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DIVULGAÇÃO

Casual e confortável, 
o moletom é hit Crianças são especiais e uma de suas caracterís-

ticas mais evidentes é a sinceridade. Sim, elas são 
por demais espontâneas e isso pode causar situa-
ções adversas em alguns momentos. Cada família 
poderia escrever um livro de memórias com as gafes 
cometidas pelos pequenos, por vezes engraçadas, 
em outras constrangedoras. Uma situação que deve 
ser comum a muitos é a tradicional: “minha filha não 
come nada, é sempre uma briga, nunca tem fome”. Aí, 
a convite para jantar na casa de amigos, ou em um 
lugar público, é a primeira a limpar o prato e ainda 
pedir repetição. E a gente fica como?

Dia desses fomos a Porto Alegre assistir a um jogo 
do Internacional. Não sei a que ponto chega o enten-
dimento de uma criança de quatro anos acerca desta 
disputa Gre-Nal. Em nossa casa, pai é colorado, mãe 
é gremista. Um casal de padrinhos gremista, outro do 
Inter. E ela ali no meio, entre um e outro. Chegando 
na loja do Inter, lotada de clientes, ela dispara: “é aqui 
o Grêmio, mãe?”.

Outro dia, esperávamos na fila para retirar um 
frango assado. Na nossa frente, um moço sem cabelo 
e com uma camiseta em que constava seu nome, 
na parte debaixo. Então, duas situações em uma só: 
“olha mãe, ele é bem careca”. Ainda bem que ele tinha 
senso de humor. Em seguida, a menina coloca a mão 
na letrinha do nome dela na camiseta alheia, mais ou 
menos na altura do bumbum do titio. Eu corei.

Uma amiga, mãe também, compartilhou que 
a maior gafe da sua filha foi quando o bisavô 
dela faleceu e então os pais explicaram que ele 
havia virado estrelinha. Ela queria saber porque 
e aí disseram que ele estava velhinho e dodói.  
Momento da vergonha: chegando no supermer-
cado sai um vovôzinho, cabelinho bem branco, a 
pequena olha para a mãe e diz: “mãe, olha ali um 
vovôzinho bem velhinho, ele vai virar estrelinha, né?”. 
Foi difícil desconversar e explicar que não é só com 
pessoas mais velhas que acontece. Sorte que o vovô 
levou super na brincadeira e deu risada também.

Isso sem mencionar quando a gente pede para 
não contar e as crianças fazem o quê? Contam. Outra 
amiga disse que queria dar banho no cachorrinho no 
chuveiro, porque era um dia friozinho e úmido. Mas 
orientou a filha: não fala nada pro teu pai que ele não 
gosta. E vocês podem imaginar a primeira coisa que 
ela contou ao pai quando ele chegou em casa, né? 
Rendeu boas risadas.

Esqueça o look “pijama” de ficar em 
casa ou o casaco quentinho de ir para 
academia. O moletom virou febre e pode 
render produções bem bonitas. 

Super confortável, a peça em moletom 
requer alguns cuidados para que o visual 
não pareça desleixado. Ele é conhecido por 
render looks casuais, mas se engana quem 
pensa que não podemos inseri-lo nos looks 
do nosso dia a dia. 

A verdade é que produções com mo-
letom são fáceis de montar e usar, além 
de serem uma delícia de vestir. A dica 
primordial é montar looks que mesclem o 
moletom com peças mais sofisticadas. Se 
optar por um casaco de moletom, pode 
investir no jeans para complementar 
o visual. Shorts e saias são uma 
ótima pedida. Se optar pela calça 

de moletom, jogue casacos mais sofistica-
dos por cima. Pode ser um sobretudo ou 
jaqueta jeans, que deixarão o visual mais 
sofisticado. Nos pés pode apostar em tênis 
ou até mesmo botas, dependendo da sua 
escolha de calça. 

E que tal abusar um pouquinho da ou-
sadia e transformar o moletom em vestido? 
Os maxi blusões são uma ótima opção para 
os dias mais frios, além de serem muito 
estilosos e confortáveis. Invista em tênis ou 
botas para complementar o visual. 

Não esqueça de caprichar nos acessó-
rios. As bolsas são excelentes para dar up 
na produção. Das pequenas às grandes, o 
que vale é combiná-la com o moletom de 
uma maneira que as peças “conversem”. E 
os brincos são complementos perfeitos, 
dando um toque de brilho.

CRIANÇAS
E GAFES


