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Abril chegou, e é o mês de Àries! Explosivas 
e cheias de energia, as fashionistas arianas não 
deixam a desejar nas produções!

Elas gostam de tudo que alia praticidade e ele-
gância: roupas versáteis, peças coringas, cortes 
de cabelo fáceis de arrumar, acessórios estilosos. 

As cores vivas e marcantes são essenciais e as 
arianas costumam adorar maquiagem. Arianos 
também costumam ser bastante ativos, portanto, 
looks esportivos são frequentes para os nativos 
do signo.
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Para as apaixonadas por moda, os dias em casa 
podem ser menos chatos e mais produtivos.

Aquele livro leve, clássico, e atemporal, como a 
moda parisiense costuma ser! 
Uma excelente leitura e quem sabe releitura para 

esse período. Além de dicas de estilo, o o livro 
aborda muito sobre como lidar com as roupas que 
já temos.

Uma nova versão do clássico dos anos 70, que 
conta a histórias das irmãs March, foi ao cinema 
de todo o mundo e levou o Oscar 2020 de melhor 
figuro! Vale a pena conferir.

Uma série original da Netflix que conta a 
trajetória da Rainha Elizabeth II, desde 
que ela herdou a coroa britânica. O fi-
gurino é impecável, e um dos responsá-
veis pelo orçamento milionário da série. 
Além de uma boa história, The Crown é 
visualmente encantadora!

Como tem sido muito falado, quarentena não é 
férias, por isso se organizar estipulando horários 
fixos para suas tarefas de trabalho é extrema-
mente importante para um dia produtivo e não 
exceder sua carga horária. Mas além disso é im-
portante você ter horários para se arrumar tam-
bém, o mesmo momento que você separa pra se 
arrumar antes do seu trabalho nos dias comuns. 
O office look faz toda a diferença!

Quando estamos em casa uma das coisas que 
mais prezamos é o conforto, mas é importante 
estar pronta para qualquer reunião ou vídeo cha-
mada que possa acontecer naquele dia. Por isso 
é muito válido ter um look office mesmo que seja 
para ficar em casa. Além disso ficar de pijama 
e chinelo o dia todo pode te deixar bem menos 
produtiva.

O home office se tornou uma das principais formas de trabalho durante a qua-
rentena, mas as vezes pode ser difícil manter a disciplina, por isso vamos te 
dar algumas dicas de como trabalhar em casa sem se auto sabotar.

HORÁRIOS OFFICE LOOK

O lugar em que escolhemos trabalhar também é 
muito importante, por isso se possível improvise 
um cantinho para seu trabalho, busque um local 
arejado e bem iluminado prezando também o 
conforto mantendo a postura para levar sua carga 
horária de forma suave e ainda assim produtiva.
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