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DIVULGAÇÃO

Calça cargo
FÉRIAS DE INVERNO
Tá certo que as escolinhas não fazem férias de 

inverno, nem o turno integral. Mas um filme com os 
pequenos sempre é bom né? Especialmente com o 
frio que está fazendo. Prepare a pipoca e convide 
a criançada para uma sessão de cinema na sala. 
Ou aproveite os lançamentos em cartaz e aqueles 
clássicos que estão por vir. Seguem algumas dicas:

O REI LEÃO
Estreia nos cinemas dia 

18 de julho, e a expectativa 
em relação ao filme está 
enorme desde já. Lançado 
originalmente em 1994 como 
uma animação, a história de 
Simba volta às telonas em 
uma versão live-action com 
dublagem de Beyoncé, in-
terpretando Nala, e Donald 
Glover, que dá voz ao pro-
tagonista. O filme é um dos 
mais aguardados do ano.

TOY STORY 4
Está em cartaz. Dá para assistir aos três filmes 

anteriores na Netflix e depois correr pro cinema para 
completar com o quarto filme da franquia, que mos-
tra uma nova aventura de Woody, Buzz e companhia, 
envolvendo Garfinho, um brinquedo confeccionado 
por Bonnie, que é novidade.

TURMA DA MÔNICA - LAÇOS
Também em cartaz, apenas no Cine Santa Cruz. Os 

personagens mais queridos das histórias em quadri-
nhos chegam ao cinema pela primeira vez em carne 
e osso. Depois que o cachorro Floquinho desaparece, 
Mônica, Cascão, Magali e Cebolinha embarcam em 

uma grande aventura para reencontrar 
o amigo de quatro patas.

PETS - A VIDA SECRETA
DOS BICHOS 2

A animação está em cartaz tam-
bém. Na sequência do filme a dona 

de Max e Duke tem um filho, o que já é 
uma mudança enorme na vida dos cães 
de estimação. A família ainda decide 
passar alguns dias em uma fazenda, 
em que eles acabam se deparando com 

uma realidade totalmente diferente e 
com muitas aventuras.

SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA
A estreia da animação está prevista para dia 28 

de julho. Neste filme, indicado ao Globo de Ouro de 
Melhor Animação, bichos malucos resolvem soltar a 
voz em uma competição de canto.

A calça cargo é uma velha conhecida do mundo fashion 
e você provavelmente já viu ela em muitas celebridades 
nos anos 2000. A peça tem modelagem mais larguinha, 
bolsos grandes nas pernas e tem uma inspiração nos 
uniformes do exército. 

Apesar dos bolsos laterais e elástico no calcanhar, a 
calça pode ser versátil em looks mais elegantes ou des-
pojados. E são muitas as opções: desde cores, caimentos 
mais robustos ou tecidos mais leves. 

Em 2019 ela voltou com um visual mais sequinho, mais 
justa na perna, o que possibilita combinações com diver-
sos sapatos e peças de roupas. Como estamos enfrentan-
do dias mais frios, o ideal nesta época é investir nas botas 
de cano curto ou coturnos, que se alinham super bem à 
proposta da calça. Vale apostar em blusas e casacos com 
modelagens mais justinhas ao corpo, para compensar o 
volume da calça. Mas não se engane ao pensar que a peça 
pode ser adquirida somente em tons neutros, como nude 
e marrom. O verde militar é ótimo para quem quer 
estar na tendência do inverno.


