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DIVULGAÇÃO

Romântico, o decote 
quadrado é tendência 

do momento

VAMOS FALAR DE NATAL?
Há exatamente um ano eu contava aqui neste es-

paço que havia conhecido o Calendário de Advento, 
uma contagem regressiva para o Natal que funciona 
muito bem para as crianças terem a noção de quanto 
tempo ainda falta para a data. Pois funciona mesmo. 
Ano passado nós fizemos um, e foi muito legal. A cada 
dia, uma mensagem, um pequeno presente ou mesmo 
um doce recheavam o envelope da data e garantiam a 
magia. Para quem não lembra, a tradição funciona assim: 
você precisa pensar em representar cada dia até o Natal 
(inicia em 1º de dezembro e vai até o dia 24). Pode usar 
o material que tiver disponível, e na internet há infinitas 
dicas. O mais legal é envolver a criança na confecção 
do calendário. Depois, é só pensar em algo para cada 
dia. Mensagens, livros sobre a história do Natal, quebra-
cabeça do nascimento do Menino Jesus e até recados 
do Papai Noel, sobre o que precisava melhorar, fizeram 
parte destes 24 dias.

Pois bem, esta semana minha filha cobrou. “Não 
vamos fazer aquilo em que o Papai Noel deixa recados, 
mãe?” Confesso que com a rotina agitada desta época 
do ano nem havia lembrado. Mas está em tempo, e na 
terça-feira começamos a confecção de um novo calen-
dário. As dicas que pesquisei seguem abaixo, são do site 
Tempo Junto. Mãos à obra.

ROLOS DE PAPEL HIGIÊ-
NICO - Talvez não dê mais 
tempo de guardar 24 rolinhos, 
mas a ideia é simples e fácil de 
fazer. Uma caixa para servir de 
estrutura, os rolinhos e criati-
vidade para decorar. A cada 
dia, uma surpresa diferente 
nos rolos.

CALENDÁRIO DE JARDIM 
- Lindo e simples. Você pode 
usar uma plantinha que já te-
nha em casa. Além do papel, 
palitos e canetinha, você não 
precisará de mais nada. Cada 
pinheiro pode ter uma mensa-
gem colada, e ela pode levar 
a uma espécie de “tesouro”.

SAQUINHOS DE PAPEL - 
Colorido, simples e criativo. 
Você fará uso de papel, fitas 
adesivas coloridas e mini pre-
gadores - dá pra aproveitar os 
pregadores de roupa de casa 
para não precisar comprar. 
É daqueles modelos que dá 
para fazer de última hora, no 
dia primeiro mesmo.

Ele conquistou as fashionistas e promete ser a nova 
aposta do verão. Já podemos começar a dar espaço ao 
decote quadrado, que ao que tudo indica vai roubar o 
espaço do ombro a ombro. 

Com um recorte super clássico, esse tipo de decote 
valoriza o busto e alonga o pescoço. Além de ser super 
romântico, fica bem com diferentes tipos de peças. Um 
exemplo disso são as blusas e vestidos neste recorte.

É interessante observar que, além desse tipo de decote 
vir acompanhado de alcinhas, agora também está vindo 
com mangas bufantes. Diferentes e descoladas, elas são 
capazes de dar um up nos looks mais básicos, além de 
deixar o visual ainda mais despojado.

A tendência pode ser combinada com peças mais 
femininas ou até mesmo mais pesadas, vai depender da 
proposta que você deseja. Para este verão, vale investir 
em vestidos e blusas delicados, que combinem com 
outras peças estruturadas e com corte fino. Essas dicas 
c o m certeza deixarão o look mais elegante e 

sofisticado.
Se quiser usar acessórios junto com 

o decote quadrado, a dica é combinar 
com gargantilhas finas, colares mais 
curtos e chockers, que deixam o colo 

livre, já que a peça por si só já 
chama atenção. 


