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Rock Story

A Lei do Amor

Áries 21 de mar. a 20 de abr. Touro 21 de abr. a 20 de mai.

Gêmeos

Escorpião 23 de out. a 21 de nov.

Aquário 21 de jan. a 19 de fev.

21 de mai.a 20 de jun. Câncer 21 de jun. a 21 de jul.

Peixes 20 de fev. a 20 de mar.

Sagitário 22 de nov. a 21 de dez.

Virgem 23 de ago. a 22 de set.Sol Nascente

Libra 23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCapricórnio

Leão

Malhação 

Junior Lima irá ser papai!
Junior de Lima e sua mulher, Môni-

ca Benini, anunciaram a novidade nesta 
quarta-feira, 15, em posts publicados 
simultaneamente no Instagram . O ca-
sal terá um menino e o nome já foi di-
vulgado: Otto.

“Que alegria contar isso para vo-
cês! Que fase mais especial da vida! 
Nossa família está crescendo e o amor 
já é gigante! Mandem a melhor energia 
possível, que o Otto já está a caminho”, 
festejou Junior.

Mônica também comemorou: 
“Dois corações pulsam em mim, e vejo 
meu amor multiplicando numa veloci-
dade surreal. Já não somos dois, somos 
três... Construindo uma família e dando 
mais sentido ainda às nossas vidas. Ve-
nha com muita saúde, Otto, porque nós 
estamos cheios de amor para te dar”.

Junior e Mônica se casaram em 
outubro de 2014 em uma fazenda no 
interior de São Paulo. Em outubro do 
ano passado, foram questionados se já 
pensavam em ter filhos e, na ocasião, 

o artista desconversou. “Ainda não, é 
isso o que dá para dizer”, disse, aos 
risos.

A  irmã de Junior, Sandy, tam-
bém anunciou a gravidez pelas redes 
sociais. Ela e Lucas Limas são pais de 
Theo, de 2 anos.

Uma das fotos publicadas para anunciar 
a gravidez 

O ex-casal, Yanna Lavigne e 
Bruno Gissoni, desembarcam 
juntos no Rio de Janeiro

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni 
foram clicados por paparazzi desem-
barcando juntinhos no Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio, nesta quarta-
-feira, 15. A atriz, grávida de 7 meses 
do ator, usava uma saia justa que já 
marcava sua nova silhueta.

No dia anterior, eles foram, 
também juntos, à inauguração de 
uma loja no Brás, em São Paulo. No 
evento, os dois posaram em clima de 
proximidade e carinho, mas fizeram 
questão de deixar claro que não são 
mais um casal.

No evento, Bruno falou sobre a 
separação e fez questão de esclarecer 
que a relação segue a mais amigável 
possível. “A gente sempre esteve bem 
desde o começo. Nunca brigamos, 
muita coisa foi dita e o que importa é 
estarmos juntos neste momento. Es-

tamos felizes”, disse na ocasião.
Yanna foi na mesma linha do ex 

ao falar do relacionamento: “Estamos 
juntos como pais, como pai e mãe, 
mas como casal, não”. A criança, pre-
vista para nascer entre abril e maio, 
se chamará Madalena.

Tião descobre que terá que pas-
sar a noite na cadeia. Tiago não acre-
dita na história que Marina conta para 
justificar seu sofrimento. Yara e Ciro 
ajudam Aline. Vanessa fala de Valdir 
para Pedro e Olavo. Antônio sofre por 
causa de Letícia. Mileide avisa a Salete 
para tomar cuidado. Misael não acei-
ta que Aline volte para casa. Marina 
procura Ana Luiza e Tiago não gosta. 
Luciane convence Ana Luiza a abrir o 
notebook de Elio. Vitória pede a Gigi a 
lista de convidados da festa na casa de 
Venturini. Tião faz ameaças a Magnó-
lia. Tiago visita Letícia e Antônio o ex-
pulsa do hospital. Luciane fica irritada 
por Helô não dar atenção a seus con-
selhos. Venturini afirma a Mileide que 
está regenerado. Gigi fala a verdade 
em seu depoimento. Luciane encontra 
uma carta de Carmem. Ana Luiza e Pe-
dro assistem ao vídeo da morte de Elio.

Júlia não aceita a proposta de 
Lázaro. Gordo percebe que Diana está 
tentando se aproximar de Gui. Eva avi-
sa a Gui que não poderá mais atendê-lo. 
Néia exige que Lázaro resgate o contrato 
que Léo perdeu para a 4.4. Manu sente 
pena de Léo. Nanda diz a Syl que acabará 
com o namoro de Gordo e Eva. A agen-
te mostra a foto de Gui com Diana para 
Júlia. Júlia conta a Gui sobre a proposta 
de Lázaro e não cede a seu pedido para 
continuarem juntos. Lorena concorda em 
dar dinheiro para William e Romildo fu-
girem. Riba repreende Alex por destratar 
os clientes. Alex decide voltar para casa. 
Lorena tenta convencer Júlia de que Gui 
a ama. Carlos pede dinheiro a Lázaro e o 
ameaça. Lorena enfrenta Diana.

Elisa e Julião decidem ficar jun-
tos. Mocinha confessa seus erros e 
pede perdão a Alice. Mario se emo-
ciona com o nascimento de Giulliana. 
Ralf conhece Paty e Marina. Daniel 
pede uma chance a Milena. Lenita, 
Ralf, Mario, François e Loretta acor-
dam uma parceria de trabalho. Tanaka 
e Mocinha conversam. Alice reabre a 
Arraial Pescados e recontrata Wagner. 
Tiago aceita viajar para o Japão com 
Yumi, mas ela diz que dois devem se 
casar antes. Louzada e Carolina se bei-
jam. César afirma para sua advogada 
que deseja mudar. Alice revela a Mario 
que está grávida.

Nanda explica a Rômulo a sabota-
gem de Vanderson e afirma que ficará ao 
lado dele. Juliana é aprovada no exame 
da autoescola e comemora com Jabá. 
Rômulo revela a Belloto e Jéssica que 
perdeu a luta porque foi dopado por 
Vanderson. Nandae Rômulo convencem 
Clara a depor contra Vanderson. Tânia 
confronta Ricardo sobre os supostos 
depósitos para Carmem, e o empresário 
nega veementemente. Ricardo vê Julia-
na passear com Caio de motocicleta. 
Renato flagra Nandacom Rômulo. Tânia 
decide se separar de Ricardo.

Você está sendo muito solicitado, 
seja no ambiente profissional que no 
familiar, porque neste período você pa-
rece muito disposto a escutar e a acon-
selhar as pessoas ao seu redor. Com sua 
força interior você consegue motivar as 
pessoas próximas. As configurações as-
trológicas atuais favorecem o trabalho 
em equipe e consequentemente conse-
guirá pequenos êxitos profissionais. No 
entanto, não espere demais pois as con-
quistas virão aos poucos e precisarão de 
muita dedicação de sua parte. Cuide de 
sua saúde com atividades de lazer.

Devido ao bom posicionamento do Sol em 
relação ao seu signo, você consegue bons resulta-
dos de suas iniciativas recebendo elogios de che-
fes e superiores. Seu cotidiano pode ser bem agra-
dável se você não tiver expectativas exageradas e 
se contentar com os pequenos êxitos que a vida 
lhe apresenta. As pessoas ao seu redor percebem 
sua atitude mais disponível e podem vir a pedir 
sua ajuda seja para resolver pequenos problemas 
que para receber conselhos pessoais. No campo 
profissional você avançará devagar, mas de forma 
segura rumo aos seus objetivos que finalmente se 
apresentam mais claramente. Use sua capacidade 
organizacional e obterá ótimos resultados.

Algumas situações inesperadas 
podem vir a atrapalhar seus planos, 
porém se você conseguir usar a sua 
capacidade criativa poderá superar 
as eventuais dificuldades. Mantenha 
a cabeça fria para poder resolver os 
percalços, pois com o ingresso de seu 
regente no signo de Áries, você poderá 
fazer uso de todas as suas faculdades 
intelectuais, encontrando mais facilida-
de para alcançar seus objetivos. Você 
conseguirá facilmente pequenos êxi-
tos. Cuide de sua saúde, pois poderá 
sofrer problemas respiratórios devido 
a inflamações e irritações pulmonares.

Você está procurando manter o seu 
equilibro emocional, mesmo se nem sempre 
consegue ir adiante com seus projetos pes-
soais. No entanto, as configurações desta se-
mana prometem lhe facilitar a vida com novas 
energias, que serão úteis para ir em direção a 
seus objetivos. Mesmo com as circunstancias 
atuais, que não estão nada fáceis, você con-
segue ótimos resultados e poderá aproveitar 
para motivar também seus colegas e parcei-
ros que se sentirão estimulados a caminhar 
junto com você. Por outro lado, mesmo no 
ambiente familiar você conseguirá se dedicar 
a melhorar os seus relacionamentos, pois es-
tará se sentindo mais leve e despreocupado.

Você pode usar as suas capacidades orga-
nizacionais para avançar rumo aos seus objeti-
vos, que alcançará em breve tempo apesar das 
dificuldades. Para conseguir obter a necessária 
paciência que o momento atual requer, você 
pode fazer uso de exercícios físicos como ca-
minhadas ao ar livre, pois enquanto caminha 
pode pensar nas soluções adequadas para os 
eventuais obstáculos que encontra no caminho. 
Confie em suas habilidades e obterá ótimos re-
sultados de suas iniciativas. Não desista de seus 
objetivos. Defenda seus planos com habilidade 
e, sobretudo, não bata de frente com seus che-
fes para não acabar se dando mal. Adapte-se às 
circunstancias atuais para obter mais sucesso.

As causas dos atritos que você encontra 
em seu ambiente profissional podem ser encon-
tradas nas suas atitudes que, por serem demasia-
damente críticas, costumam causar mal-estares 
em seus colegas e parceiros. Consequentemente 
e apesar de seu empenho em cumprir adequa-
damente as suas tarefas, algumas atitudes suas 
podem prejudicar também o reconhecimento 
positivo de seu desempenho. Procure mudar a 
sua abordagem habitual e releve os pequenos 
erros, seus e dos outros, concentrando a sua 
energia nos assuntos mais importantes e esco-
lhendo bem as suas prioridades. Cuide de sua 
saúde, alimentando-se adequadamente: você 
está sujeito a sofrer de anemia.

Você deve aproveitar ao máximo as opor-
tunidades que Júpiter, ainda em trânsito em seu 
signo, lhe está proporcionando. Mesmo se as 
coisas não estão caindo do céu e os desafios não 
são poucos, os resultados que você está obten-
do estão em igual proporção ao seu empenho 
pessoal. No entanto, no afã de conseguir mais 
e mais objetivos, você pode se sobrecarregar 
de tarefas e, consequentemente, acabará não 
dando conta de tudo. Evite qualquer tipo de 
exagero para não prejudicar a sua saúde. Vênus, 
seu regente, se encontra em retrogradação, in-
dicando a necessidade de rever planilhas e orça-
mentos para não prejudicar o seu fluxo de caixa.

Você pode aproveitar as configurações 
astrológicas atuais para elaborar planos cria-
tivos e originais para superar aqueles obstácu-
los que teimam em atrapalhar a sua caminha-
da. Nesta semana você se sentira equilibrado 
mentalmente e fisicamente e estará psicolo-
gicamente confiante de forma que conseguirá 
enxergar com clarreza os problemas encon-
trando soluções adequadas. Sua autoconfiança 
será contagiante e seus colegas se sentirão su-
ficientemente motivados para ajudá-lo coope-
rando em seus projetos. Seus entes queridos 
também estarão mais disponíveis, proporcio-
nando um ambiente familiar harmonioso.

Você precisa aprender a modificar a sua 
forma de abordar os problemas se quiser con-
seguir mais sucesso em seus empreendimen-
tos. Continuando na sua velha e batida toada 
não chegará a lugar algum! Use a sua cabeça 
com criatividade para orientar suas iniciativas 
e não espere que as oportunidades caiam do 
céu. Seria melhor você ampliar as suas ativi-
dades visando conquistar novos mercados 
e construindo bases solidas para os futuros 
empreendimentos. Não se deixe abater pelo 
pessimismo causado por eventuais fracassos 
ou pelas insistentes dificuldades: continue 
confiante e chegará aonde deseja.

Você não encontra grandes dificul-
dades para ir adiante com seus objetivos. 
Porém, neste momento você pode precisar 
fazer uma grande faxina para jogar fora tudo 
aquilo que não lhe serve mais porque não 
deu o resultado esperado. Insistir na mesma 
e velha toada pode dar resultado negativo. 
Como você tem a capacidade de motivar seus 
colegas e parceiros, pode enriquecer seus 
planos com novas ideias criativas e originais. 
Sua energia positiva se propaga e contagia 
as pessoas ao seu redor. Por que você não 
aproveita para estreitar ainda mais os laços 
familiares, inclusive aqueles estremecidos?

Você está sendo muito solicitado, 
seja no ambiente profissional que no fa-
miliar, porque neste período você parece 
muito disposto a escutar e a aconselhar 
as pessoas ao seu redor. Com sua força 
interior você consegue motivar as pes-
soas próximas. As configurações astro-
lógicas atuais favorecem o trabalho em 
equipe e consequentemente V. conse-
guirá pequenos êxitos profissionais. No 
entanto, não espere demais pois as con-
quistas virão aos poucos e precisarão de 
muita dedicação de sua parte. Cuide de 
sua saúde com atividades de lazer.

Você pode se sentir revigorado após 
a passagem do Sol em seu signo, porém, 
como seu signo estará ainda sob a influên-
cia do eclipse solar, as perturbações emo-
cionais podem continuar a atrapalhar o seu 
bem-estar. Um sonho acalentado há algum 
tempo está perto de se realizar, porém irá 
precisar de muito empenho de sua parte e 
de uma eventual adaptação circunstancial 
em sua realização. Sua natural criatividade 
será ainda muito requisitada e necessária a 
cada passo do caminho. Não desista agora 
que está perto de seus objetivos. Insista. 
Seja determinado e chegará aonde deseja!
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Listras: clássicas e perfeitas para o look
Para a nossa alegria, uma das 

estampas mais clássicas de todos os 
tempos ainda está no topo das favo-

ritas. 
Então encontramos algumas pe-

ças para que você se inspire. Separe 

suas peças listradas favoritas, porque 
elas merecem fazer parte dos seus 
looks e arrase com elas:
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A combinação do preto com o 
branco, quando bem utilizada, pode 
criar ambientes modernos, chiques e 
aconchegantes. 

O que você tem que ter em mente 
é que o branco é uma cor um pouco 

Detalhes em preto e branco que fazem a diferença
fria e impessoal e o preto pode dei-
xar os ambientes com uma atmosfera 
um pouco carregada. Assim, são pe-
quenos detalhes que vão deixar a sua 
decoração perfeita. Por um lado, você 
pode explorar o colorido em peque-

nos detalhes como plantas, pequenos 
objetos decorativos, como livros e 
almofadas, por outro, também pode 
procurar trabalhar com materiais 
como a madeira ou cimento queima-
do. 
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Enogastronomia e boa 
música no Garibaldi Vintage
que acontece hoje

A sétima edição do Garibal-
di Vintage acontece no dia 17 de 
março, na Rua Buarque de Macedo, 
onde a música é um fator importan-
te para ambientar o festival, além 
da gastronomia e a variedades de 
espumantes, vinhos e cervejas arte-
sanais . As canções de época e os 
prédios do centro histórico irão lhe 
transportar para as décadas de 20 a 

60 para você reviver esse período. 
O evento ganha um destaque ainda 
maior quando o público se caracte-
riza e usa trajes das épocas.

O Quarteto de Jazz da Orques-
tra Municipal e o Coro Canarinhos 
de Garibaldi circularão entre o pú-
blico dando um toque ainda mais 
clássico à noite. Para acrescen-
tar, diversos restaurantes estarão 

presentes e os valores dos pratos 
variam de R$ 15 a R$ 25 reais, de 
acordo com cada cardápio.

Outro destaque são os carros 
antigos que ficam expostos e incre-
mentam mais ainda para o encanto 
do evento. 

O Garibaldi Vintage inicia as 19 
horas e como acontece a céu aber-
to, a entrada é gratuita. 

Corrida de Carrinho de 
Lomba  neste domingo

Neste domingo dia 19, acon-
tece a 2ª edição da Corrida de 
Carrinho de Lomba da Vindima. O 
evento encerra o Bento em Vindi-
ma. A atividade é realizada na Rua 
Estefania Pasquali Eder, com início 
previsto para às 10h30. 

Programação
19/03:

7:00 as 9:30 inscrições e trei-
nos livres.

10:00 início da categoria roli-
mã e roda de madeira.

12:00 as 13:00 intervalo
13:00 categoria força livre.

Categorias: 
Premiação para 1°, 2° e 3° lugar de 
cada categoria e para o carrinho 
destaque.

Inscrição: R$30,00 mais 1Kg de 
alimento não perecível, Menores 
de 18 anos será liberado mediante 
a presença de um responsável.

Alteração Trânsito

As vias sofrerão alteração no 
sentido do trânsito das 6h30 às 
19h30. A Rua Estefânia Pasquali, 
estará totalmente bloqueada des-
de a Rua Antônio Ducatti até a Rua 
Marechal Floriano.

 Já a Marechal Floriano estará 
obstruída no lado direito no trecho 
entre a rua Benjamin Constant e 
a General Osório, sentido Bairro/
Centro. 

No lado esquerdo da mesma 
via o bloqueio será entre a Salda-
nha Marinho e a Benjamin Cons-
tant. 

Na Rua Barão do Rio Branco, 
o trânsito está bloqueado desde 
a Saldanha Marinho até a Rua Ma-
ceió.

O terminal de ônibus da Rua 
Barão do Rio Branco será transfe-
rido para a Rua Saldanha Marinho, 
no lado direito da via.

Em todos os bloqueios have-
rá sinalização e monitoramento 
de agentes de trânsito conforme 
mapa.
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Quer limpar a memória 
RAM do celular? Conheça 
os melhores aplicativos 
para esta função
Para deixar celulares mais rápidos, usuários de Androids podem utilizar 
aplicativos capazes de encerrar recursos que não estão sendo utilizados

Na hora de otimizar o funcionamen-
to de celulares – no caso Android – vale a 
pena ir em busca de aplicativos que lim-
pam a memória RAM do smartphone. As 
opções - gratuitas – oferecem ferramentas 
capazes de encerrar recursos que não es-
tão sendo utilizados em segundo plano, 
além de analisar quais apps estão consu-
mindo mais a potência do aparelho.

Selecionamos alguns dos melhores 
aplicativos que desempenham essa fun-
ção. Confira:

1) Clean Master
Permite gerenciar funções do celular, 

limpar o cache e otimizar a memória RAM 
de forma simples, além de contar com in-
terface em português. Mostra quais apli-
cativos estão em reprodução e a potência 

que estão consumindo, dentre redes so-
ciais, mensageiros e até apps mais pesa-
dos que ficam rodando em segundo plano. 
A execução é simples: ao clicar no botão 
“otimizar”, o recurso é acionado. O app é 
gratuito e pode ser utilizado em qualquer 
momento.

2) RAM Booster & Cleaner
Também oferece funções direciona-

das para a limpeza da memória RAM do 
celular. Na interface principal, é apresen-
tado um gráfico com informações sobre 
a ocupação da RAM no aparelho. Para 
executar, é só tocar no botão de “Boost” 
e aguardar o resultado, que mostra quan-
to espaço foi liberado. O recurso também 
oferece uma lista com os apps abertos 
em segundo plano, além de informações 

sobre a capacidade de armazenamento 
do smartphone. Gratuito, está disponível 
para Android 2.3 ou superior.

3) Android Booster
Uma opção prática (e totalmente em 

português) para acelerar a memória RAM 
do celular. Com um gráfico sobre a RAM 
e armazenamento interno na tela inicial, 
o recurso permite personalizar quais apps 
o usuário pode encerrar para aliviar o con-
sumo de memória. Ao lado de cada item, 
consta a quantidade consumida no apare-
lho e basta um toque para acionar a ação.

4) RAM Booster Ultimate Pal
Um dos mais práticos aplicativos 

quando se fala em otimizar a memória 
RAM. Ao pressionar o botão “Boost”, o 
usuário consegue observar um gráfico 
com a porcentagem de memória ocupada 
pelo sistema ou apps no Android. O re-
curso também oferece a ferramenta para 
encerrar aplicativos que estão rodando 
em segundo plano ou consumindo dados. 
Com interface em inglês, está disponível 
para Android 2.2 ou superior.

5) Smart RAM Booster
Funciona em celulares com Android 

2.3 ou superior. Analisa o sistema já na 
tela inicial, mostrando o quanto de RAM 
pode ser poupada. Oferece a opção para 
selecionar quais funções deseja encerrar 
ou limpar para otimizar o aparelho e ao 
lado de cada item, é disponibilizada a in-
formação sobre os espaços ocupados; ao 
final, mostra o total livre. O app tem uma 
função extra para gerenciar o armazena-
mento interno, aplicativos e privacidade 
de uso.

6) Memory Booster – RAM 
Optimizer

Oferece interface em português e 
permite otimizar a memória RAM de for-
ma prática, mostrando a porcentagem que 
está sendo ocupada no aparelho, além de 
permitir acesso à gráficos do uso durante 
o dia. Durante o escaneamento interno, 
são visualizados os apps que mais conso-
mem espaço. O recurso permite encerrar 
as funções de forma personalizada com 
apenas um botão e selecionar quais apps 
serão inicializados ao ligar o celular, dei-
xando o funcionamento mais ágil.

7) APUS Booster+
Possui ferramentas completas para 

gerenciamento do Android, além de auxi-
liar o usuário a chegar em um funciona-
mento ideal do celular. A interface mostra 
os aplicativos que estão deixando o pro-
cessamento de RAM mais lento, permitin-
do resfriar o sistema de forma simplifica-
da. A função encerra aplicativos que estão 
rodando em segundo plano e consumindo 
memória de forma desnecessária. É gratui-
to e com visual em português.

Spotify se prepara para lançar 
serviço de música Hi-Fi
Versão de áudio de alta-fidelidade já esta em 
teste e promete evitar perda na qualidade das 
músicas disponíveis no serviço

Um dos serviços de streaming de 
maior sucesso atualmente – o Spotify 
– se prepara para oferecer ao usuário 
um serviço de música Hi-fi. A versão 
de áudio de alta-fidelidade busca ini-
bir a perda na qualidade das músicas 
disponíveis, e já esta sendo testada 
por um pequeno grupo de usuários.

O custo da modalidade - chamada 
de Spotify Hi-Fi – deve ficar entre US$ 
5 e US$ 10 (algo em torno de R$ 15,50 
e R$ 31). A novidade não é totalmente 
inesperada, uma vez que a Apple estu-
da trocar a porta Lightning do iPhone 
por USB-C, beneficiando milhares de 
usuários que poderão consumir áudio 
sem perda na qualidade.

Um porta-voz da empresa, expli-
ca que a Spotify está sempre testando 
novos produtos e ofertas, mas afirma 
que não há notícias para compartilhar 
neste momento. Mas, com base nos 
detalhes do serviço que a empresa 
vem disponibilizando para um pe-
queno grupo de usuários, é possível 
esperar um lançamento mais amplo 
em breve.

Alguns truques do Spotify para 
aproveitar ao máximo o que a plata-
forma pode oferecer:

1. Playlists colaborativas
É possível criar listas de repro-

dução com amigos para ouvir quan-
do achar melhor. No aplicativo para 
desktop, clique em uma playlist e 
selecione a opção “Playlist Colabora-
tiva”. Um pequeno ícone vai aparecer 
acima do ícone da pasta indicando 
que ela é colaborativa. Mas fique 
atento: qualquer um dos amigos com 
acesso à lista pode adicionar ou remo-
ver faixas.

2. Versão original
No caso de uma música que teve 

trechos censurados, você pode optar 
pela versão chamada “explícita”. É só 
rolar a tela para baixo e procurar “1 
More release”, ou “Mais lançamen-
tos”. Assim, é possível ter acesso à 
versão original.

3. Sessão privada
O serviço oferece a opção de 

uma sessão privada. Nesse caso, os 
outros usuários não conseguem saber 
quais faixas você está reproduzindo. 
Vá em “Arquivo” e clique em “Seção 
privada”.

4. Recupere playlists apa-
gadas

Abra a versão web do serviço e 
clique no seu perfil. À esquerda, se-
lecione a opção "Recuperar playlists". 
Clique em "Restaurar", ao lado da 
playlist que você quer recuperar. De-
pois, abra novamente o app e em 
seguida, a playlist resgatada deve 
aparecer na parte de baixo da lista de 
playlists.

5. Corrida
O Spotify Running é um recurso 

para ajudar corredores, que se ba-

seia no ritmo de corrida do usuário. 
O sistema usa o acelerômetro do 
smartphone para sugerir músicas de 
acordo com a animação do atleta e 
para ativá-lo, basta abrir a seção de 
playlists e clicar em "Running". Logo 
depois, clique em "Começar corrida".

6. Encontre colaborações
Digite o símbolo “+” ou a pala-

vra “AND” para encontrar parcerias 
entre dois artistas.

7. Crie efeitos entre as 
faixas

Busque no ícone de menu, que 
fica à direita da tela, a opção "Prefe-
rências" e vá até "Configurações avan-
çadas". Em "Reprodução", habilite a 
opção "Fazer uma transição gradual 
entre as músicas". É possível até es-
colher a duração do efeito.

8. Atalhos do teclado
Confira alguns atalhos para PC e 

Mac:
Reproduzir / Pausar: Espaço;
Ir para a próxima faixa: Windo-

ws: Control + seta da direita | Mac: 
Command + seta da direita;

Faixa anterior: Control + seta 
da esquerda | Command + seta da 
esquerda;

Aumentar ou diminuir o volume: 
Control + seta para cima/para baixo 
| Command + seta para cima/para 
baixo;

Criar playlist: Control + N | 
Command + N.

9. Celular como controle 
remoto

O serviço de streaming de áudio 
deixa o usuário usar o smartphone 
como controle remoto para reprodu-
zir faixas no aplicativo para PC. Para 
isso, é preciso que os dois disposi-
tivos estejam conectados à mesma 
rede Wi-Fi e à mesma conta de usu-
ário. Depois disso, acesse as configu-
rações e clique em “Connect”.

10. Retire artistas dos re-
sultados da busca

Se você quer buscar por algo no 
Spotify, mas não deseja que determi-
nado artista apareça nos resultados, 
digite o que procura, “NOT”, seguido 
de quem gostaria de excluir da pes-
quisa.
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Site descobre aquela música 
que não sai da sua cabeça
Plataforma web permite que usuários identifiquem canções cujo nome 
ou trechos não lembram, apenas cantarolando seu ritmo

Sabe aquela música que você 
adora, que não sai da sua cabeça? 
Aquela que você não lembra o título, 
nem mesmo algum trecho da letra 
para pesquisar? Agora, já é possível 
identificá-la. Uma nova plataforma 
web promete descobrir a canção 
escolhida de um jeito muito sim-
ples: cantarolando a música – e 
não é preciso pronunciar correta-
mente as palavras.

O site Midomi oferece esse 
recurso, contanto que o usuário 
tenha um microfone em seu com-
putador. Bastam 10 segundos de 

gravação para que ele comece a 
funcionar. Além disso, a plataforma 
também funciona como uma rede 
social de música – basta acessar 
o catálogo, criar uma conta para 
compartilhar, ouvir e classificar o 
conteúdo.

Como utilizar o recurso
Com a canção na cabeça, você 

pode iniciar a identificação. Para 
isso, clique no botão "Click and 
Sing or Hum", na página inicial, 
e cantarole a música e esqueça a 
preocupação de acertar a letra. O 

site funciona de modo similar ao 
Shazam, mas, ao invés de identifi-
car uma música gravada, descobre 
o nome através do seu ritmo.

Outro ponto interessante da 
plataforma é que o próprio inter-
nauta otimiza o seu funcionamen-
to - quando cria um cadastro no 
Midomi, o usuário pode gravar sua 
voz cantando as músicas disponí-
veis. A partir daí, o site, armaze-
na esses dados, utilizando-os de 
modo a facilitar a identificação 
durante as pesquisas de outros 
perfis.

Plataforma oferece um jeito fácil de identificar músicas que apenas sabemos cantarolar, sem lembrar nome ou letra

Já é possível localizar 
smartphone roubado e 
ainda, tirar foto do ladrão
Aplicativo permite que aparelho seja controlado remotamente, por meio de um 
comando em SMS, a partir do telefone de amigos ou através de portal

Ter o celular roubado é uma tre-
menda dor de cabeça. Além da ques-
tão envolvendo o valor investido no 
aparelho, o usuário ainda enfrenta 
uma lista considerável de aborreci-
mentos. Para ajudar a evitar todo esse 
incômodo, a Avast! - fornecedora de 
soluções representada no Brasil pela 
Stity Tecnologia - liberou o aplicativo 
Avast Anti-Theft, voltado para smar-
tphones e tablets Android.

Sua principal função é localizar 
e rastrear o aparelho via GPS, con-
trolando- o remotamente. Disponí-
vel nas versões gratuita e premium 
(paga), o Anti-Theft é um aplicativo 
independente do Avast Mobile Se-
curity e Avast Antivírus, e o melhor: 
completamente invisível quando está 
sendo executado, impedindo que o 
ladrão tome conhecimento de sua 
utilização.

Mas um dos recursos mais in-
teressantes é a capacidade de tirar 
fotos remotamente e ouvir o áudio 
do ambiente onde o telefone está 
localizado. O app pode ser confi-

gurado para enviar uma notificação 
para outro dispositivo sobre uma 
modificação do cartão SIM. E o usu-
ário consegue acionar características 
remotas por meio de um comando 
em SMS a partir do telefone de um 
amigo ou através do portal do Avast.

Na versão premium ($1,99 por 
mês ou $14,99 por ano), outros re-
cursos são disponibilizados, como 
a Geoproteção (que executa ações 
específicas  - bloqueio, sinal sonoro, 
enviar localização) e determinação 
de perímetro (para que o app possa 
ser acionado se o aparelho estiver de 
posse de outra pessoa, no caso de 
perda ou furto).

Também é oferecido ao usuário 
um verificador de senha, que visa 
aumentar a segurança da aplicação. 
Ele consegue recuperar remotamen-
te dados como registro das chama-
das, mensagens SMS e outros itens 
pessoais do telefone antes de zerar 
a memória de forma remota. O Avast 
Anti-Theft está disponível na Google 
Play.

App permite tirar fotos remotamente e ouvir o áudio do ambiente onde o telefone 
está localizado Desafio de inovação tecnológica

A Universidade Estadual de Cam-
pinas – Unicamp (SP) lança um desafio 
tecnológico, com inscrições abertas 
até o dia 26, pela internet. A ação vai 
disponibilizar 51 patentes de seu por-
tfólio para alunos de graduação, pós-
-graduação e outros interessados em 
empreendedorismo. Durante a com-
petição, serão desenvolvidos mode-
los de negócio, transformados depois 
em startups. 

A iniciativa integra o Desafio Uni-
camp 2017 de Inovação Tecnológica 
- competição de empreendedorismo 
organizada pela Agência de Inovação 
Inova. A abertura do Desafio Unicamp 
acontece no dia 8 de abril, com um 
workshop prático de Lean Cavas - 
uma metodologia de modelagem de 
negócio, ministrado pelo consultor 
de inovação e especialista na área, 
Domenico Greco.

Para participar, os interessados 
devem formar equipes de três a cinco 
membros, sendo que cada integrante 
da equipe campeã levará R$ 3 mil, 
além de outros prêmios. Segundo 
informações da Unicamp, na hora da 
inscrição é necessário escolher uma 

tecnologia da universidade que mais 
interessa (são aproximadamente 50 
tecnologias pré-selecionadas e o mo-
delo de negócio vai ser montado em 
cima da tecnologia). A partir daí, os 
participantes começam a conceber a 
nova empresa.

Como vai funcionar
A primeira fase da competição 

(dois meses) vai permitir que os par-
ticipantes, junto ao inventor, terão 
entendam o funcionamento da tecno-
logia funciona. Em seguida, será feita 
uma primeira seleção dos modelos 
apresentados.  Os que obtiverem as 
melhores avaliações recebem apoio 
de um mentor empresarial do ramo, 
que vai orientar a equipe – ajudando 
a pensar em um cliente, parceiros-
-chaves para o negócio, custos e tam-
bém receitas para montar o modelo.

Ao final da capacitação, no início 
de julho, seis projetos finalistas serão 
escolhidos para a apresentação do dis-
curso de venda, chamado de "pitch". 
As três equipes premiadas ganham o 
um curso na área de empreendedoris-
mo, um programa de pré-aceleração 

de negócio e, para o 1° lugar, R$ 3 mil 
a cada membro. Os interessados em 
levar o modelo adiante e montar uma 
empresa formal podem solicitar um 
licenciamento da tecnologia.

Informações:
Desafio Unicamp 2017 de Inova-

ção Tecnológica
Quem pode participar: compe-

tição aberta a alunos de graduação, 
pós-graduação e interessados em em-
preendedorismo de todo o Brasil

Prazo de inscrições (sem custo): 
até 26 de março

Inscrição: site da Inova www.ino-
va.unicamp.br/desafio

Competição é aberta à alunos e demais 
interessados de todo o país

Novo aplicativo impede 
que pessoas espiem a 
tela de seu celular

A BlackBerry desenvolveu um 
novo aplicativo, voltado para pes-
soas que tem aversão à curiosos, 
que acompanham o que o usuário 
faz no smartphone. 

Conhecido como “Privacy Sha-
de”, o novo software para Android 
escure a tela de seu aparelho, im-
pedindo assim que outras pessoas 
acompanhem o que está sendo 
exibido.

A ferramenta permite que o 
usuário defina a área a ser exibi-
da de maneira clara, e selecione 
algum elemento que mereça mais 
atenção. Para utilizar o app, é ne-
cessário ter pelo menos o Android 
Nougat instalado em um dispo-
sitivo, visto que ela usa os novos 
recursos de Configurações Rápidas 

para funcionar.
As configurações que o novo 

software oferece incluem o ajuste 
do nível de luminosidade da tela 
para que ela se adapte a diferentes 
ambientes. Mesmo não sendo ide-
al para todos os tipos de usuários, 
o aplicativo ainda é uma boa solu-
ção quando se fala em privacidade 
total - principalmente em ambien-
tes públicos.

Mas o aplicativo tem uma res-
trição de uso que deve dificultar 
sua popularização: até agora, só 
funciona em gadgets da própria 
BlackBerry. Só conseguem utilizar 
o serviço usuários que tenham 
modelos como o Priv, o DTEK50, o 
DTEK 60 ou o KEYone (assim que 
ele for lançado´.
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O resgate da humanização na hora de dar a luz
As medidas anunciadas pelo governo sinalizam um avanço em relação a prática de apoio contínuo e individualizado às gestantes na hora do parto

Na semana em que foi come-
morado o Dia da Mulher, o Gover-
no anunciou medidas importantes 
com o intuito de tornar o parto 
mais humanizado. O documento 
elaborado pelo Ministério da Saú-
de recomenda que todas as mater-
nidades e centros de parto normal 
do país adotem essa postura, redu-
zindo procedimentos considera-
dos desnecessários e melhorando 
de forma significativa a qualidade 
do atendimento à mulher durante 
esse momento tão singular.

E esse é, sem dúvida, um si-
nal de avanço em relação a um 
assunto tão relevante e delicado. 
Um passo adiante na bela tentativa 
de resgate do conceito primordial 
que rege a vinda de uma criança 
ao mundo, com todas as suas su-
tilezas e desafios. E entre as di-
versas recomendações da cartilha 
lançada pelo Ministério da Saúde, 
é possível encontrar a bem-vinda 
adoção de técnicas para alívio da 
dor e a contraindicação da cha-
mada manobra de Kristeller - que 
consiste em empurrar a barriga da 
mãe para auxiliar na expulsão do 
bebê.

Além disso, o documento 
também estabelece que a partir de 
agora, partos de baixo risco pode-
rão ser feitos por enfermeira obs-
tetra e obstetriz, além do médico 
obstetra. Mas sem dúvida, um dos 
pontos mais bem recebidos por 
todos que defendem arduamente 
o parto humanizado é o resgate 
do papel da doula - as novas dire-
trizes determinam que as materni-
dades garantam a presença delas 
durante o parto.

A cartilha também recomenda 
o imediato contato pele-a-pele en-
tre a mãe e o bebê, métodos de 
alívio da dor (como imersão em 
água e massagens), liberdade de 
posição durante o parto e respeito 

à privacidade da família, além de 
não poder mais ser exigido jejum 
das grávidas. Todas essas questões 
essenciais que constituem o apoio 
contínuo e individualizado à ges-
tante em parto, buscam trazer às 
mulheres mais dignidade e huma-
nidade na horar de dar a luz. E sem 
dúvida, precisam ser defendidas 
com todo o empenho e perseve-
rança possíveis

O retorno do papel 
 ancestral da doula

A palavra doula tem origem 
grega e significa “mulher que ser-
ve”. Esse papel, que vem sendo 
resgatado nos dias atuais, já era 
desempenhado pelas mulheres 
desde a antiguidade. Hoje em dia, 
as doulas retomam seu lugar, aju-
dando a transformar a experiência 
do parto em um momento ainda 
mais especial e tranquilo, dando 
suporte físico e emocional não só 
na hora do nascimento da criança, 

mas também durante todo perío-
do da gestação e pós parto.

Até agora, a entrada das dou-
las não era permitida em todas as 
maternidades do Brasil, mas com 
as novas medidas, a situação co-
meça a mudar. É importante frisar 
que a atuação delas durante par-
tos já era reconhecida e estimula-
da, tanto pelo Ministério da Saúde 
quanto pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Segundo diversos 
estudos, a presença delas pode 
diminuir índices de cesáreas, a 
duração do trabalho de parto, pe-
didos de analgesia peridural, uso 
de ocitocina e até mesmo o uso do 
fórceps.

Esse tipo de apoio que as ges-
tantes recebem de doulas antes, 
durante e depois do parto não só 
aumenta a sensação de segurança 
e bem-estar da mãe, mas também 
ajuda a identificar e combater a te-
mida depressão pós-parto. E esse 
ponto é muito importante. Em 

muitos países, como Canadá e Es-
tados Unidos, o acompanhamento 
das doulas é incentivado pelos mé-
dicos há muito tempo.

Aqui no Brasil, as doulas já fo-
ram incluídas na Classificação Bra-
sileira de Ocupação e podem ob-
ter certificados em cursos com até 
200 horas/aula. Nesses cursos, elas 
aprendem não só a teoria envol-
vendo o parto, mas principalmen-
te práticas que envolvem todos 
os cuidados com a mãe e o bebê 
em todas as etapas que envolvem 
o nascimento da criança. Também 
são abordados os cuidados que 
envolvem o respeito da proteção 
individual e das gestantes em um 
ambiente hospitalar.

Pioneirismo na região
Michele Furlaneto, doula e 

uma das pioneiras no desenvolvi-

Mas afinal, o que significa parto 
humanizado?

Antes de mais nada, é necessário esclarecer que o termo "parto huma-
nizado" não deve ser compreendido como um tipo de parto, mas sim, 
um processo onde a gestação e o parto são vistos como eventos fi-
siológicos perfeitos (onde apenas 15 a 20% das gestantes apresentam 
adoecimento neste período necessitando cuidados especiais), cabendo 
a obstetrícia apenas acompanhar o processo e interferir apenas quando 
for necessário.

Humanizar o parto é respeitar esta fisiologia, e apenas acompanhá-la. É 
perceber e respeitar o papel protagonista da mulher que está para dar a 
luz, com todos os seus aspectos culturais, individuais, psíquicos e emo-
cionais. É devolver às mulheres o direito de conhecimento e escolha. 
É permitir que as mulheres vivenciem o nascimento de seus filhos de 
forma ativa, participativa, completa.

A humanização do parto permite também a compreensão de que os 
processos naturais do ser-humano vivenciados por inteiro podem sim 
envolver dores, conflitos, medo. Mas que essas experiências levam a 
importantes transições, que embasam o crescimento, o amadurecimen-
to das pessoas. A busca contínua dessa mudança de postura em relação 
ao momento do nascimento de uma criança pode trazer uma gama de 
benefícios para a mãe, para o bebê e até mesmo para os familiares.

O papel da doula vem sendo resgatado nos últimos anos

As novas diretrizes lançadas pelo governo buscam intensificar a humaniza-
ção do parto em todo o país

A palavra doula tem origem grega e significa “mulher que serve”
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O resgate da humanização na hora de dar a luz
As medidas anunciadas pelo governo sinalizam um avanço em relação a prática de apoio contínuo e individualizado às gestantes na hora do parto

mento desse trabalho em Bento 
Gonçalves e região, vê um avanço 
importante na questão do parto 
humanizado no Brasil. “Diversas 
campanhas de conscientização 
que vem se espalhando por todo o 
país e isso faz com que aumente 
o número de gestantes que saem 
em busca de informações. Assim, 
o número de mulheres que conse-
guem ter um filho assistidas de for-
ma mais humana é cada vez maior. 
Elas passam experimentam esse 
momento de um jeito muito mais 

tranquilo e feliz”, explica.
A doula visualiza num curto 

de tempo uma busca ainda maior 
e espera que a expectativa e meta 
de partos humanizados em nossa 
cidade e região sejam atingidas. E 
esclarece. “Para as mulheres, a pre-
sença de uma pessoa que a ajude 
a lidar com as dores, com o nervo-
sismo, com as incertezas é muito 
importante. E principalmente que 
a ajude a reconhecer seu papel de 
protagonista em todo o processo”.

Michele explica que o traba-

lho da doula inicia antes do parto, 
ainda na gestação, com encontros 
para conhecer a mãe (e também o 
pai, quando houver interesse) que 
vai dar luz e informa-la sobre todo 
o processo. “Ela esclarece suas 
dúvidas, falamos sobre o plano de 
parto, as etapas, a preparação do 
períneo e tudo o que envolve o 
nascimento de seu filho”. É essen-
cial levar informação e tranquilida-
de para a mãe e se for o caso, seu 
companheiro, para que eles viven-
ciem essa experiência sem medo e 

Doula  pioneira

Michele Furlaneto é formada em educação Infantil. Terapeuta e constela-
dora familiar, instrutora de yoga para gestantes e na gestação que teve, foi 
em busca da formação para exercer a função de doula. Formou-se 2014 e 
é pioneira nessa prática aqui na região, tendo acesso a um dos hospitais 
de maior referência regional. Auxilia a gestante e seu acompanhante para 
obter um parto mais tranquilo e saudável. 

Experiência de Gabriela Resch  no parto 
acompanhado por uma Doula:

“Ter o acompanhamento da doula 
foi de uma importância enorme. 
Ela me olhou nos olhos e me aju-
dou a ficar firme.  Primeiramente 
porque eu estava sozinha, minha 
família não é de Bento. Segundo 
porque eu estava com muito medo 
de ter parto normal e me senti mui-
to mais segura com ela ao meu 
lado.
O apoio, as massagens, a con-
fiança, o preparo. Tudo ajudou. 
As dores começaram levemente 
sábado à noite, se estenderam 
o domingo todo. Quando ficaram 
mais fortes fomos ao hospital, 

sem bloqueios.
O trabalho desenvolvido por 

Michele com as gestantes inicia 
com encontros na Divyna Luz Tera-
pias Integradas para passar conheci-
mento físico e emocional com ativi-
dades práticas, buscando deixa-los 
prontos (mãe e companheiro, quan-
do for o caso) para o momento tão 
desejado. “Também acompanho ce-
sáreas, auxiliando na hora de levar o 
recém- nascido ao peito e também 
na troca de roupa e na sua recupe-
ração”, pontua.

Para Michele, a presença da 
doula traz conforto à gestante na 
hora de dar a luz, não só físico, 
mas psicológico. “Durante o par-
to, no decorrer das contrações, 
nos ajudamos a mãe a encontrar 
as melhores posições, fazemos 
massagens e compressas que auxi-

liam no alívio da dor”, explica. Ela 
ressalta que a doula também ajuda 
o companheiro da gestante a sem 
evolver de forma mais ativa no tra-
balho de parto.

Mas o trabalho da doula não 
acaba na sala de parto, e Michele 
faz questão de marcar presença na 
casa dos pais após o nascimento, 
orientando em relação aos cuida-
dos com o bebê, como primeiro 
banho e o início da amamentação. 
“Todo esse apoio, essa presença 
antes, durante e depois do parto 
ajudam a transformar a experiência 
de forma positiva, e traz muito mais 
serenidade para a família”. E finaliza. 
“É um momento único, especial e nos 
ajudamos às mulheres a vivenciarem 
ele de forma mais tranquila, retoman-
do seu protagonismo na hora de tra-
zer um filho ao mundo”.

Grupo de mães e pais  já orientados pela doula

ainda sem dilatação e as contrações 
não estavam ritmadas. Mas nesse mo-
mento meu medo era tão grande que 
me abalou psicologicamente, criando 
um certo bloqueio - as dores pareciam 
mais intensas que o normal. Nesses 
momentos, principalmente, a presença 
dela fez toda a diferença, me fez voltar 
ao controle da situação.  Ficamos toda 
a noite no hospital, e a doula passou 
todo o tempo fazendo massagens e 
me acalmando porque eu estava muito 
nervosa.

Quando a bolsa estourou, o pai do bebê 
chegou e o Pietro veio ao mundo. Foi 

muito rápido pra mim, e apesar de 
ter ficado toda noite no hospital, 
não vi as horas passarem. O mais 
incrível é que depois que o bebê 
nasceu, esqueci completamente 
da dor. O tempo todo, pude contar 
com as palavras calmas da doula, 
sua orientação e apoio total. Como 
o pai do bebê estava trabalhando e 
só conseguiu vir de manhã, foi ela 
quem me levou para o hospital. E 
não tenho dúvidas que a papel dela, 
antes e durante do parto – até mes-
mo depois me orientando com o 
bebê - foi muito importante. Me senti 
amparada, verdadeiramente segura.

Gabriela afirma que presença da doula fez toda a diferença
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Mural da fofura

Amamentar não é só 
sobre alimentar 

O leite materno é o principal 
alimento para os bebês até um ano 
de idade e nele existem mais de 200 
componentes essenciais para a saúde 
do pequeno.

A nutrição, no entanto, não é a 
única função da amamentação, pois 
ele também fornece outros benefícios 
que são igualmente essenciais.

Importância da amamen-
tação

Além alimentar, o leite também 
serve para acabar com a sede do bebê. 

“O primeiro leite que sai é bas-
tante aquoso e, por isso, muitas ve-
zes o bebê quer mamar não por que 
está com fome, mas por que está com 
sede”, explica a pediatra Dra. Luciana 
Herrera, especialista em amamenta-
ção e educadora no grupo Aninhare, 
de Ribeirão Preto.

O sono é outro motivo pelo qual 
o bebê pede peito. A sucção, a tem-
peratura da pele da mãe e o contato 
próximo com o barulho do coração 
são características que deixam o bebê 
mais tranquilo e, consequentemente, 
facilitam que ele pegue no sono.

Mas, além das necessidades fi-
siológicas, a amamentação também é 

alimento emocional.
Um bebê passou a grande parte 

da sua vida até então dentro do útero 
e se adaptar à vida externa, além de 
muito aprendizado em pouco tempo, 
envolve também descobertas que, 
muitas vezes, causam medo e insegu-
rança.

“A mamada é o momento em que 
o bebê está bem pertinho da mãe, 
quentinho, sentindo a pele dela e 
ouvindo o barulho do coração, sen-
sações que remetem à segurança do 
útero que ele tinha até então”, co-
menta Dra. Luciana.

É exatamente por isso que 
o bebê mama também 
para:
• Matar a saudade do útero
• Não se sentir sozinho
• Quando está com medo
• Ou se sentindo inseguro

“A gente lembra tudo isso para 
dizer que a mãe não tem que ficar 
marcando a hora que o bebê vai para 
o peito e quanto tempo fica. Em cada 
mamada, ele precisa de uma coisa e 
de um tempo. Então, a amamentação 
tem que ser em livre demanda, o pei-
to tem que ser oferecido sempre que 

o bebê pedir”, defende a pediatra.

De quanto em quanto tem-
po o bebê deve mamar?

Não é possível negar, no entan-
to, que além de um ato de doação de 
amor, a amamentação também é um 
processo difícil, que requer paciência 
e abdicação de muitas coisas. Mas, 
o primeiro trimestre é o mais difícil. 
Depois, a mãe e o bebê criam sua 
própria rotina. 

“Os primeiros três meses são 
muito intensos. O bebê está se adap-
tando, aprendendo. Conforme cresce, 
ele melhora a capacidade de sucção 
e começa a dar intervalos maiores”, 
tranquiliza a pediatra.

É exatamente essa necessidade 
de mamar muitas vezes que leva algu-
mas mulheres a acharem que o leite 
materno pode ser fraco. 

“O bebê não vai mamar de três 
em três horas. Tem mãe que espera 
que isso aconteça desde o nascimen-
to e não vai acontecer. Ele vai solici-
tar em um intervalo muito menor e 
não é por que o leite é fraco, mas por 
que ele ainda está aprendendo a su-
gar e precisa muito mais do que só o 
alimento”, reforça Dra. Luciana.

Gravidez gera esquecimento?
O cérebro não diminui durante a 

gravidez. O que ocorre é uma intensa 
ação do hormônio progesterona a partir 
da oitava semana de gestação, que rela-
xa todos os tecidos, desde os ligamentos 
da pelve e musculatura do abdômen até 
as artérias do corpo todo. Esse “amoleci-
mento” provoca uma sensação de fadiga 
que dura até a 14ª semana. Não há o que 
fazer para evitar esse fenômeno normal 
da gravidez. Portanto, tente descansar e 
peça ajuda nas tarefas do cotidiano.

Cuidado com a quantidade 
De acordo com uma nova pes-

quisa do The University College, em 
Londres, alguns pais não estão ali-
mentando bem os seus bebês. O es-
tudo analisou dados da rotina de ali-
mentação de 2564 bebês entre 4 e 18 
meses em relação a quantas refeições 
eles consumiam por dia e qual era o 
tamanho do prato.

Os pesquisadores perceberam 
que as crianças com sobrepeso esta-
vam comendo uma média de 141 ca-
lorias, em comparação a 130 calorias. 
“O estudo sugere que a frequência 
com que se alimentam não tem im-
pacto no peso e não é como se os pais 
dos bebês com sobrepeso estivessem 
dando uma barra de chocolates para 
os filhos. A verdade é que eles comem 
porções maiores”, disse Hayley Syrad, 
autor do estudo, à BBC.

Muitos pais não veem o 
fato de o filho ser um “bebê 
gordinho” como algo nega-
tivo

Isso é uma coisa que precisa to-
mar cuidado, pois maus hábitos ali-
mentares nos primeiros anos podem 
ter consequências para toda a vida. A 
nutricionista clínica do Hospital Sepa-

co, Marcia Camargo Fanti, alerta que 
obrigar a criança a “raspar o prato” 
não é um hábito saudável. “Esse pen-
samento faz os pequenos acreditarem 
que devem comer até não aguentar 
mais, podendo causar transtornos ali-
mentares e até obesidade”, explica.

É preciso respeitar quando a 
criança afirma que está satisfeita e 
criar uma rotina de alimentação em 
que horários sejam respeitados e não 
haja distrações, como TV ligada, para 
garantir um número de refeições sufi-
cientes. Vale também, orientar a crian-
ça a comer devagar para que ela possa 
reconhecer aos poucos seu nível de 
saciedade.

Ainda existem poucas recomen-
dações de órgãos de saúde em relação 
à quantidade que bebês devem comer, 
já que isso varia muito em relação ao 
tipo de alimento e estilo de vida da fa-
mília. Porém, o Sistema de Saúde da 
Inglaterra divulga em seu site algumas 
sugestões. O órgão indica que os pais 
comecem servindo porções pequenas 
e deixem que os filhos peçam por mais 
se ainda estiverem com fome. Ele tam-
bém orienta que as refeições infantis 
não sejam servidas em pratos de adul-
tos, pois isso é um incentivo para por-
ções exageradas.

Arthur Riboldi Peruzzo, filho de Angélica Riboldi Peruzzo e Andrei Roger Peruzzo

Mas, além das necessidades fisiológicas, a amamentação também é alimento emocional
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Hall da fama

A epidemia de esporotricose que afeta 
gatos e pode atingir humanos

Há uma doença emergente que se 
alastra pelo Brasil, mas da qual pouco se 
tem falado, a não ser no Rio de Janeiro.

 A doença se chama esporotricose e 
é causada por um fungo que vive natural-
mente no solo, o Sporothrix sp..

O gato é a maior vítima do problema, 
uma micose causadora de lesões sérias e 
potencialmente fatais quando não tratadas 
em tempo hábil.

ANo Brasil, Sporothrix brasiliensis é o 
agente etiológico mais prevalente, embora 
S. schenckii também seja encontrado em 
menor proporção.

Por meio de unhadas (o termo técni-
co é “arranhadura”), os gatos infectados 
transmitem o fungo a outros felinos, a 
cães e também a seus donos.

As lesões em humanos e cães geral-
mente não são tão severas como nos feli-
nos e raramente impõem risco à vida.

Mesmo em gatos, que são mais afeta-
dos, a doença tem cura, mas o tratamento 
é caro e demorado.

E a doença se concentra em animais 
da periferia e de comunidades carentes, o 
que dificulta o tratamento devido princi-
palmente ao custo.

“No Brasil, a esporotricose humana 
não é uma doença de notificação compul-
sória e, por isso, a sua exata prevalência é 
desconhecida”, disse a veterinária Isabella 
Dib Gremião, do Laboratório de Pesquisa 
Clínica em Dermatozoonoses em Animais 
Domésticos do Instituto Nacional de In-
fectologia Evandro Chagas da Fundação 
Oswaldo Cruz (INI/Fiocruz).

“Desde julho de 2013, devido ao sta-
tus hiperendêmico da esporotricose no 
Rio de Janeiro, a doença se tornou de no-
tificação obrigatória no estado. Apenas no 
INI/Fiocruz, unidade de referência no Rio 
de Janeiro, mais de 5 mil casos humanos e 
4.703 casos felinos foram diagnosticados 
até 2015”, disse a pesquisadora.

Apenas naquele ano, segundo dados 
da Vigilância Sanitária do município do 
Rio de Janeiro, foram 3.253 casos felinos. 
Já em 2016, verificou-se um aumento de 
400% no número de animais diagnostica-
dos. Ao todo, o órgão fez 13.536 atendi-
mentos no ano passado – seja nos insti-
tutos públicos veterinários, em assistência 
domiciliar ou comunitária. Em pessoas, a 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro registrou no ano passado 580 ca-
sos.

Essas estatísticas se referem apenas 

aos casos notificados. Os pesquisadores 
apontam que o nível de subnotificação 
deve ser grande. Gremião é a primeira 
autora de um trabalho que acaba de ser 
publicado na revista PLOS Pathogens so-
bre a transmissão da esporotricose entre 
gatos e humanos.

Transmissão e tratamento
Não se sabe como o Sporothrix bra-

siliensis começou a infectar os gatos. Até 
o aumento no número de casos no Rio de 
Janeiro, a esporotricose era considerada 
uma doença muito esporádica e ocupacio-
nal, lembra Rodrigues.

Ela é conhecida como a “doença dos 
jardineiros”, pelo fato de os primeiros ca-
sos diagnosticados nos Estados Unidos no 
fim do século 19 terem sido entre planta-
dores de rosas.

O fungo ocorre naturalmente no solo 
e sobre a superfície de plantas como a ro-
seira. No caso norte-americano, os pacien-
tes se infectaram ao se arranhar em seus 
espinhos.

O primeiro diagnóstico de esporo-
tricose animal no Brasil é de 1907, entre 
ratos naturalmente infectados nos esgo-
tos da cidade de São Paulo – os primeiros 
casos felinos ocorreram nos anos 1950.

Do Rio de Janeiro, a doença se es-
palhou para outras cidades fluminenses, 
e de lá para outros estados. A recente 
emergência da esporotricose felina na re-
gião metropolitana de São Paulo chama a 
atenção dos pesquisadores da Unifesp e 
do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 
onde 1.093 casos foram confirmados nos 
últimos anos.

Já há casos de esporotricose em todo 

o Sudeste e o Sul do Brasil. Começam tam-
bém a se manifestar na região Nordeste e 
no exterior. Em Buenos Aires, em 2015, 
foram relatados cinco casos humanos po-
sitivos.

Apesar de existir outras espécies de 
fungos do gênero Sporothrix espalhadas 
pelo mundo e que também provocam a 
doença, segundo os pesquisadores a epi-
demia brasileira é única, pelo agente etio-
lógico a atacar felinos, por ter se tornado 
uma zoonose a partir do momento que os 
gatos passaram a transmitir o fungo aos 
humanos e pelo expressivo número de 
casos.

“Nos anais da medicina, o maior 
surto de esporotricose teria ocorrido nos 
anos 1940 entre mineiros na África do Sul.

A origem da infecção nos 3 mil casos 
relatados estava no madeiramento de sus-
tentação das galerias das minas, onde ha-
via colônias de Sporothrix. Uma vez iden-
tificados os focos, a madeira foi tratada e a 
epidemia acabou”, disse Camargo.

No Brasil, além da falta de capacidade 
de fazer diagnósticos em larga escala nas 
esferas municipal, estadual e nacional, fal-
ta acesso a remédios para tratar a doença.

O medicamento de referência é o 
antifúngico itraconazol, de preço elevado. 
A cada mês e ao longo de seis meses são 
necessárias no mínimo quatro caixas: duas 
para tratar o animal e outras duas para o 
tutor, caso este esteja doente.

Como todo proprietário de gatos 
sabe, por mais queridos que sejam seus 
bichanos eles arranham, principalmente 
em situação de estresse como na hora de 
dar remédio.

Enquanto não estiver livre do fungo, 

o gato pode continuar transmitindo o fun-
go. Após o primeiro ou o segundo mês de 
tratamento, geralmente as lesões desapa-
recem, mas o fungo, não. “A interrupção 
do tratamento antes de seis meses pode 
levar ao ressurgimento das lesões”, disse 
Camargo.

Não se conhece a razão pela qual os 
gatos são tão suscetíveis ao Sporothrix 
brasiliensis nem porque neles a doença é 
tão grave. 

Um gato com lesões pode ter o fungo 
em suas garras. Ao brigar com outro gato, 
um cão ou perseguir um rato, ele passa o 
fungo por meio de arranhaduras.

As arranhaduras nos gatos ocorrem 
geralmente na cabeça, local mais comum 
do aparecimento de lesões, mas não o 
único. O fungo presente nas lesões destrói 

progressivamente a epiderme, a derme, o 
colágeno, os músculos e até ossos. Além 
disso, o fungo pode acometer os órgãos 
internos, agravando o quadro clínico.

“Quando o animal chega a essas 
condições, é comum ele ser abandonado 
pelos donos. Vai para a rua e alimenta a ca-
deia de transmissão. Se o gato morre, ele 
é enterrado no quintal ou num lixão, que 
serão contaminados pelo fungo presente 
no cadáver”, disse Gremião.

Segundo a pesquisadora, além da ca-
pacidade de diagnosticar todos os casos e 
do acesso ao medicamento, o combate ao 
surto de esporotricose exige que os gover-
nos realizem campanhas educativas sobre 
a guarda responsável do animal.

Este conteúdo foi originalmente publica-
do no site da Agência Fapesp.

A estilosa, Tiffany, de Daiane Zat

As lesões em humanos e cães geralmente não são tão severas como nos felinos e raramente 
impõem risco à vida
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Maciel De Toni comemorou 
seu aniversário na segunda-
feira, 13 de Março. Angélica Riboldi Peruzzo e Andrei Roger Peruzzo

Ana Paula Cenci

A competente advogada, Nilvana Cesca recebeu os cumpri-
mentos pelo seu aniversário da última segunda-feira, 13


