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DIVULGAÇÃO

Bem-vinda, primavera! VEM AÍ FROZEN II
Se você tem criança em casa, certamente já assis-

tiu a história da rainha Elsa e de sua irmã, a princesa 
Anna. E provavelmente bem mais do que uma vez. O 
fi lme Frozen: uma aventura congelante (2013) foi res-
ponsável pelo primeiro Oscar em animação recebido 
pela Disney, em 2014, assim como prêmio de melhor 
canção original. Quem não conhece a famosa Let it 
go? A novidade, seis anos depois do lançamento,  
é que vem aí o fi lme Frozen II. A Disney promete a 
estreia nos cinemas para o dia 2 de janeiro de 2020 
(nos cinemas americanos a estreia será em 22 de 
novembro). O trailler em português já está na internet 
desde segunda-feira, dia 23, e tem repercutido entre 
os fãs de todas as idades. 

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas 
descobrem uma história do pai, o rei, quando ainda 
era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a his-
tória de uma visita que fez à fl oresta dos elementos, 
onde um acontecimento inesperado teria provocado 
a separação dos habitantes da cidade com os quatro 
elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta 
revelação ajudará Elsa a compreender a origem de 
seus poderes, que também tem relação com as qua-
tro estações. No vídeo, dá para ter uma ideia do que 
aguarda as duas irmãs nesta nova aventura. Elsa deve 
explorar mais a fundo seus poderes mágicos, sempre 
acompanhada e amparada por Anna. Christoph, Sven 
e o divertidíssimo Olaf, dublado pelo humorista Fábio 
Porchat, também entram na onda.

E a música? Ao que tudo indica, a Disney quer 
mais um sucesso desses nas mãos. Inclusive, já 
revelou que Frozen II terá uma canção que será a 
sucessora da faixa conhecida no Brasil como “Livre 
Estou”. O longa terá sete números musicais.

Portanto, já temos um programa agendado para 
as férias de verão. E se na sua casa a febre já passou, 
prepare-se, porque certamente voltará à tona com 
toda a intensidade!

A primavera chegou 
ofi cialmente na segunda-
feira, dia 23 de setembro, 
e promete aquecer os ter-
mômetros. Junto com a 
estação amena o nosso 
guarda-roupa se renova e 
vemos cada vez mais cores, 
tecidos leves e estampas 
fl orais. Falando nelas, nada 
melhor do que investir nas 
fl ores para combinar com 
este clima gostosinho, com 
um leve gostinho de verão. 
Os fl orais já estão super em 
alta novamente e são a cara 
da primavera. Se vierem 
em roupas fl uídas, então, 
melhor ainda! 

Vestidos, macacões, 
saias, shorts, blusas e até 
mesmo casacos floridos 
têm uma pegada mais ro-
mântica e feminina. As 
têm uma pegada mais ro-
mântica e feminina. As 

peças nestas estampas 
normalmente vêm em mo-
delagens com cortes que 
valorizam o corpo feminino 
e que acentuam a silhueta, 
deixando o visual ainda 
mais delicado.

Mas se você não cur-
te muito este estilo, não 
se preocupe. Aposte nos 
acessórios mais pesados, 
como bolsas em tons escu-
ros. Nos pés também vale 
a pena ousar: botinhas de 
cano curto deixam o visual 
mais moderno. 

Independente do seu 
estilo, vale muito investir 
em uma peça fl oral, pois ela 
é fácil de ser inserida nos 
looks do dia-a-dia, além 
de ela poder ser usada em 
qua lque r e s t a -
ç ã o  d o ano.


