros 
animais marinhos é alta, consequentemente chegando ao 
ser humano por meio do consumo de peixes, mexilhões ou 
ostras na alimentação.

Para que o glitter não vá diretamente para o ralo, uma dica 
é limpar a pele, retirando o material com algodão ou lenço 
umidecido, utilizando demaquilante ou óleo. O ideal é que 
os materiais, então, sejam devidamente descartados. Outra 
opção é colocar uma touca de pano no ralo do banheiro, 
impedindo que as micropartículas entrem pela tubulação 
quando forem levadas pela água.

ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS
É possível substituir o glitter convencional por materiais 

ecologicamente corretos, como o glitter biodegradável, que 
é brilhante graças ao pó de mica, um composto que pode 
ser tanto sintético quanto vindo da natureza, em forma de 
mineral. O glitter biodegradável já é produzido por diversas 
empresas no Brasil, com opções metalizadas, brilhantes ou 
opacas. Inclusive, pode ser feito em casa. Veja a receitinha:

Ingredientes
- 15 colheres de sopa de água
- Agar-Agar em pó
- Corante alimentício na cor desejada
- Pó de mica
Modo de preparo
- Colocar água dentro da panela, uma colher de sopa de 

Agar-Agar e mexer com uma espátula de silicone.
- Mexa até ficar pastoso. Com um minuto fica pronto.
- Acrescentar o corante alimentício para dar cor e duas co-

lheres de sopa de pó de mica para dar o brilho. Mexa a mistura.
- Acrescentar até duas colheres de água para ajudar na 

mistura. Deixe secar. No sol, seca em um dia.
- Bata no liquidificador por 30 segundos para ficar fininho. 

Está pronto!
Para fazer o glitter biodegradável custa em torno de R$ 

7.Mas cuidado, pessoas com alergia não devem passar o 
produto.

Neste início de ano tivemos vários desfi les de 
moda em diferentes partes do mundo e é nestes 
desfi les que podemos ter uma provinha do que 
irá ser tendência no inverno deste ano. De olho 
nisso, fi cou claro que as maratonas fashion esta-
vam recheadas de looks marrons e tons terrosos. 
É certo que a cor nunca foi uma favorita, mas 
como tudo é imprevisível no mundo da moda, 
ela está com tudo e apareceu em diferentes 
estilos e peças de roupas.

O amarelo, vermelho e os tons neons ago-
ra dão espaço ao marrom, que promete vir 
super forte no outono/inverno 2019. Apesar 
de ser uma cor secundária na maioria das 

produções, ela entra como 
item principal em diversos 
looks bem fashionistas. 
Sobretudos, casacos e até 

mesmo calças aparecem 
em tons mais neutros. 
Além disso, o couro e 
as peles fakes vão estar 
em alta também, as-
sim como o vinil, que 
volta com tudo. A 
gama de tons choco-
late pode dar várias 
opções a quem quer 
investir na cor, bas-

ta apostar em um visual monocromático, mas 
sempre coordenando as diferentes saturações 
do tom, para que o look não fi que sem graça. O 
resultado é super chique e a cara do friozinho. 
Mas não importa como você escolher usar o 
marrom: pode ser em uma estampa, coorde-
nando com outras cores, sozinho em diferentes 
tonalidades ou em uma composição de cores 
mais alegres. O certo é que a cor vai bombar 
e deixar qualquer produção mais sofi sticada e 
elegante.
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