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DIVULGAÇÃO

Caramelo 
para os pés

AINDA SOBRE ELAS
Recebi esta interessante entrevista em um grupo 

de mães no WhatsApp. Rendeu algumas risadas e 
reflexão, por isso, compartilho com vocês. Pais, por 
favor, não levem a mal. A descrição indicava que se 
trata de uma entrevista  realizada com crianças de 7 
e 8 anos, cursando o ensino fundamental, na Espanha, 
e o assunto era as mães. As respostas abaixo foram 
consideradas as mais interessantes.

QUEM É O CHEFE DA SUA CASA?
1. Acho que a minha mãe, porque ela tem muito mais 
coisas a fazer do que meu pai.

POR QUE DEUS FEZ O DIA DAS MÃES?
1. Porque elas são as únicas que sabem onde estão 
as coisas em casa.

COMO DEUS FEZ AS MÃES?
1. Com mágica, super poderes e misturou tudo muito
bem.

QUE INGREDIENTES ELE USOU?
1. Nuvem, cabelo de anjo e tudo de bom que há no 
mundo e uma pitada de mal.

POR QUE DEUS TE DEU SUA MÃE E NÃO OUTRA 
MÃE?
1. Porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe 
do que outras mães.

POR QUE SUA MÃE SE CASOU COM SEU PAI?
1. Minha avó diz que é porque ela não pensou direito.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS MAMÃES E OS 
PAPAIS?
1. As mamães trabalham no trabalho e em casa, os 
papais só vão ao trabalho.
2. As mães sabem falar com as professoras sem as-
sustá-las.
3. Os papais são mais altos e fortes, mas as mamães 
têm o verdadeiro poder porque você tem de pedir 
pra elas quando quer dormir na casa de um amigo.
4. As mães são mágicas porque elas fazem você se 
sentir bem sem remédio.

O QUE SUA MÃE FAZ NO TEMPO LIVRE?
1. Mães não têm tempo livre.

SE VOCÊ PUDESSE MUDAR ALGO EM SUA MÃE, O 
QUE SERIA?
1. Eu queria que desaparecessem os olhos invisíveis 
que ela tem atrás da cabeça.

As botas em tons de caramelo já fazem 
sucesso há um tempinho, tanto que no ano 
passado elas invadiram muitas vitrines. E 
esse ano não está sendo diferente. São 
vários modelos, tons, texturas e tipos de 
saltos, todos na mesma paleta de cores.

Cano curto ou alto, as botas nesse 
tom são uma ótima opção para quem 
quer fugir do básico e substituir por 
um tempinho a bota preta tradicio-
nal. Mas é bem verdade que é mais 
difícil de inserir ela nos looks, por 
causa do tom, que é chamativo. 

Falando em chamativo, vale 
lembrar das botas over the 
knee, que dão um up em qual-
quer produção, ainda mais se 
tiverem uma textura diferente, 
que seja em caramelo. É garan-
tia de look estiloso e quentinho 
para os dias mais frios do in-
verno, pois mantém as pernas 
bem aquecidas, além de ficar 
linda com peças curtas, como 
vestidos e saias. 

Se você quiser investir 
nessa tendência, preste 
atenção nas próximas di-
cas:

- O segredo da bota caramelo 
é combinar da maneira correta 
cores e texturas. O tom por si só 
já chama atenção, então evite 
combiná-lo com estampas muito 
extravagantes. Se for possível, 
opte por roupas lisas e em tons 
neutros, como preto, branco, 

cinza e nude. Combinando essas 
cores, o visual fica elegante e 
sofisticado.

- Evite escolher peças muito 
volumosas para combinar com 
as botas caramelo. Lembre-se 
que a ideia é alongar a silhueta, 
então evite roupas que passem 

a impressão de volume demais 
onde não é necessário. Deixe o 
protagonismo do visual para o 
caramelo. 

- Um ponto importante são os 
acessórios. Bolsas do mesmo tom 
ou em um tom próximo podem 
ser uma boa opção para deixar o 
look mais harmônico. 

- Outra tendência que está 
em alta é o animal print, que 
pode ficar lindo com a bota ca-

ramelo, se coordenado de maneira correta. 
A melhor opção neste caso é optar pela 
estampa de oncinha que seja de um tom 
próximo à cor da sua bota. Esse combo é 
garantia de sucesso, além de deixar o visual 
bem descolado e moderno.


