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É hora de contar uma nova história – que tem como 
protagonista um planeta mais sustentável. Para entrar 
nessa onda do compromisso ambiental, a grife carioca 
Fabula acaba de lançar a linha exclusiva Azulzim, feita de 
algodão 100% “refibrado” a partir de tecidos reciclados. 
A marca infantil pegou as sobras de malha e de jeans que 
seriam descartadas e as converteu em fibras de algodão II 
misturado às fibras de garrafas pets recicladas. O resultado 
é um algodão macio e ainda mais resistente, detalhe que 
garantiu à brand criar peças leves e confortáveis, ideais 
para pular e brincar. A coleção pensada em tons de azul, 
com 92,9% dos fios reaproveitados, foi elaborada para 
potencializar as narrativas ecorresponsáveis e ampliar os 
cuidados com a natureza. ::  afabula.com.br

O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort oferece 
sofisticação e uma das vistas mais bonitas do 
Rio de Janeiro colada à paradisíaca Prainha 
do Vidigal. Além disso, o hotel, que dispõe de 
538 apartamentos e a maior área de lazer da 
cidade, tem espaço totalmente dedicado às 
crianças com equipe profissional treinada em 
entretenimento. O kids club fica na área de la-
zer e funciona das 9h às 19h. No espaço lúdi-
co é decorado com diferentes tipos de jogos, 
livros, videogames e brinquedos para que as 
crianças possam se divertir. No lugar, há ati-
vidades como workshop de cupcakes, parti-
das de vôlei e futebol, entre outras. Crianças a 
partir de 4 anos podem permanecer sozinhas 
na recreação. @sheratonrio

BOSSA-
NOVA
Idealizado pelo músico e compositor 
João Sobral, o Músika de Presente é um 
serviço de canções personalizadas onde 

as pessoas têm as suas histórias 
transformadas em trilha sonora. 

Já foram mais de cem hits 
feitos sob medida – Bless, 
que estampa uma das nossas 

capas desta edição, a ativista 
Luísa Mell e a apresentadora 
Ana Maria Braga já contam 
com seus próprios sucessos 
para embalar os sonhos. Com 
pinta de melhor presente do 
ano, quem pode resistir a 
ter uma musiquinha para 
chamar de sua? 

@musikadepresente 
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AZUL DA COR DO CÉU

DESTINO PARA FAMÍLIAS

Logo mais, a Mimoo Toys vai ganhar novo endereço 
– um casarão localizado na cidade de Matão, interior 
paulista, com direito a ambientes personalizados 
e estúdio fotográfico para receber as produções 
supercharmosas que a empresária Branca Polegato 
adora fazer. Por ali também vai ter cozinha com 
cara de set para ela gravar vídeos com receitas 
que prometem agradar ao paladar infantil. Já 
estabelecida no universo virtual, a marca conta com 
a seleção de produtos mais disputada do mercado 
kids (por nós, inclusive). Entre móveis, brinquedos, 
tricôs antialérgicos, pelúcias de bichos e objetos 
de decoração, a Mimoo faz questão de pontuar as 
tendências do segmento, com curadoria impecável. 
@mimootoys

INTERIOR HYPE

VARINHA 
MÁGICA
São 35 anos tramando espaços luxuosos e 
customizados. Lori Morris, nome dos mais 
importantes na decoração de interiores 
atual, além de assinar projetos altamente 
potentes no segmento adulto, também 
contribui para transformar o quartinho 
dos pequenos em verdadeiras fábulas 
permeadas pelo encantamento. De 
olho na funcionalidade e nos desejos do 
dono do pedaço, a profissional planeja 
os móveis, as cores, os revestimentos 
e até mesmo os acabamentos. Entre 
lustres de pelúcia ou que imitam bolhas 
de sabão, banheiros cobertos de múltiplas 
tonalidades de rosa, camas embutidas e 
beliches convidativos, Lori avisa que projetar 
para crianças lhe permite liberar a imaginação 
e brincar com texturas e objetos divertidos.  
::  lorimorris.com
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ANIMAÇÃO 
BRASILEIRA

 Recém-lançado, o filme nacional “Tromba Trem”, 
dirigido por Zé Brandão, foi inspirado na série 

homônima, de 2010, exibida pelo canal Cartoon e pela 
Netflix. O longa conta a história do elefante Gajah, 
que cai de um dirigível e perde a memória. Gajah 

vira celebridade instantânea, e acaba tornando-se o 
principal suspeito de misteriosos raptos. O protagonista 

vai contar com os amigos do trem a vapor para 
solucionar o caso: a tamanduá vegetariana Duda e uma 

colônia de cupins que acha que é de outro planeta. A 
animação conta com as vozes de Roberto Rodrigues, 
Maíra Kestenberg, Elisa Lucinda, Caíto Mainier, Marisa 

Orth e Ed Gama. @copastudio

Faz 32 anos que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) foi criado. Era 13 de julho de 1990 quando ele 
foi colocado em prática, garantindo uma porção de 
direitos aos pequenos cidadãos. “Trata–se de uma 
legislação totalmente protetiva, que visa assegurar os 
direitos fundamentais dos menores de idade, como o 
direito à vida, à saúde, ao lazer, ao esporte, à cultura, à 
alimentação digna, proteção ao trabalho, ou seja, contra 
o trabalho noturno, insalubre e perigoso, ao respeito 
e dignidade, entre outros”, diz Karina Gutierres, sócia 
do escritório Bosquê Advocacia. Ainda que sobrem 
motivos para celebrar, é importante ressaltar que, nos 
últimos anos, alguns acontecimentos têm mostrado 
profundo descaso com crianças vítimas de violência, 
sobretudo, sexual. “Quando olhamos para os casos de 
estupro infantil que acarretam gestações indesejadas, 
e todos os outros milhares de casos de violência que 
acometem crianças e adolescentes no Brasil, temos 
que perguntar: ‘Onde estavam o Estado, as famílias e a 
sociedade que não garantiram a proteção destas pessoas 
contra os abusos recorrentes a que são submetidas?’”. 
Se você suspeita de algum tipo de crime sendo 
cometido contra vulneráveis, denuncie imediatamente 
através do Disque 100. As ligações são anônimas.  
:: bosqueadvogados.com.br

NÃO FECHE
OS OLHOS

CHOCÓLATRAS,  
UNI-VOS!

Quando o assunto é chocolate não há quem se 
atreva a dizer que não gosta da iguaria. Prova disso 
são as prateleiras dos supermercados, que vivem 
lotadas com o cacau em versões que agradam a 

qualquer paladar. Entre as novidades da temporada, o 
festejado Brownie do Luiz, aquele que vem na 

latinha vermelha, acaba de fechar parceria com a 
animação brasileira “Os Chocolix”, de  

Jacqueline Shor, com edição limitada e  
rótulo divertido. Imperdível! 

@browniedoluiz C E N A 
AC ONC H E G A NTE

O que é mais incrível na infância é não ter compromisso com 
nenhum estilo. Pode gostar de princesas e ainda assim andar 
de skate, curtir livros fofos e só usar roupas pretas ou ser hi-
tech confesso e amar um jogo de tabuleiro. E é para agradar 

essa trupe que a Divino Espaço tem em seu select a Luminária 
Castelo de Lego, feita de madeira, com peças que trazem 
detalhes em verde, vermelho e azul. @divinoespacodecor

O QUE VOCÊ TEM A DIZER? 
O app Matraquinha, que auxilia na comunicação de 
crianças com espectro autista (TEA), acaba de virar 
livro. Criado em 2018, o aplicativo ganhou destaque 

por conta da facilidade de manuseio na transmissão de 
desejos, emoções e necessidades. Na versão literária, 

a interação segue com o apoio de ilustrações, além 
de ter páginas com quadros em branco que devem 

ser preenchidas com imagens de objetos, brinquedos, 
lugares, familiares e alimentos. “A obra foi criada por 

solicitação de mães, pais e profissionais da saúde 
e de educação. O intuito é que possa ser utilizado 

diariamente e, caso o responsável deseje, em conjunto 
com o app Matraquinha ou como material de apoio para 

terapias”, explica Grazy Yamuto, educadora parental 
e cofundadora do projeto. São duas versões: livro 

ilustrado e livro ilustrado para recortar. 
:: matraquinha.com.br


