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DIVULGAÇÃO

Jardineiras VACINAR É PRECISO
O frio chegou, e você vacinou seus filhos contra 

a gripe? O número de casos e, consequentemente, 
de mortes no Estado só aumenta. Existem muitas 
teorias de que a vacina faz mal, de que há o vírus ali, 
etc, etc. Em alguns casos, ela traz sintomas como 
dor no local da aplicação e uma leve irritação. Febre 
baixa também é uma possibilidade, mas nada muito 
além disso. Converse com o pediatra do seu filho 
para ter segurança, mas não deixe de imunizá-lo. O 
sistema imunológico das crianças está em forma-
ção, especialmente antes dos 6 anos, e por isso as 
vacinas são uma maneira eficiente de proteção e 
são disponibilizadas gratuitamente para esta faixa 
etária, considerada como grupo de risco. Mas por 
quê? Porque nesta idade estão mais sujeitos a infec-
ções e complicações causadas pelo vírus Influenza. 
Se os bebês e as crianças já frequentam a escola, é 
ainda mais importante a imunização. Os pequenos 
ficam em locais fechados, estão sempre brincando 
uns com os outros e, muitas vezes, até pegam em-
prestado itens como o bico ou a garrafinha de água.

Desde segunda-feira, 3 de junho, a vacina está 
liberada gratuitamente para todos. É importante que 
os demais membros da família se vacinem também, 
considerando o convívio com as crianças. Toda a 
população pode se imunizar, inclusive integrantes 
dos grupos de risco que não foram vacinados du-
rante a campanha, enquanto durarem os estoques. 
Ainda assim, a vacina é disponibilizada por muitas 
empresas e nas clínicas particulares. Quanto mais 
pessoas estiverem protegidas, melhor.

Vale, ainda, incentivar os cuidados básicos, como 
lavar as mãos com frequência, evitar compartilhar 
artigos pessoais (bicos, garrafinhas de água e brin-
quedos que vão à boca), e também evitar colocar a 

mão na boca. Uma missão, sem dúvida! É 
importante também manter os peque-

nos em casa quando apresentarem 
os sinais típicos de resfriado (febre, 
nariz correndo, tosse). Mantenha 
a casa o mais arejada possível. 
Ao permitir que o ar circule no 

quarto, na cozinha, na sala, o 
risco de o vírus ser transmi-
tido de uma pessoa para 
a outra cai consideravel-
mente.

Vamos lá colocar a 
vacinação em dia? Fica 
a dica.

Diferente e estilosa, a jardineira não é 
aquele tipo de peça que encontramos em 
qualquer guarda-roupa por aí. A verdade 
é que essa tendência vai e volta no mundo 
fashion e muitas pessoas viram os olhos 
para ela. Apesar disso, a peça vem fazendo 
sucesso e está voltando aos pouquinhos 
aos looks das blogueiras mais famosas. 

Confortável e despojada, a jardineira 
combina com diferentes tipos de visuais 
e, muitas vezes, é considerada uma peça 
coringa. Mas nem tudo são flores. Algumas 
mulheres acham que ela pode deixar o look 
infantil. Se você faz parte desse time, fique 
tranquila. Basta usar alguns truques para 

deixar a jardineira mais fashion e adulta.
Ideais para estações de transição, 

como primavera e outono, as  jardi-
neiras podem ser encontradas nas 
versões com calça, short ou saia. 

Os modelos em couro ou material 
sintético conferem um look mais 

jovial, mas as peças em jeans 
também são uma ótima 

opção. As jardineiras em 
cores neutras são as 

mais procuradas, 
por se adapta-
rem a diferentes 
tipos de produ-

ç õ e s . Pretas, cinzas, 
b r a n c a s e verdes escuras 
fazem sucesso, mas as colori-
das e até mesmo estampadas 

também aparecem (preste aten-
ção nas peças em oncinha, estão 
em alta!).

E o que usar para comple-
mentar a produção com a peça? 
Camisas, croppeds, blusas e até 
mesmo blusões são a pedida. Se 
a sua jardineira permitir pernas 
de fora, as botas de cano longo e 
as meias-calças estão aí para você  
fugir das temperaturas mais baixas 
do inverno. Mas não se esqueça 
do casaco de tricô ou sobretudo, 
que também complementam a 
produção.


