
ARAUTO | Sexta-feira e sábado, 6 e 7 de setembro de 201902

DIVULGAÇÃO

É tendência! 
Blusa ombro a 

ombro 

O PODER DO COLO
É bem verdade que eu já não tenho um bebê em 

casa. Com 4 anos, o carregar no colo já tem ficado 
um pouco mais difícil, mas não impossível. E posso 
dizer que aproveito muito, desde bebê. Aquela con-
versa de que dar colo demais estraga, comigo não. 
É carinho puro, é aconchego. E passa muito rápido! 
Logo logo são as crianças que não querem mais, por 
se sentirem grandes.

Nada melhor no final do dia do que sentar no sofá 
e aconchegar seu filho ou filha no colo, independente 
da idade que tenha. Vez em quando você também 
não tem vontade, saudade, do colinho dos seus pais?  
Veja, então, o que dizem sobre ele:

MITOS E VERDADES QUANDO
O ASSUNTO É COLO
Mito: colo deixa o bebê mal-acostumado
“Bebês precisam ser carregados no colo, receber 

muito carinho, serem ninados, acariciados e mas-
sageados. É diante do nosso toque e aconchego 
que geramos conforto e segurança afetiva para as 
crianças. Não confunda carinho com superproteção 
e dê muito colo para os seus filhos.

Verdade: facilita a amamentação
A proximidade entre mãe e filho eleva, em ambos, 

os níveis de ocitocina – um hormônio relacionado à 
redução do estresse e que também ajuda a elevar a 
produção de leite materno.

Mito: colo de mãe é mais importante que o de pai
Os dois colos são igualmente importantes. O 

pai deve estar inserido em todos os processos de 
cuidado do filho. Os benefícios desta presença são 
inúmeros, representando segurança e sendo uma 
figura essencial para o desenvolvimento emocional 
da criança.

Verdade: acalma mamães e bebês
Uma pesquisa realizada por cientistas do Sistema 

Nacional de Saúde da Criança, nos Estados Uni-
dos, apontou que os níveis de estresse e tensão de 
mamães que tinham seus bebês internados na UTI 
neonatal caíam consideravelmente ao segurá-los no 
colo. Os bebês, por sua vez, ficam com sua frequên-
cia cardíaca mais estável quando em contato com 
a pele da mãe.

Mito: as crianças não largam o colo sozinhas
Conforme ganham confiança e independência 

para explorar o mundo com seus pequenos passi-
nhos, a frequência de colo começa a diminuir na-
turalmente – isso costuma acontecer entre os 2 e 3 
anos. A partir dessa idade, os pais devem estimular 
a autonomia dos pequenos. Converse, ouça, abrace, 
beije e nunca negue colo em situações de tristeza.

O decote pode valorizar a silhueta e 
dar aquele detalhe especial ao look. E os 
decotes em V ou redondos são os mais 
utilizados pelas mulheres, mas o ombro a 
ombro promete fazer sucesso na estação 
mais quente do ano. Por serem a cara do 
verão, já que as peças nesse estilo são 
fresquinhas e delicadas, o decote reto vai 
ser tendência. 

Por deixar grande parte dos ombros à 
mostra e o busto um pouco mais exposto, 
o decote ombro a ombro evidencia a parte 
superior do corpo, por isso quem tem om-
bros mais largos e busto maior deve tomar 
um pouquinho de cuidado na hora de se-
lecionar a sua peça. O modelo favorece 
mais quem tem quadris largos e ombros 
estreitos, além de seios pequenos a 
médios. Mas não se preocupe! Basta 
saber balancear as proporções do 
corpo na hora de escolher a sua 
peça nesse estilo.

São várias as opções de 
looks que podem ser montados 
com as blusas ou até mesmo 
vestidos de decote reto. Eles 
podem ir dos mais básicos 
até os mais elegantes. Saias, 
shorts e calças combinam 
com blusas com este de-
cote, as escolhas devem 
variar conforme a ocasião. 
Uma aposta são as blusas de 
manga longa e mais largui-
nhas, em tecido fluído. Elas 
são ótimas para a primavera, 
quando as temperaturas ain-
da estão mais amenas. Para 
eventos formais, dê preferência a 
vestidos em tecidos nobres e co-
res sóbrias. Além, claro, dos brilhos, 
que dão um up em qualquer visual 
e estão voltando aos pouquinhos 
ao guarda-roupa feminino.


