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DIVULGAÇÃO

Biquíni de cintura
alta é a pedida
para o verão

No próximo sábado é feriado, Nossa Senhora 
Aparecida e Dia das Crianças. Que tal aproveitar a 
data que homenageia as crianças com elas? Se o 
dia é dedicado aos pequenos, nada mais justo, não 
acha? Com a correria do dia a dia, nem sempre con-
seguimos parar para programar algo especial com 
o devido tempo. Mas, além do presente, que você já 
deve ter comprado ou pelo menos sabe o que vai 
dar, tenho certeza que a dedicação do seu tempo e 
atividades que envolvam a criança causarão tanto ou 
até mais alegria que o desejado presente.

Um piquenique, um passeio de bicicleta, cinemi-
nha juntos - mesmo que seja na TV da sala, no confor-
to do lar -, uma ida à pracinha são atividades simples 
e fáceis, que sequer demandam muita preparação. 
O dia todo pode ser de integração e atenção com 
os pequenos, desde um café da manhã especial, na 
cama, quem sabe? O almoço preparado e saboreado 
em conjunto.

Mas se você tem mais tempo e disposição, vale 
aprimorar e ampliar este dia. Dá para programar uma 
viagem a um local mais distante no fi nal de semana, 
mas que o hotel ou mesmo a cidade ofereça atrativos 
para crianças, como parques temáticos, atividades 
voltadas a elas. E também dá pra inventar inúmeras 
brincadeiras.

Já pensou em uma corrida colorida no pátio de 
casa? Uma brincadeira simples que você pode fa-
zer com as crianças e só precisa de uma lona, tinta 
lavável (pode ser tinta têmpera) e um dia de sol e 
de temperatura agradável. Ah, precisa estar pré-dis-
posto à bagunça, muita bagunça. Imagine quantas 
memórias cheias de afeto e cores com as crianças! 
Basta montar a lona, preferencialmente em um pe-
queno declive, molhar com água e misturar a tinta. 
Convide a criançada e divirtam-se! A tinta pode ser 
substituída por farinha ou sabão, diminui a bagunça, 
mas não a diversão.

Pule, se jogue, pinte, corra, acampe na sala! Apro-
veite, relembre as brincadeiras que gostava de fazer, 
invente outras, brinque com as crianças. Neste feria-
do, descanse brincando muito!

Não tem jeito, o verão já 
está batendo na porta e nós 
começamos a nos preparar 
para as novas tendências 
da estação mais quente do 
ano.

Uma grande aposta vem 
aos pouquinhos tomando 
conta da moda praia: os 
biquínis de cintura alta. 
Eles modelam o corpo, são 
confortáveis e valorizam 
qualquer tipo de silhueta. 
Além disso, têm um toque 
vintage que dá um charme 
ao look, além de disfarçar 
as gordurinhas da barriga 
que incomodam muitas 
mulheres.

Ele é elegante e dife-
rente, mas apesar disso 
pode não agradar muito por 
causa da marca que deixa 
depois daquele dia de pis-

cina ou praia. Mesmo assim, 
vale a pena dar uma olhada 
mais atenta no modelo, que 
realça diferentes tipos de 
corpos. 

Para usar o biquíni de 
cintura alta o segredo é 
equilibrar o que deixar à 
mostra e o que esconder. 
Como a parte de baixo 
esconde mais a barriga, a 
dica é investir em modelos 
tomara que caia ou cortini-
nha para a parte de cima. 
Existem opções que são 
mais fechadas também (e 
são lindas da mesma ma-
neira). Vale apostar, ainda, 
nos tops de faixa que estão 
super em alta. Esses po-
dem ser inseridos nos 
looks casuais da pri-
mavera/verão, com 
shorts e saias.
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