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DIVULGAÇÃO

O laranja vai 
dominar o verão 

- e o inverno 
também!

DIA DOS SUPER-HERÓIS

“Ser pai: é sentir o que realmente representa amar 
outra pessoa e saber que você é muito importante 
para ela também!”

A frase acima é uma resposta à pergunta: o que é 
ser pai para você, de um pai que é muito importante 
para a minha família. E você, pai, já se fez essa per-
gunta? O que mudou na sua vida, na sua rotina, nos 
seus sentimentos após o nascimento do seu filho ou 
filhos? O que de mais importante você dedica a eles?

É incontestável a importância da figura paterna 
na vida de uma criança. Quando nasce um bebê, 
nasce também um pai - e não apenas uma mãe. Nos 
primeiros meses após o parto, enquanto mãe e bebê 
buscam se conhecer e se adaptar um ao outro, o 
trabalho do pai é de extrema importância para tra-
zer segurança, conforto e acolhimento à mulher e ao 
bebê. Com o passar do tempo, a relação se estreita, 
na medida que o pai dedica seu carinho, seu tempo, 
sua atenção e dedicação.

Para a maioria das crianças a figura paterna re-
presenta segurança, responsabilidade e realidade. É 
uma importante figura para o seu desenvolvimento 
emocional. É relacionada, como mencionamos no 
título, aos super-heróis, porque é no colo do pai que 
buscamos o conforto dos nossos medos e ansiedade.

O homem não nasce pai, ele se torna pai. É um 
processo de aprendizado diário. Cuidar, educar, par-
ticipar, escutar, aconselhar, levar, buscar… Isso tudo é 
obrigação tanto da mãe, quanto do pai. Portanto, o 
homem não tem que ajudar a mulher nas obrigações 
que dizem respeito à família e aos filhos. O homem 
precisa exercer sua paternidade, dividindo todas as 
responsabilidades, cuidados e obrigações na criação 
dos filhos. E não é apenas obrigação, mas o fortaleci-
mento de um vínculo para que os pequenos se sintam 
mais amados, seguros e acolhidos.

Ao meu pai, ao meu marido e a todos os pais, 
desejo um domingo de muito amor. E que o abraço 
seja sempre o 
mais valioso 
dos presentes.

Feliz dia dos 
super heróis!

Verão combina com cores vibrantes, 
que transmitam vitalidade e energia. Por 
isso o laranja chegou para dominar a es-
tação mais quente do ano. Mas se engana 
quem pensa que ele não pode ser aprovei-
tado no inverno também. Democrático e 
muito poderoso, o laranja é mais versátil do 
que você pode imaginar. Nas temperaturas 
mais quentes ele tem o poder de 

deixar o look com cara 
de clima tropical, man-
tendo o visual alegre. Já 
nos dias frios ele pode 

quebrar a seriedade 
das combinações 

sóbrias e dar um ar descontraído às pro-
duções monótonas. 

Inclusive, a cor é uma ótima alternativa 
para usar com as mais diversas estampas, 
que podem ir desde o clássico animal print 
até as listras. E, claro, fica ótima com o ve-
lho e bom jeans, dando um up em qualquer 
tipo de look. 

Mas e como inserir a cor nas produções 
se ela por si só já é muito chamativa? O 
laranja é intenso, sim, mas fique tranquila 
que existem infinitas possibilidades de 
combiná-lo sem muito exagero. A cor vai 
bem com quase tudo, ou seja, coordena 
muito bem com outras padronagens e 
tonalidades. Cores como branco e bege 
podem ser aliadas na hora de combinar o 
laranja para looks casuais e despojados. 
Preto e azul marinho são opções para vi-
suais sóbrios e elegantes. Mas se você não 
tem medo de ousar, uma dica é combinar 
o laranja com cores vibrantes e diferentes, 
como o lavanda, pink, coral ou turquesa. 
Pode parecer estranho, mas as cores casam 
perfeitamente entre si e pode apostar que 
é tendência na certa!

E se prepare: o laranja promete domi-
nar o beahwear! A cor também é sucesso 
quando falamos da moda praia. Maiôs e 
biquínis no tom vibrante valorizam o bron-
zeado, além de ser a cara do verão. Uma 
dica é investir em saídas de praia no laranja. 
Além de poder usar na piscina e na beira 
mar, ela pode ser inserida nas produções 
do dia a dia.


