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DIVULGAÇÃO

Rosa: do pink ao millenial 

Feliz daquele que tem o privilégio de conviver com 
seus avós. Eu, que conheci apenas a minha avó ma-
terna, e por poucos anos, tenho na lembrança a doçu-
ra do seu abraço. Abraço de vó. E pelas memórias de 
meus pais, conheço um pouco da personalidade e da 
vida daqueles que me precederam. Ao ouvir, encon-
tro elos comigo mesma, com meus irmãos, meus pais. 
Temperamento, atitudes, qualidades, personalidade 
são coisas que também trazemos de berço.

Esse convívio é lindo de ver. Avós não estão preo-
cupados com alimentação saudável, isso é coisa de 
pai e mãe. Fazer a criança comer toda a comida do 
prato é com eles (até porque a comida na casa dos 
avós tem sabor diferente). Podemos até questionar 
os métodos ou o valor nutricional, mas o prato fica 
limpinho. Seria por causa das guloseimas pós comida 
que eles dão sem nenhuma culpa? Causa uma felici-
dade e uma cumplicidade. “Tem surpresa hoje, vô?” 
Tem sim - ele responde - mas não conta pra tua mãe.

Falando em doces, avós são mesmo de açúcar. 
Com os filhos, a educação era severa, volta e meia 
rolava até uma palmada. Com os netos... “não xinga 
ela, coitadinha...”. A paciência deles também é algo 
inesgotável (com os netos, claro). Bagunça, gritaria, 
tudo dentro da normalidade. Quebrou o vaso da sala? 
Ah, não faz mal, foi sem querer.

Outro incrível dom é o de curar qualquer ma-
chucado. Basta um simples assopro para tudo estar 
resolvido. E quando você fica doente de verdade, são 
seus avós que têm os melhores remédios (que são, 
muitas vezes, caseiros).

Casa dos avós é mesmo o melhor lugar do mundo. 
Para dormir, então, tem uma magia. No colo ou na 
cama deles, a sonequinha da tarde tem um carinho 
especial e normalmente vem precedida de uma 
historinha que só eles sabem contar. Os pais se en-
chem de felicidade ao ver esta relação. Porque eles 
merecem curtir, mimar, aproveitar e fazer tudo aquilo 
que os pais aprenderam com eles que não devem! 
Afinal, os avós são o melhor refúgio, eles sabem o 
que realmente faz os netos felizes e têm o melhor 
abraço do mundo.

Feliz Dia dos Avós, vocês merecem!
Aos filhos e netos, valorizem a oportunidade de 

ter pessoas tão especiais em suas vidas.

O rosa não é novidade para ninguém, 
mas é verdade que ele nunca foi tão for-
te quanto nos últimos anos. Ele bombou 
em 2018 no millenial, um rosinha clarinho, 
super delicado. Agora, o tom vai desde as 
cores mais suaves até o pink e neon. As 
escolhas dessas tonalidades para os looks 
vai depender do seu estilo e preferência, 
mas fique sabendo que qualquer cartela 
de cor escolhida vai fazer sucesso. 

Para as mais básicas, o rosa claro é a 
pedida certa. Discreto e feminino, deixa o 
visual mais romântico e suave. Ele é super 
fácil de ser combinado com outras cores 
e pode render looks monocromáticos bem 
elegantes. O rosa neon ou até mesmo o 
pink podem ser mais difíceis de serem 
inseridos nas produções do dia-a-dia, 
mas ficam um charme quando com-
binados da maneira correta. Se for 
investir nessas tonalidades fortes, 
combine com peças mais básicas 
e de cores neutras, como branco 
e nude.

AOS AVÓS,
COM CARINHO


