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DIVULGAÇÃO

Verde Militar

Educação vem de casa, educação financeira tam-
bém. A partir dos três anos - ou talvez até antes disso 
- os desejos materiais (digo brinquedos) das crianças 
afloram. Querem tudo que veem, especialmente em 
se tratando dos personagens do momento. Muitas 
famílias, assim como nós, devem cultivar o hábito 
do cofrinho. Imagino que seja o primeiro passo para 
mostrar que para adquirir tudo aquilo que querem 
a gente precisa de recursos. Que, obviamente, vem 
de algum lugar e são fruto do trabalho. No caso dos 
pequenos, vêm do cofrinho.

Estamos vivendo a “era Frozen” lá em casa. Tudo 
que tem a Elza, a Anna e o Olaf é objeto de desejo 
imediato. Tenho por meta controlar meu impulso de 
atender aos desejos sempre. Procuramos um motivo 
para o presente. Dia desses, eu estava explicando 
que para comprar tantas coisas, precisava trabalhar 
bastante para ter o dinheiro. E a resposta imediata: 
“mas eu tenho dinheiro”. Correu ao quarto e veio 
com o cofrinho de nuvem cheio de moedas. Vamos 
precisar encher este cofrinho umas quantas vezes. 
Mais explicações e ensinamentos. Enfim, isso me fez 
ir em busca de mais informações para aperfeiçoar a  
educação financeira com a pequena desde já. Encon-
trei cinco conselhos, do site Valor Investe, para pais e 
responsáveis sobre educação financeira na infância:

1 - Conversar. Ser transparente e dizer a verdade 
sobre a condição financeira da casa. É mais fácil dizer 
sim, ou dizer não. Mas conversar, explicar e discutir 
sobre escolhas é mais complicado. Portanto, mais 
eficiente também.

2 - Independentemente da idade, leve seus filhos 
para as compras. Estabeleçam metas prévias, como 
uma lista de compras e o orçamento para a missão.

3 - Faça pesquisa de preço, mostre que existem 
marcas, modelos e tamanhos relacionados aos pre-
ços.

4 – Estimule os desejos, mas oriente-a a com-
preender o que é realmente útil para elas. Seu filho 
quer um celular ou brinquedo novo? Motive-o a pou-
par e a investir (no cofrinho) para conseguir aquilo.

5 - Apresente a origem da renda da família. Se 
possível, leve as crianças ao trabalho para que elas 
percebam o valor do trabalho, que é financeiro, mas 
não somente esse.

O inverno começou hoje, dia 21 de junho, 
e com ele looks escuros, caramelo, bordô e 
xadrez chegaram de vez. Mas tem uma cor 
que é muito falada há algum tempo e que 
está retornando aos pouquinhos ao closet 
das mulheres: o verde militar. Versátil como 
o jeans, pode ser usado tanto nas estações 
com temperaturas mais frias quanto nas 
mais quentes. 

A primeira vez que o verde militar ga-
nhou destaque no mundo da moda foi 
por volta dos anos 40, durante a 
Segunda Guerra Mundial. Neste 
período os tecidos eram pesados 
e as peças mais simples. Com o 
passar do tempo a moda foi mu-
dando e o verde militar ganhou 
novos tons e tecidos leves, com 
peças sofisticadas. O auge da 
tendência aconteceu em 2014, 
quando grandes marcas aposta-
ram na cor. Desde então ela vem 
aparecendo em diferentes tipos 
de roupas e modelagens. 

Seja em versões camufladas 
ou lisas, a cor fica bem em dife-
rentes tipos de peças, por isso é 
tão democrática. É um clássico 
da moda que se mantém durante 
várias temporadas. E fica a dica: 
invista na combinação de branco, 
preto e cinza para compor os 
looks com esse tom. 

MOEDA, 
MOEDINHA

Ve
rsá

til 
e d

em
oc

rát
ico


