
Eclética seria uma boa palavra para definir a moda primavera-
verão. Versátil também. Tem espaço para flores, estampas, listras, 
cores, neon, e muitas, muitas vezes, dá mesmo é para se apaixonar 
pela sobriedade dos tons crus, pastéis. No linho, que segue sendo o 
queridinho da temporada em shorts, macacões, pantacourt, calças, 
vestidos, saias, blusas, ele reina elegante. O bacana é que dá para 
jogar com os acessórios sem erro, com as maxi ou mini bolsas, com as 
de palha, que também continuam em alta, com as pulseiras de couro, 
patuás, colares, conchas e búzios, outros acessórios que a tendência 
revela atual. Para eles, a variedade também se faz presente. Já era o 
tempo que havia meia dúzia de opções. São muitas as estampas ou 
as cores e tonalidades que a moda masculina apresenta e é possível 
misturar e tornar o visual a cara da estação.

DETALHES
Os vestidos também são os que-

ridinhos das mulheres nesta estação 
do ano. A peça deixa ainda mais con-
fortável e leve, além de tornar o look 
descontraído. Ótimo para diferentes 
ocasiões, seja para um passeio ou dia 
comum de trabalho, há uma diversida-
de de vestidos que serão inclusos nas 
tendências da estação, indo dos mais 
curtos aos longos. E chegando a versão 
midi, aquele abaixo do joelho e acima 
da canela.

Se a ocasião for mais social, eles não 
fogem da calça, mas ainda assim, cada 
vez mais existem opções mais leves e 
as cores mais claras, também dando 
o ar de verão para o look. A camisa 
de botões também estampada, desta 
vez mais discreta, miúda, completa a 
composição.

CORES 
Para quem curte tons vibrantes, a 

moda da estação promete ter de tudo. 
Mas nas passarelas internacionais, apa-
receram bordô, coral, goiaba, abóbora, 
tons de amarelo e verde mais intenso. 
Os tons mostarda e laranja prometem 
vir com força. Aliás, tem para todos os 
gostos na vitrine, é só escolher o que 
mais combina com cada pele, cada 
estilo.

VESTIDOS
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