
ARAUTO | Sexta-feira, 15 de março de 201902

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Do verão ao 
inverno, estilo 

boho vem 
fazendo sucesso

A moda se reinventa cons-
tantemente e para as tendên-
cias do outono/inverno 2019 
não seria diferente. O que 
vamos ver bastante nas lojas 
é o retorno do estilo boho, que 
fez o maior sucesso nos anos 70 
e agora promete bombar, mas 
com uma pegada um pouco 
diferente dos anos anteriores. 
Agora ele surge mais chique e 
requintado, mas sem perder 
a sua essência. Se você torce 
um pouco o nariz para este 
estilo, não se preocupe. Existe 
a possibilidade de inserir nos 
looks alguns detalhes ou peças 
coringas que remetam ao boho, 
sem fi car exagerado ou muito 
hippie. 

O boho ganhou cada vez 
mais força nos últimos tempos 
e era visto principalmente nos 
looks de verão, em vestidos 
levinhos, blusas estampadas 
e peças coloridas. Ele surge 
novamente no inverno, apenas 
com algumas adaptações das 
peças para os dias mais frios. E 
não se engane: você não preci-
sa usar roupas ultra coloridas 
e com franjas para entrar no es-
tilo. Dá para conciliar as peças 
mais básicas do guarda-roupa 
com as mais chamativas do 
estilo boho, trazendo o visual 

para o seu gosto pessoal. As 
combinações podem trans-
formar qualquer produção, 
por isso invista nelas de uma 
maneira que o look fi que har-
mônico. E não entre em pânico: 
as roupas de verão podem ser 
reutilizadas no inverno. Quer 
saber como? Confere as dicas:

Saia mídi + botinhas: esse é 
o look perfeito para os dias mais 
fresquinhos de outono. A bota 
é quentinha e a saia mais longa 
protege do frio também. Na 
parte de cima, invista em blu-
sas e jaquetas. A combinação é 
super fofa e segue totalmente 
o estilo boho. 

Vestidos: claro que é pos-
sível aproveitar as peças fres-
quinhas nas temperaturas 
mais frias também. Os vestidos 
podem ser utilizados com 
meia-calça e botinhas, além 
de combinarem com casacos e 
jaquetas de inverno. 

Casacos: eles são uma óti-
ma opção para os dias mais 
frios e caem bem tanto com 
vestidos quanto com calças 
e roupas mais quentes. Os 
casacos normalmente vêm 
com detalhes e bordados que 
dão o toque de estilo no look. 
É possível achar opções com 
franjas também.

LIDANDO COM A BIRRA
Criança faz birra, isso é certo. Tem uma idade que é mais 

intenso, depois diminui, depois aumenta de novo. Mas o 
fato é que criança faz birra. Você já reparou que todos os dias 
os momentos de crise se repetem? Cansaço, fome, surpre-
sa e pressa (tanto da criança como dos adultos) costumam 
ser os culpados, e nem sempre existem soluções fáceis. Veja 
algumas estratégias para estes momentos, compartilhadas 
por mais mamães no site Baby Center:

Resistência para sair da cama
Antes de tudo, verifique se o seu filho dorme o suficiente. 

Para testar, coloque-o para dormir meia hora mais cedo. 
Método da música: comece tocando música bem baixi-

nho e, aos poucos, deixe-a cada vez mais alta. Se a crian-
ça continuar a fingir que está dormindo, vale até pular na 
cama! Aqui em casa a banda Melim, com Meu abrigo e Ouvi 
dizer e Vitor kley, com O Sol, são os sucessos de toda manhã. 
E vamos combinar, já aumentam o astral e é muito fofo ouvir 
os pequenos cantando junto! 

Método da tortura: encha seu filho de beijos e diga que 
não vai parar enquanto ele não se levantar; faça ataque de 
cócegas; cante uma música de que ele não goste, de um jei-
to desafinado... 

Método dos alarmes: coloque no quarto do seu filho um 
daqueles alarmes que exijam que a pessoa levante para 
desligá-lo. Existem aplicativos e aparelhos que fazem coisas 
incríveis (como sair andando!). 

Birra para se vestir
Tudo preparado: antes de dormir, dependendo da idade 

da criança, prepare ou faça seu filho já separar as roupas 
para o dia seguinte. No caso de meninas, até os acessórios 
para cabelo. E não vale mudar de ideia de manhã! 

Menos é mais: limite as opções. Dois pares de sapato são 
suficientes para uma criança. Se a criança dá muito trabalho 
para escolher a roupa, compre camisetas simples e pareci-
das. Tire da gaveta aquela regata que ela A-M-A e quer vestir 
mesmo nos dias frios. 

Envolva a criança nas escolhas: se seu filho tem opiniões 
fortes a respeito das roupas, inclua-o quando for comprá
-las. Ajudando a escolher, ele usará a roupa com facilidade. 

Dê um tempo na insistência: veja- se não se criou um jogo, 
em que a sua irritação só alimenta a resistência da criança. 
Experimente ignorá-la ou deixar que vá à escola de fantasia. 
Talvez você consiga desarmar a situação. 

Deixe para ser firme no que importa: a criança não pode 
passar frio, e certas regras sociais precisam ser obedecidas 
(não dá para ir à escola sem roupa, por exemplo!). 

A hora do café da manhã
Prepare-se com antecedência: coloque na mesa já na noi-

te anterior tudo o que você vai precisar: copos, cereais, fru-
tas, guardanapos, talheres. 

Dê independência: deixe seus filhos se virarem um pouco 
sozinhos: bem cedo já dá para eles descascarem e comerem 
uma banana, passar geleia na torrada, pegar os próprios ta-
lheres e guardanapos, e assim por diante. 

Dê atenção: tente reservar cinco minutos para se sentar 
com eles, sem eletrônicos envolvidos. Puxe assunto. Vocês 
podem criar um ritual de conversa no início do dia. 

A criança está sempre atrasada para sair de casa
Avisos: dê ao seu filho avisos de dez, cinco e dois minutos 

para que ele saiba o que esperar e não se sinta surpreendi-
do. Quando estão interessadas no que gostam crianças têm 
dificuldade de interromper a atividade.

Seja previsível: tente fazer as mesmas coisas na mesma 
ordem toda manhã, para que seu filho saiba o que vai acon-
tecer, e vá seguindo o ritmo sem dar todas as ordens. 

Segure sua própria aflição: às vezes, quanto mais você 
apressa, mais devagar a criança se arruma. Experimente se 
segurar e só dar os avisos quando estiver aflita com o atraso. 
Avisos constantes só causam mais estresse e não afetam em 
nada a hora em que vocês saem de casa.
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estilo boho, trazendo o visual franjas também.


