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DIVULGAÇÃOCores tendência 
para o verão 

2020
Na semana passada fa-

lei um pouquinho sobre 
o laranja, que é a aposta 
desse ano em termos de 
cores. Mas não é só ele que 
vai dominar as vitrines, 

não! Existe uma paleta 
linda de tons que serão 
tendência no próximo 
verão, confere:

Neo Mint: frescor, 
suavidade e equilíbrio. 

Essas são as palavras-chave 
para descrever o verdinho 
menta. É verdade que ele 
não aparecia há muito tem-
po, mas esse clarinho vai 
bem com diferentes tons e 
tipos de tecido.

Baby Blue: o azul clari-
nho já apareceu em outras 
oportunidades e esse ano 
volta com essa pegada bem 
fresh do verão. O baby blue  
é delicado, perfeito para as 
mais românticas.

Mellow Yellow: otimis-
ta e elegante, esse tom 

de amarelo combina 
muito com o clima 
mais quente. E a 
dica é: não tenha 
medo de ousar. 

A cor vai bem com 
outros tons quentes e 

vibrantes.
Pelas tonalidades, per-

cebe-se que o verão vai 
ser dominado pela deli-
cadeza, tanto nas cores 
como nas modelagens. 

Babados, cortes suaves e 
tons clarinhos devem per-
manecer em alta na estação 
mais quente do ano.

PROTEÇÃO
Hoje quero compartilhar com vocês um texto da 

psicóloga Leiliane Rocha. Recebi o conteúdo em um 
grupo de mães no WhatsApp e achei pertinentes as 
informações. Fui em busca da autora. No Facebook, 
você facilmente encontra a página da psicóloga. Ela 
é especialista em sexualidade humana e dá muitas 
dicas sobre o universo infantil e os cuidados e aten-
ção em relação ao abuso sexual. Confere:

Como é gostoso ouvir as gargalhas dos nossos filhos 
enquanto fazemos cócegas! Gostamos tanto que, na 
maioria das vezes, eles pedem pra gente parar, mas não 
paramos. É muita diversão! Será? Se é tão bom, por que 
a criança pede para pararmos?  De acordo com a PhD em 
Neurociências, Rosana Alves, as cócegas ativam regiões 
cerebrais ligadas ao riso, mas também regiões relaciona-
das à dor e à proteção do corpo.

No início pode até ser divertido, mas logo depois o 
cérebro recebe a informação de que o corpo se sente 
ameaçado e corre perigo. Isso gera um desconforto, por 
isso a criança pede para parar. Patty Wipfler, fundadora do 
Instituto Handy in Handy, afirma que “o principal motivo 
que torna a cócega problemática é que as crianças podem 
não ser capazes de dizer quando querem que ela pare. O 
riso é uma resposta automática ao ser tocado por outra 
pessoa - não é uma resposta que a criança possa recusar. 
Isso coloca o outro no comando de quando ou por quanto 
tempo a criança ri”, no comando do corpo infantil.

E o que isso tem a ver com abuso sexual? Para pro-
tegermos nossos filhos de qualquer tipo de violência, 
inclusive a sexual, temos que diariamente passar a men-
sagem (em palavras e ações) de que ninguém pode tocar 
no seu corpo sem seu consentimento, que sob qualquer 
toque que cause desconforto ela deve dizer “Não!”, que 
pessoa alguma poderá continuar com brincadeiras que 
a desagrade. 

Se no cotidiano falamos isso, mas não respeitamos 
os limites do corpo infantil, palavras perderão a força. 
Portanto, quando uma criança pedir para parar de fazer 
cócegas: PARE! E se alguém estiver fazendo cócegas ou 
outra brincadeira em que seu filho se sente desconfortá-
vel, e ele te pedir: “Mamãe, peça para ele parar” carinho-
samente interfira e retire a criança da situação.

Assim você estará passando as mensagens: “Eu me 
interesso em te proteger”, “Você não precisa corresponder 
àquilo que te incomoda”, “Pode até ser divertido para o 
outro, mas se te faz mal, você não precisa aceitar”.

A mensagem central deste texto não é: “NÃO FAÇA 
CÓCEGAS!”, mas sim: “RESPEITE O PEDIDO, A FALA, AS 
EMOÇÕES E O CORPO DA CRIANÇA!”. A criança precisa 
entender que o corpo é dela e que todos devem respeitar. 
Isto é fundamental para imprimir na mente infantil con-
ceitos básicos para prevenção ao abuso sexual.

Fonte: Psicóloga Leiliane Rocha


