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DIA DAS MÃES

INVENTE UM JEITO DE ESTAR PERTO
Viver longe
não é desculpa
pra deixar a
mamãe sem
presente no dia
dedicado a ela
NATHÁLIADEALCANTARA

N

oDia das Mães,
o mais gostoso
é agradar a pessoa que te ama,
cuida e enche
de carinhos e mimos desde que você nasceu. Nessa data especial, até
quando se está longe é
preciso inventar um jeito
pra ficar perto.

Para a especialista em
etiqueta e comportamento Cláudia Matarazzo, o
filho precisa se esforçar
para compensar a distância em uma data tão
importante.
“É sempre bom se programar para estar disponível durante uma data importante ou um compromisso,mas senão
é possível,
sempre tem
alguma solução”.
Com alguém tão
especial
quanto
elas,
todo
cuidado é
pouco.
En-

tão, este ano, eletrodomésticos e artigos para casa
estão cortados da relação
depresentes.
“Máquina de lavar roupas, fogão e geladeira são
presentes para a casa. Ninguém se sente especial ganhando coisas assim. Não

é porque a sua mãe te ama
mais do que o mundo que
ela vai perdoaressa gafe”.
A dica da escritora e
especialista em etiqueta
e presentes, Isabel Vasconcellos, vai ajudar

muita gente.
“Presentear alguém não
é nenhum mistério. Ainda
mais com alguém tão amado como a mamãe. Observe osdetalhes, como ela se
vesteedo que ela gosta”.
Para fazer o agrado certo,
só depende de você. Opções de presentes não
vão faltar (veja quadro) paratodos os bolsos.“Elasabetudosobre
você.Evocêsobreela?Estejaatentoaalguémqueestá

sempreaíparavocê”.
Tãolonge
Além de passar o aniversário longe da mamãe, o
jornalista Eduardo Jahjah,
de30anos, também terá de
passar o domingo sem ela
paracomemorar adata.
O motivo é que a irmã,
que mora em Washington,
nos Estados Unidos, ganhou bebê. “Minha irmã teve o segundo filho e minha
mãe planejou as férias paraajudá-la”.
O que mamãe auditora
fiscal Salete Jahjah, de 59
anos, não imagina é a surpresa que vai encontrar
quandovoltar de viagem.
“Ela volta para o Brasil
quando as férias acabarem. E será recebida com
um presente que representeo quesinto por ela”.

Fique de olho nas dicas pra agradar a mamãe
Vejaamamãe:expresseempalavrasoquevocêsenteporela.Oimportanteédizeroquantovocêéumapessoagrataportudo aquiloqueelafezporvocê.
Relembreosmomentosquea presençadessagrandemulherfoiessencialparavocêerelate.Nãouseapenasovelhoclichêdo felizdia dasmães,euteamo.Compartilheaimportânciaqueelatemnasuavida.
Dica:dáparasecomunicarporSkype,sistemadechamadatelefônica,comdireitoa webcam,pelainternet(www.skype.com/intl/pt/home)

Moderno:oquetodamãequeré
passaradatacomseufilho.Então,
juntocomoconviteparaumalmoço
ouumjantaremoutrodia,vocêpode
comprarumpardesandáliasque
tenhatudoavercomelasóprodia
nãopassarembrancoemostraro
quantoaama.
PorR$87,92,parceladosnocartãoe
comfretegrátis,vocêalegraasua
mãeemqualquerlugardoBrasil.
(www.dominiodamodablog.com.br)

Gostosoebonito:vocênãopodevisitá-la,masfloresechocolates
estremecemqualquermãe!OarranjocustaR$88,00
(www.floresonline.com.br)

Tecnologia:driblaradistânciaéumadasmelhores
opçõesparamatarasaudadedequemestálonge.
Comumcelular,vocêpodefalar,mandarmensagens
eatétrocarvídeos efotos.NositedoSubmarino
(www.submarino.com.br),omodeloaoladosaipor
R$300,00edápraparcelarematé10vezes.

Cheirosa:todamãeadoraestarbonitaecheirosa,seja
noDiadasMãesounão.Umperfumequevaifazê-laficar
comocheirinhodaJenniferLopezduranteotrabalhoou
nafaxinaemcasafazqualquermãesederreter.
Napromoção,porR$69,00
(http://perfumes.sacks.com.br)

