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Rock Story

A Força do Querer

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.

Novo Mundo

Libra 23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCapricórnio

Leão

Malhação 

Ator José Mayer é 
afastado da Globo

Após polêmica do ator José 
Mayer  que foi acusado por uma fi-
gurinista de assédio sexual no perí-
odo de gravação da novela “A Lei do 
Amor”, o ator foi afastado pela Glo-
bo de suas próximas produções por 
tempo indeterminado - ele estava 
confirmado no elenco da novela que 
Aguinaldo Silva escreve para a faixa 
das 21h e está prevista para ir ao ar 
em 2018. Na semana passada, em 
relato a um blog do jornal “Folha de 
São Paulo”,  O artista divulgou uma 
nota nesta terça-feira, 4, reconhecen-
do o erro e se desculpando. 

Desde a manhã de terça, um 
protesto movimenta as redes sociais. 
Atrizes e outras celebridades  com-
partilharam a mensagem “Mexeu 
com uma, mexeu com todas” em uma 
campanha na web contra o assédio 
sexual. A hashtag #ChegadeAssé-

dio foi usada em posts e ilustrou a 
camiseta que algumas famosas fize-
ram questão de vestir. Taís Araújo, 
Fernanda Lima, Tainá Müller, Bruna 
Marquezine e Cissa Guimarães foram 
algumas das celebridades que aderi-
ram à campanha. 

Ator foi afastado por tempo ideterminado

Victor Chaves é indiciado 
por agressão e se pronuncia 
em redes sociais 

Após ter sido indiciado pela po-
lícia por agressão, o sertanejo Victor 
Chaves se pronunciou em suas redes 
sociais sobre o ocorrido. Em um vídeo 
publicado nesta terça-feira, 4, no Ins-
tagram, ele destaca que não machu-
cou ninguém.

Leia a declaração na ínte-
gra:

“Pessoal, eu venho a público para 
esclarecer uma coisa de diante da 
qual surgiram e surgem incontáveis 
boatos. Eu fui indiciado legalmente, 
por vias de fato: contravenção. Ou 
seja, eu não machuquei ninguém. O 
que eu pratiquei foi um ato de de-
sespero para conter uma pessoa que 
estava completamente fora de si de 
pegar uma criança de 1 ano. E pela 

minha filha o que eu fiz eu faria de 
novo. Então tudo está sendo apurado 
devidamente”, afirma.

Menos de uma hora depois o 
cantor Léo Chaves compartilhou o 
vídeo do irmão. “Do seu lado meu ir-
mão! Sempre! De mãos dadas!”, diz, 
na legenda.

Entenda o caso
Poliana Chaves, de 29 anos, está 

grávida do segundo filho do casal e 
afirmou à polícia ter sido jogada ao 
chão por Victor e ter recebido vários 
chutes dele no dia 24 de fevereiro.

A briga, de acordo com as infor-
mações da polícia, teria começado 
por motivos fúteis.  Os dois moram 
no bairro Luxemburgo, na região 
Centro-Sul de Belo Horizonte.

Em ação como policial, Jeiza desafia Zeca, 
que fica furioso. Janete e Gislene falam mal de 
Ritinha na cidade. Edinalva tenta descobrir com 
Marilda informações sobre o paradeiro de sua 
filha. Ritinha não consegue encontrar Ruy e de-
cide voltar para casa. Jeiza libera Zeca. Ruy volta 
para o escritório e Cibele se anima. Francineide 
convence Ritinha a passar a noite em Belém. 
Nazaré mente para que Zeca não volte ao Pará. 
Caio aparece na casa de Silvana e ela se desespe-
ra. Bibi discute com Aurora. Zeca descobre que 
Jeiza é filha da amiga de Nazaré e se incomoda. 
Abel conta para o filho o que aconteceu com Ri-
tinha. Ritinha consulta uma rezadeira. Zeca de-
cide terminar seu noivado e permanecer no Rio 
de Janeiro. Caio encontra Heleninha e conhece o 
sobrinho Yuri. Bibi é despejada de casa. Marilda 
conta que Zeca não voltará para o Pará e Ritinha 
decide ficar em Belém.

Gui conta a Daniel que Júlia não falou 
direito com ele. Ramon avisa a Lázaro que 
Diana está sozinha em um restaurante. Lo-
rena recebe a caderneta de contatos de seu 
ex-chefe, enviada por Mário. Daniel avisa a 
Gui que o detetive encontrou Carlos Barbosa. 
Bianca simula uma reunião com Lázaro para 
trazer Carlos Barbosa até a cidade. Léo não 
aceita a proposta de Manu de modernizar suas 
músicas. Yasmin se oferece para trabalhar na 
churrascaria. Nanda arma e consegue ir com 
Gordo ao cinema. Bianca esconde o celular 
de Lázaro. Gui beija Júlia e afirma que a ama. 
Lorena e Alex ficam assustados ao saber pela 
TV que Mário foi encontrado morto. Carlos se 
surpreende ao ver Gui no escritório de Lázaro.

Thomas despede-se de Anna e promete 
se corresponder com ela. Carlota reclama das 
saídas misteriosas de Dom João. Joaquim pensa 
em Anna. Piatã recobra a consciência e se enver-
gonha de seu estado. Thomas afirma a Sebastião 
que saqueará muitas vilas a caminho de Cisplatina. 
Tibiriçá adverte Joaquim que sua missão com os 
índios poderá afastá-lo de Anna. Germana encon-
tra Quinzinho. Wolfgang fica fascinado com Diara. 
Joaquim se transforma em Tinga na aldeia. Anna 
ouve Ferdinando e Letícia contarem para Leopol-
dina sobre a volta de Piatã e corre para encontrar 
o irmão, que se recusa a falar com ela. Wolfgang e 
Diara se amam. Pedro intercepta Anna, que avisa 
a Leopoldina que irá se mudar. Jacira acredita que 
conquistará Joaquim. Joaquim se junta aos guer-
reiros indígenas. Leopoldina lê o diário de Anna e 
descobre porque ela quer sair de casa.

Joana estranha a afirmação de Caio so-
bre Ricardo não sair do hospital. Sula se decla-
ra para Rômulo. Nanda conta para Jéssica que 
terminou o namoro com Renato. Bárbara gos-
ta quando Caio diz que ela o representará na 
academia. Mônica divulga a aula com Belloto 
nas redes sociais e Jéssica se incomoda. Tânia 
não acredita na boa vontade de Caio. Manuela 
incentiva Luiza a ir com a turma visitar Marti-
nha. Jéssica acusa Belloto de querer se apro-
veitar do sucesso de Mônica. Tita não acredita 
que Bárbara seja uma boa administradora para 
a Forma. Martinha pede para Luiza sair de sua 
casa. Bárbara anuncia a volta à academia e 
todos ficam apreensivos. Rômulo pede para 
namorar Sula, mas se arrepende ao descobrir 
que Nanda terminou com Renato. Bárbara 
ironiza Joana por achar que Caio irá ajudá-la.

Você estará enfrentando um período 
de mudanças imprevistas e súbitas que 
irão requerer mais maleabilidade de sua 
parte. Não adianta tentar controlar tudo 
sozinho, pois essa atitude irá somente so-
brecarregá-lo causando cansaço e estresse. 
Este período mais difícil está terminando 
e novas oportunidades estarão aparecendo 
em breve diante de você. Basta estar com 
a mente aberta para aquilo que o céu lhe 
transmite. Use a sua intuição, que é o seu 
melhor dom, e aceite o fato de que nem 
sempre tudo precisa correr conforme você 
planejou. Acredite na Mente Superior.

Você nem sempre consegue enfren-
tar as dificuldades do dia a dia com oti-
mismo, porém este período mais difícil 
está prestes a acabar e a sua caminhada 
aos poucos estará mais tranquila e segura. 
Não se esqueça daquele ditado que afirma 
que a fé remove montanhas e acredite na 
voz do seu coração que consegue sempre 
lhe sugerir a forma mais certa de enfrentar 
as situações. Não procrastine. Resolva as 
situações mais difíceis uma por vez e, à 
medida que avança rumo aos seus objeti-
vos, conseguirá obter mais oportunidades 
de prosperidade e felicidade. Confie.

As configurações astrológicas da sema-
na salientam principalmente o campo profis-
sional, onde novas propostas aparecem de re-
pente e convidam a efetuar mudanças. Você 
deve levar a serio essas novas possibilidades, 
não se esquecendo de que deve sempre agir 
com prudência, pois a precipitação nas esco-
lhas poderá causar danos. Procure sanar as 
dúvidas aconselhando-se com amigos confiá-
veis e seja receptivo a eventuais criticas cons-
trutivas que lhe serão oferecidas. Você terá 
tendência a discutir e contestar mais do que o 
necessário, prejudicando o diálogo profícuo. 
Cuide de sua saúde com uma dieta saudável!

O Sol em Áries salienta a casa relativa à 
saúde, podendo ser causa de preocupações 
nessa área devido a mal-estares, seus ou de 
familiares. Assuntos sentimentais não resol-
vidos precisam de sua atenção para não pre-
judicar os relacionamentos íntimos. Aprovei-
te para fortalecer também os laços familiares 
com um bom dialogo sincero e aberto, evi-
tando acusações ou reivindicações. Procure 
afastar as mágoas do seu coração, pois elas 
prejudicam seu bem-estar emocional. O per-
dão é sempre a melhor solução. Os assuntos 
relativos ao campo financeiro requerem em-
penho para recuperar o equilíbrio.

Seu regente, que avança pelo signo 
de Áries, forma um aspecto favorável 
com o planeta Saturno, possibilitando a 
conclusão de bons negócios e de acordos 
favoráveis. Esta configuração astrológica 
acelera seus pensamentos, criando novas 
ideias que irão possibilitar a descoberta 
das soluções mais favoráveis para qual-
quer desafio. Você conseguirá harmonia 
nos relacionamentos íntimos e familiares 
se abrir seu coração e conversar com sin-
ceridades sobre suas dúvidas e descon-
fianças. Alivie seu coração aconselhan-
do-se com amigos confiáveis e aceite 
criticas e sugestões se for necessário.

Você se sentirá mais suscetível do 
que o normal e terá dificuldades para não 
demonstrá-lo diante das contrariedades e 
dos aborrecimentos que a vida continua 
a lhe proporcionar. Em certos momentos 
terá tendência a perder literalmente o 
bom humor, sentindo-se amargo e pessi-
mista. Tente lidar com as condições ad-
versas do momento atual, com mais bom 
humor e encare as dificuldades como uma 
ocasião para fortalecer a sua vontade. A 
Lua crescente desta semana pode ajudá-
-lo a solucionar um problema pendente na 
área familiar ou ainda a melhorar um re-
lacionamento afetivo atualmente morno.

Você tem a energia necessária para co-
meçar novos projetos, mas nem sempre conse-
gue encontrar o caminho mais favorável para 
alcançar os seus objetivos. Apesar das configu-
rações astrológicas atuais serem favoráveis ao 
seu signo, não tome decisões apressadas, mo-
vido pela sensação de otimismo que o céu lhe 
sugere, pois a pressa em conseguir alcançar os 
seus objetivos pode lhe fazer perder o melhor, 
que é conseguido pela experiência vivenciada 
no caminho. Em sua vida privada você irá pre-
cisar de uma conversa franca para eliminar as 
dúvidas que atrapalham o bom relacionamen-
to. Não se esqueça de manter seu corpo saudá-
vel com exercícios regulares.

O campo astral lhe envia tantas solici-
tações que você muitas vezes nem sabe onde 
bater a cabeça! Muita calma neste período, pois 
as configurações astrológicas continuam tensas, 
especialmente no eixo Áries/Libra, prejudicando 
os relacionamentos pessoais que precisam pas-
sar por uma verdadeira faxina. Procure mobili-
zar a colaboração de parceiros e colegas, pois 
conseguirá melhores resultados se trabalhar 
em equipe. Em qualquer caso será a capacidade 
criativa de seu signo que acabará fazendo a di-
ferença. Cuide de sua saúde para não sofrer de 
estresse. Tire o pé do acelerador e se conceda 
alguns dias de descanso, se isso for possível.

A situação está tensa para muita 
gente, mas parece que o céu esta agra-
ciando você com alguns períodos de 
bonança, lhe proporcionando pequenos 
êxitos. Persista em sua caminhada pro-
curando manter sempre aberta a sua 
mente para as novas propostas que lhe 
serão apresentadas, mas pensando tam-
bém num eventual plano B caso elas não 
funcionem como esperado. Talvez você 
precise mesmo usar a imaginação para 
encontrar novas estratégias a fim de con-
tornar os mesmos e velhos problemas 
que a vida insiste em lhe enviar. Pense 
nisso. Faça algo novo e original dessa vez!

A configuração astrológica desta sema-
na sugere que novas tensões virão a atrapa-
lhar o bom andamento de seus projetos pes-
soais. As condições atuais são turbulentas e 
prometem raios e tempestades a todo o mo-
mento. Somente se você se adaptar às novas 
situações é que conseguirá driblar os percal-
ços mais importantes. Você poderá pensar 
em novas estratégias para alcançar seus ob-
jetivos, porém em muitos casos a “não ação” 
será a melhor solução, pelo menos neste 
momento. Segure o leme e deixe o barco na-
vegar sem sua intervenção! A tempestade irá 
passar e a calmaria chegará em breve.

A configuração astrológica desta semana 
indica que o sagitariano pode ser agraciado 
com ótimas oportunidades profissionais. Livre-
-se dos fardos que você tem carregado e alivie 
o peso em suas costas! Aliás, com Saturno em 
seu signo, será a região lombar a sofrer demais 
lhe causando dores. Por essa razão, procure 
terminar os projetos já em andamento sem 
assumir novos, que iriam sobrecarregá-lo ain-
da mais. Procure manter o seu tempo flexível 
o suficiente para poder desfrutar de períodos 
de liberdade. Algumas atividades de lazer em 
companhia de entes queridos serão suficientes 
para relaxar no final do seu dia. Aproveite.

A situação socioeconômica atual pode 
estar lhe causando algumas preocupações 
que requerem medidas drásticas e definiti-
vas. Você pode estar se sentindo sob pres-
são, porém essa configuração astrológica 
lhe favorece se você conseguir abrir mão da 
sua velha forma de enfrentar as situações, 
elaborando novas abordagens. No ambien-
te familiar e íntimo você ganha mais se for 
mais maleável também. Não adianta levar 
tudo a ferro e fogo. Procure ser mais soci-
ável e compartilhe com amigos e familiares 
algumas das preocupações que atrapalham 
o seu bem-estar emocional e físico.
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Iluminador: o up da make
O iluminador é uma parte impor-

tante da maquiagem e, ao longo do 
ano passado, ganhou ainda mais des-
taque nos makes por aí! Se você não 
usa, já deve ter rolado uma vontade, 
né? Com isso, encontramos diversos 
iluminadores para comprar na inter-
net e, e também quatro dicas valiosas 
para você arrasar na hora de passar o 
produto. Vamos lá:

Antes de tudo, decida: que 
você quer destacar?

O iluminador serve, principal-
mente, para colocar certas partes 
do seu rosto em evidência. Por isso 
mesmo ele é tão usado nas têmporas, 
para dar aquela carinha de saúde re-
luzente, sabe?! Mas, por exemplo, em 
alguns tutoriais, também vemos me-
ninas usando um tantinho do produto 
no “arco do cupido”, aquela curvinha 
em cima da boca e logo abaixo do 
nariz. Fazer isso deixa o formato da 
boca mais definido! Quando aplica-
do no centro do nariz, em uma linha 
reta, cria-se a impressão de que ele 
é mais fininho. Só temos que tomar 
cuidado: se você está com acne, com 
muitas marquinhas de expressão ou 
qualquer tipo de textura aparente, 
saiba que o iluminador irá acentuar 
isso também!

O produto certo para você
Não é porque aquele produto 

ficou lindo na sua blogueira favorita 
que ele vai, necessariamente, ficar 
incrível em você também: é muito im-

portante procurar opções que com-
binem com a sua pele. Os tons mais 
amarelados funcionam melhor para 
morenas e negras (deixam um visual 
mais natural) enquanto os esbranqui-
çados tendem a ficar mais de acordo 
com peles claras e rosadas. Mas, ó, 
se quiser inverter essa ordem, é você 
quem sabe! Depende muito do resul-
tado procurado, porque também não 
há limites e regras, principalmente 
quando você procura algo mais mo-
derno e menos natural-nasci-assim! 
Além disso, há vários estilos de ilumi-
nadores: em bastão, líquido, mais cre-
moso… Cada um tem suas vantagens 
e desvantagens: o stick, por exemplo, 
é bem fácil de passar nos momentos 
de pressa, mas o cremoso pode garan-
tir um efeito mais forte. Vale experi-
mentar!

Qual é o efeito que você 
quer?

Quando chegar a hora de tomar 
uma decisão, pense se você quer um 
visual com leves brilhos aqui e ali, um 
efeito estilo molhado, se quer usar 
um produto com micropartículas para 
uma festa noturna, por exemplo, ou 
quer o tal do efeito strobing, para dar 
um glow geral no rosto (no lugar da-
quele contorno que escurece algumas 
partes). Vale a pena pensar primeiro 
na ocasião para aliar tudo direitinho 
e, na hora de passar o produto, fazer 
de forma certeira aquilo que você 
imaginou previamente, sem sair apli-
cando o iluminador de qualquer jeito! 

Cabelo Zigue-zague
A tendência do cabelo em zigue-

-zague está pegando por aí. Não são 
cachos e também não é um cabelo 
frisado: está mais para algo com-
pletamente diferente e novo, que é 
literalmente um zigue-zague bem ge-
ométrico nos fios.

O fio fica todo torcidinho para 
lá e para cá, de uma forma super si-
métrica! Não dá para definir como 
cacho, né? Toda a estrutura e o aca-
bamento ficam bem diferentes: nas 
fotos acima, o zigue-zague está bem 
marcadão.

Quer saber como conseguir o 
efeito? Com esse novo “babyliss” (se 
é que podemos chamá-lo assim), o 
“Zigzag Styling Iron”. A marca que o 
inventou é a gringa Glam Palm, famo-
sa por seus aparelhos cheios de fun-
ções para os cabelos. 
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Programação para seu final de semana!
Sexta (07)
Festa: Proibidão Especial Dois Anos 
Onde: Ferrovia Live
Quando: 7 de Abril às 23h30min
Quanto: Ingressos: 1º lote - R$20,00 | 
2º lote - R$25,00 | 3º lote - R$30,00 
| No local: R$45,00 Masculino // 
R$35,00 Feminino

Sábado (08)
Festa: Shots 2000 - Open de Shots!
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 8 de abril às 23h30min
Quanto: Ingressos: R$30,00 antecipa-
dos | R$40,00 na hora

Show: Bando Celta 
Onde: Ferrovia Live 
Quando: 8 de abril às 22h
Quanto: R$ 15,00 antecipados no lo-
cal ou na hora: R$ 20,00 feminino | R$ 
25,00 masculino

Festa: Volta às Aulas - 2017
Onde: Susfa
Quando: 8 de abril às 21h
Quanto: antecipados R$ 30,00 ou no 
local R$ 40,00

Show: Tributo Charlie Brown Jr.
Onde: Bar Joe - Garibaldi 
Quando: 8 de abril às 22h

Quanto: Ingressos: masculino R$25 | 
feminino R$15

Festa: 50 anos Clube Caça e Pesca
Onde: Clube de Caça e Pesca - Rua Co-
mendador José Antônio Zanetti, 1410, 
Garibaldi
Quando: 8 de abril às 18h
Quanto: venda na secretaria do Clube, 
nas lojas da Vizia Óptica e Katsu. Só-
cios - R$30,00 | Não sócios - R$50,00

Festa: Golden Night 2.0 
Onde: Buteco 63 
Quando: 8 de abril às 23h30min
Quanto: 1º lote: R$ 15,00 (ambos) | 2º 
lote: R$ 20,00 |Na hora: R$ 20,00

Filmes e séries para você aproveitar em casa
Para quem curte história, mas 
acha meio chato ler livros para 
entender, encontramos algumas 
séries e filmes para você  curtir e 
aprender no seu tempo livre. 
Com isso, listamos nove séries 
que foram baseadas em fatos re-
ais ou que misturam história com 
ficção para você se aprofundar 
ainda mais nos estudos. 

Spartacus
A famosa série, que estreou em 
2010, conta a história de Sparta-
cus, o famoso escravo que se tor-
nou gladiador e liderou a mais cé-
lebre revolução da Roma Antiga. 
Após ser tirado de sua terra natal, 
Spartacus é condenado a viver 
no mundo brutal da arena, onde 
o sangue e a morte são os prin-
cipais entretenimento do povo. 
Sem contar, é claro, nas batalhas 
contra as traições e corrupções 
da vida.

Roma
Com a formação do Império Ro-
mano como pano de fundo, a 
série narra as batalhas de Júlio 
César como imperador. A trama, 
que é contada sob o ponto de vis-
ta dos legionários Lúcio Voreno 
e Tito Pulo, retrata ainda a morte 
de Júlio e as consequências após 
seu assassinato.

The Tudors
The Tudors é conta a história do 
rei Henrique VIII.  Além de mos-
trar a vida amorosa do famoso 
rei da Inglaterra – ele foi casado 
com Catarina de Aragão e depois 
teve um romance com Ana Bole-
na –, a série ainda explica como 
Henrique VIII rompeu os laços 
com a Igreja Católica. OU seja, 
a produção ajuda a entender o 
surgimento da Igreja Anglicana na 
Inglaterra.

The Borgias
A produção é baseada na história 
da Família Bórgia, que, além de 
ser muito poderosa durante o Re-
nascimento, formou três Papas. O 
governo dos Borgias é marcado 
pela corrupção e pela acusação 
de vários crimes, incluindo adul-
tério, simonia, roubo, estupro, 
incesto, assassinato e especial-
mente por envenenamento.

Reign 
Assim como outras produções 
baseadas nos acontecimentos 
do mundo, a série Reign mistura 

muitos elementos históricos com fi-
cção. A trama, no geral, conta a histó-
ria da Rainha Maria da Escócia, que 
viveu no século 16. 

Camelot 
Com a repentina morte do Rei Uther, 
a Grã-Bretanha enfrenta o caos. O 
feiticeiro Merlin aponta Arthur, filho do 
falecido rei, como o herdeiro do tro-
no, mas sua meia-irmã Morgana tem 
outros planos. Arthur, então, passa a 
enfrentar tempos difíceis e será testa-
do para além da imaginação.

Game of Thrones
A série, eleita a mais baixada do ano 
de 2014, se passa em um tempo já 
esquecido, onde uma força destruiu 
o equilíbrio das estações. Em terras 
onde os verões podem durar anos e o 
inverno décadas, as reivindicações e 
forças sobrenaturais rondam o Reino 
dos Sete Reinos. 
A irmandade da Patrulha da Noite 
busca proteger o reino de cada cria-
tura que pode vir de trás da Muralha, 
mas já não tem os recursos neces-
sários para garantir a segurança de 
todos.
Depois de um verão de dez anos, um 
inverno rigoroso promete chegar com 
um futuro mais sombrio. Enquanto 
isso, conspirações e rivalidades co-
rrem no jogo político pela disputa do 
Trono de Ferro, o símbolo do poder 
absoluto.

Vikings 
Produzida pelo History Channel, Vi-
kings apresenta os famosos explo-
radores, comerciantes, guerreiros 
e corsários nórdicos a partir do seu 
ponto de vista.
A história é centrada em Ragnar Loth-
brok, um agricultor e guerreiro que 
acredita ser descendente direto do 
deus Odin, que decide partir e lutar 
para conquistar novas terras.

Os Pilares da Terra
Os Pilares da Terra conta uma épica 
história que mistura o bom e o mau, 
traições, intrigas, violência e bele-
za. É ambientada em um cenário de 
guerra, conflitos religiosos e disputas 
de poder que destroem famílias e vi-
das. Enquanto isso, uma magnífica 
Catedral, em Kingsdridge, começa a 
crescer.

Para quem não curte muito assistir 
séries, selecionamos alguns filmes 
com o mesmo sentido, divertir e 
aprender. 

Olga

O filme é baseado na vida de Olga 
Benário Prestes, uma judia nasci-
da na Alemanha. Ao lado do brasi-
leiro Luís Carlos Prestes, que se 
tornaria seu marido, ela viajou ao 
Brasil para apoiar o Partido Comu-
nista Brasileiro. A história retrata 
o período conhecido como Inten-
tona Comunista (1935), quando a 
Aliança Nacional Libertadora se 
levantou contra o governo Vargas.
Duração: 1h 38min
Classificação: 14 anos

Amistad
A bordo do navio negreiro Amis-
tad, dezenas de escravos se li-
bertam e assumem o comando 
da embarcação. Com o desejo de 
retornar para a África, eles preci-
sam contar com a ajuda de dois 
tripulantes espanhóis sobreviven-
tes. No entanto, eles são engana-
dos pelos comandantes do barco 
e capturados por escravocratas 
norte-americanos. O filme ajuda a 
entender sobre como era a captu-
ra e o transporte de escravos afri-
canos, como também fala sobre 
as primeiras medidas para abo-
lição da escravidão na América do 
Norte.
Duração: 2h 34min
Classificação: Livre

A Lista de Schindler
A obra narra a história do empre-
sário alemão Oskar Schindler, que 
salva a vida de mais de mil judeus 
durante o Holocausto. Para man-
ter seus trabalhadores vivos, ele 
gasta quase toda a sua fortuna su-
bornando oficiais nazistas. Duran-
te o filme é possível compreender 
mais sobre o período da Segunda 
Guerra Mundial.
Duração: 3h 15min
Classificação: 14 anos

Hotel Ruanda
Hotel Ruanda narra as conse-
quências de uma guerra civil no 
país africano, entre as etnias tutsi 
e hutus. A batalha ficou conheci-
da como Genocídio da Ruanda e 
começou depois que o presidente 
do país foi morto em um atentado. 
O conflito é iniciado por hutus, a 
maioria do país, que começam a 
matar milhares de tutsis. A história 
gira em torno de um administrador 
de hotel, da etnia hutu, que usa 
o prédio para abrigar mais de mil 
pessoas, todas tutsis, assim como 
sua esposa.
Duração: 2 horas
Classificação: 14 anos

Liberado download de filmes e séries 
da Netflix pelo no computador

Para a felicidade de muitos, a Netflix 
liberou o download de filmes e séries 
também para o computador! 

A novidade é exclusividade do apli-
cativo da Netflix para Windows 10. No 

navegador de internet, não é possível fa-
zer o download. Ou seja, se você usa Win-
dows, terá que instalar o app. Se usa um 
Mac, terá de aguardar a liberação dos do-
wnloads para computadores da Apple — 

o que não tem previsão para acontecer.
Assim como acontece nos aplica-

tivos da Netflix para smartphones, nem 
todos os títulos estão disponíveis para 
serem baixados
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Ainda é tempo de decorar sua casa para páscoa
Com materiais que você tem em casa dá para deixar aquele ar de festa neste final de semana. Arranjos com ovos naturais, 
coelhinhos de pompons, ovos decorados e uma infinidade de opções que você mesma pode fazer. Inspire-se e mãos à obra
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Indústria de Games cresce 
600% em oito anos no Brasil, 
diz associação

Enquanto o setor de serviços no 
Brasil tem sofrido quedas consecutivas, 
um nicho prospera em tendência opos-
ta. Trata-se do mercado de produção de 
jogos virtuais. Em oito anos, o número 
de empresas desenvolvedoras de games 
aumentou em quase 600%. Já o fatura-
mento do setor no país cresceu 25% en-
tre 2014 e 2016.

“Em 2008, tínhamos 43 empresas 
de games no Brasil. Em 2014, esse nú-
mero subiu para 130. Hoje, são apro-
ximadamente 300 empresas de games 
no país”, apontou Eliana Russi, diretora 
da Associação Brasileira dos Desenvol-
vedores de Jogos Digitais (Abragames).

Segundo a entidade, levantamento 
feito pela NewZoo, uma das principais 
condutoras de pesquisas sobre a indús-
tria dos games no mundo, mostra que 
em 2016 o setor faturou US$ 1,6 bilhão 
no Brasil, um aumento de 25% em re-
lação a 2014, quando o mercado brasi-
leiro de jogos digitais movimentou US$ 
1,28 bilhão.

Os números apresentados pela 
Abragames ratificam os dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), que apontam crescimento 
real dos serviços de informática, mos-
trando tendência inversa à dos demais 
serviços no país.

Segundo o IBGE, na comparação 
entre novembro de 2016 com o mesmo 
mês do ano anterior, o volume de ser-
viços no país registrou queda de 4,6%. 
Em contrapartida, o volume dos servi-
ços de tecnologia da informação cresce-
ram 4,2%. De acordo com o analista da 
Coordenação de Serviços e Comércios 
do IBGE, Roberto Saldanha, esse cres-
cimento se deve ao mercado de games.

“O setor de informática vem apre-
sentando crescimento real ao longo dos 
últimos meses. A produção de games é 
o que tem impulsionado bastante o se-
tor”, destacou o economista do IBGE.

Outro dado da Abragames que 
evidencia o aquecimento do setor é a 
rodada de negócios realizada no BIG 
Festival. Organizado pela entidade, ele 
é considerado o terceiro maior festival 
de jogos independentes do mundo e o 
maior da América Latina.

Segundo a Abragames, em 2014 
o valor de negócios fechados a partir 
do festival foi de US$ 2,9 milhões. Em 
2015, a soma foi de US$ 11 milhões na 
geração de negócios. Já na quarta edi-
ção do evento, realizada em 2016, a 
estimativa da entidade é que a soma de 
negócios fechados chegue a US$ 20,7 
milhões – um crescimento de cerca de 
700% em dois anos.

Mulheres ampliam vantagem 
como o maior público de games 
no Brasil, diz pesquisa
Ala feminina avança sobre homens e aumenta sua fatia em um pon-
to percentual entre jogadores de games, aponta pesquisa Game Brasil 
2017, realizada por Sioux, Blend new Research e ESPM

As mulheres ampliaram vanta-
gem sobre os homens como o maior 
público de games no Brasil, segundo 
a pesquisa Game Brasil 2017, divulga-
da na terça-feira, 4. A fatia da ala fe-
minina aumentou 1 ponto percentual 
em relação ao ano passado e passou 
a representar 53,6% dos jogadores do 
país.

Esta é a quarta edição do levan-
tamento, que busca traçar o perfil 
dos brasileiros que jogam videoga-
me. O estudo é feito pela agência de 
tecnologia interativa Sioux, a empre-
sa de pesquisa especializada em con-
sumo Blend New Research e a Game 
Lab, divisão da ESPM dedicada à ex-
perimentação e pesquisa de jogos.

A Game Brasil 2017 ouviu 2.947 
pessoas de 26 estados e do Distrito 
Federal entre os dias 1 e 16 de feve-
reiro de 2016.

Mulheres no controle
A forte presença das mulheres 

no mundo dos jogos foi captada des-
de a primeira edição da pesquisa. 

Agora, os editores do documen-
to, afirmam que a presença delas 
se consolidou já que representam a 
maioria dos jogadores pelo segundo 
ano consecutivo. Apesar disso, os 
games não são a primeira opção de 
entretenimento das mulheres. Cine-
ma, sair com amigos e redes sociais 
vêm antes.

Quase seis em cada dez (59%) se 
dizem jogadoras casuais. A platafor-
ma preferida é o smartphone para 
53,3%, graças a sua mobilidade. O 

tempo médio gasto com games por 
elas é de uma a duas horas por se-
mana. Quando o assunto é console, 
o Xbox 360 é o mais citado por 37%.

Smartphone
Os smartphones continuam a ser 

a plataforma mais popular. É onde 
jogam 77,9% dos entrevistados. Os 
aparelhos móveis são seguidos por 
computadores (66,4%) e consoles 
(49%). Os índices são sobrepostos 
porque os jogadores brasileiros não 
são cativos de apenas um dispositivo 
–74% dos entrevistas optam por mais 
de um deles.

Já quando o tópico é o aparelho 
preferido para jogar, o smartphone 
é apontado por 37,6% dos gamers, 

enquanto consoles são citados por 
28,8% e computadores, por 26,4%. 
Três em cada quatro entrevistados 
afirmam ter o costume de baixar apli-
cativos de jogos.

Videogame de mesa
O segundo videogame da Micro-

soft já tem mais de 10 anos de vida, 
mas continua sendo o console mais 
popular entre os brasileiros. De acor-
do com a Game Brasil 2017, 44,2% 
dos entrevistados usam um Xbox 
360, seguido do PlayStation 3 (29,2%) 
e PS2 (26,5%).

No quesito preferência, o PlayS-
tation 4 assumiu a ponta, com 30,7% 
das citações, seguido pelo Xbox 360, 
com 28,6%.

A fatia da ala feminina aumentou 1 ponto percentual em relação ao ano passado e 
passou a representar 53,6% dos jogadores do país

Chega ao Brasil eletrônico que traduz 
até 80 idiomas
Travis é um aparelho portátil que realiza traduções em tempo real

Travis é um tradutor portátil 
com reconhecimento de voz e inte-
ligência artificial que promete reco-
nhecer até 80 idiomas, incluindo o 
português do Brasil, em tempo real. 
O dispositivo pode ajudar em con-
versas entre estrangeiros, em uma 
reunião internacional ou em situa-
ções em que o usuário ainda está 
aprendendo uma nova língua.

O dispositivo com reconheci-
mento de até 80 idiomas já bateu a 
meta de financiamento no Indiegogo 
e está à venda por US$ 129 (cerca de 
R$ 405). O frete para o Brasil é de 
US$ 15 (R$ 47) e as entregas estão 
previstas para começar em junho 
deste ano.  

O aparelho tem uma pequena 
tela touch para selecionar os idio-
mas que serão traduzidos. O modo 
online, ativado via Bluetooth, Wi-Fi 
ou 3G, este último com ajuda de um 
cartão SIM, oferece todas as línguas. 
Já a função offline permite identifi-

car 20 dialetos mais populares como 
inglês, português, espanhol, francês, 
mandarim, árabe e alemão.

A bateria do Travis, segundo os 
desenvolvedores, pode durar até 7 
dias no modo de espera, 12 horas 
offline ou 6 horas online. Há ainda 
um processador Quad-Core para or-
ganizar as informações e conversas 
sem deixar o usuário sem o suporte 
da tradução ao vivo.

De acordo com a fabricante, 
um gadget exclusivo para tradução 
é mais vantajoso que um app para 
smartphone, pois permite um conta-
to visual com quem está falando. No 
Google Tradutor, por exemplo, o usu-
ário pode passar por problemas ao 
precisar ativar cada frase ou conversa 
no celular.

 O Travis oferece microfones em-
butidos com cancelamento de ruído 
e permite conectar fones de ouvido 
com fio ou sem. Neste caso, os de-
senvolvedores apontam para a pos-

sibilidade de conectar dois fones ao 
mesmo tempo para que a conversa 
fique mais privada, mantendo a tra-
dução em tempo real para os dois 
usuários.

Aparelho funciona em modos online e 
offline e tem suporte para português 
brasileiro 
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Google, Facebook, Uber, 
Netflix e Nubank estão 
com vagas abertas
Todas as empresas estão recrutando para seus escritórios no Brasil. Maior 
parte das vagas está em São Paulo, mas há oportunidades em todo país

Apesar de atuarem com produ-
tos diferentes entre si, Google, Fa-
cebook, Uber, Netflix e a brasileira 
Nubank têm bastante em comum.

Para começar, são algumas das 
primeiras marcas que vêm na memó-
ria quando pensamos em inovações 
disruptivas que mudaram para sem-
pre o mercado em que atuam. Tam-
bém têm em comum o fato de vale-
rem bilhões – 568 bi de dólares, no 
caso do Google, a mais valorizada.

Além disso, todas as empresas 
mencionadas têm escritórios no Bra-
sil e, no momento, estão em busca 
de novos talentos. Quer fazer parte 
do time de uma dessas empresas 
vanguardistas? Leia abaixo sobre as 
vagas abertas:

Uber
O Uber tem expandido rapida-

mente para grandes cidades brasi-
leiras e a oferta de vagas também 
acompanha esse movimento. Hoje, 
a empresa tem mais de 80 posições 
abertas para diversos níveis de car-
reira, de cargos iniciais a chefias. 
Embora a maioria das oportunidades 
seja para o escritório de São Paulo, 
também existem vagas abertas em 
Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Bra-
sília, Macapá, Manaus, Porto Alegre, 
Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio 
de Janeiro, Salvador, São Luis e Vitó-

ria. 

Google
O Google, uma das empresas 

mais desejadas pelos jovens do mun-
do, é assunto praticamente todos os 
dias: fala-se sobre como passar em 
seu concorrido processo seletivo, a 
importância da diversidade e o que é 
considerado um erro imperdoável no 
currículo, entre outros temas.

“Busco brilho no olho antes de 
mais nada”, disse Fábio Coelho, di-
retor geral do Google no Brasil, em 
Bate Papo com o Na Prática. “Busco 
também liderança, conhecimento, 
formação acadêmica boa e googli-
ness, que é uma paixão por mudar o 
mundo e fazer diferente.”

Não é raro que vagas efetivas 
surjam no país, especialmente na 
sede, em São Paulo. Atualmente, o 
Google busca profissionais para a 
área de vendas. 

Facebook
Já são 1,6 bilhão de usuários ao 

redor do mundo na rede social cria-
da por Mark Zuckerberg, 90 milhões 
deles brasileiros. É em São Paulo que 
fica o principal escritório da empresa 
na América Latina. Atualmente, há 27 
vagas abertas para profissionais for-
mados e em diversos níveis de car-
reira, em áreas que vão de marketing 

e vendas a recrutamento e análise de 
dados – e uma delas inclui até um pe-
ríodo no escritório de Miami. 

Netflix
Hoje com mais de 90 milhões de 

assinantes e após lançar sua primeira 
série original brasileira, 3%, o Netflix 
tem 11 escritórios pelo mundo. Um 
deles fica em São Paulo e atualmente 
busca um engenheiro para cuidar de 
fluxo de conteúdo – a plataforma é 
responsável por 37% do tráfego on-
line em momentos de pico! – e um 
especialista em contabilidade para a 
área de finanças. 

Nubank
A única empresa brasileira da 

lista  também tem números que im-
pressionam e não param de crescer. 
Segundo o Nubank, mais de 4 mi-
lhões de pessoas já entraram na fila 
para seu produto principal, o famoso 
cartão de crédito roxo que não cobra 
taxas, e cerca de 300 pessoas traba-
lham na equipe (saiba mais sobre a 
carreira na fintech). Sua sede, recém 
criada e bastante descolada, fica em 
São Paulo e tem quatro posições 
abertas, três para engenheiros e uma 
para designers. 

Este artigo foi originalmente publi-
cado pelo Na Prática, portal da Funda-
ção Estudar

Android passa Windows e se 
torna o sistema operacional 
mais usado do mundo
É a primeira vez desde que foi lançado que 
software da Microsoft deixa o topo, aponta 
StatCounter

O Android, do Google, passou 
o Windows e se tornou o sistema 
operacional mais usado do mundo 
em março de 2017, informou a Sta-
tCounter em relatório divulgado nes-
ta segunda-feira (3). É a primeira vez 
desde que foi lançado na década de 
1980 que o topo não é ocupado pelo 
software da Microsoft.

O levantamento da firma de 
análise considera computadores, no-
tebooks, tablets e smartphones. O 
Android estava em 37,93% dos apare-
lhos, enquanto o Windows equipava 
37,91% deles.

“Esse é um marco histórico na 
história da tecnologia e o fim de uma 
era”, comentou, em nota, Aodhan 
Cullen, presidente-executivo da Sta-
tCounter.

“Marca o fim da liderança da Mi-
crosoft em todo o mundo do mercado 
de sistemas operacionais que já dura 
desde de os anos 1980. Também re-
presenta uma maior ruptura par ao 

Android, que tinha apenas 2,4% do 
uso de internet no mundo há cinco 
anos.” 

A título de comparação, em mar-
ço de 2012, o Windows era o sistema 
operacional de quatro a cada cinco 
dispositivos analisados.

A dança das cadeiras ocorre de-
vido ao avanço do smartphone, que 
se tornou o aparelho conectado mais 
usado para acessar a internet. Tanto 
é que o Windows ainda é o sistema 
operacional de 84% dos computado-
res e notebooks.

A predileção dos asiáticos pelo 
Android também ajudou. Na Ásia, o 
sistema do Google está em 52,2% dos 
aparelhos, enquanto a fatia do Win-
dows é de 29,2%. Na América do Nor-
te e Europa, no entanto, o principal 
serviço da Microsoft ainda é o mais 
usado. Na região formada por Estados 
Unidos, Canadá e México, a presença 
do iOS, da Apple, ainda é maior que a 
do Android.

O Android estava em 37,93% dos aparelhos, enquanto o Windows equipava 37,91% deles

Snapchat ganha função para buscar 
‘snaps’ de usuários
Recurso é um complemento à curadoria de publicações referentes a 
grandes eventos

A Snap anunciou nesta sexta-fei-
ra (31) a chegada ao Snapchat de uma 
nova opção para usuários fazerem 
buscas de fotos e vídeos publicados 
na plataforma.

A novidade é lançada dias após o 
Facebook, rival maior da rede social, 
ter anunciado um novo recurso para 
encorajar seus usuários a publicar fo-
tos e vídeos com adesivos digitais e 
que somem, uma ferramenta consa-
grada pelo Snapchat.

O Snapchat vai permitir que usu-
ários busquem por fotos e vídeos, co-
nhecidos como “Snaps”, publicados 
na opção “Nossa História” do aplica-
tivo.

A função de busca, lançada em 
algumas cidades, é um complemento 
à curadoria das “histórias”, em que 
snaps públicos sobre grandes eventos 
como o Grand Slam de Wimbledon 
ou o festival de música Coachella já 
aparecem.

Com isso, os Usuários poderão 
buscar por mais de 1 milhão de “his-
tórias” no Snapchat, disse a Snap, tor-
nando o aplicativo mais acessível.

O fantasminha símbolo do Snapchat na Bolsa de Valores de Nova York, no dia em 
que a Snap, dona do app, começou a vender suas ações ao público

Usuários Spotify Premium 
terão acesso antecipado a 
lançamentos da Universal

Spotify anunciou na terça-feira 
(4) um novo acordo de licenciamento 
junto à Universal Music Group (UMG) 
que prevê a distribuição de lançamen-
to de álbuns apenas para os assinan-
tes Premium durante duas semanas 
antes da liberação para todos os ou-
tros usuários — que ainda assim po-
derão ouvir os singles nesse período.

A possibilidade disso acontecer 
já havia sido ventilada em meados 
de março, quando o contrato com a 
gravadora estava prestes a expirar. A 
decisão vai na contramão do que o 
serviço de streaming sempre pregou, 
contudo, faz parte da redução de gas-
tos — a companhia deve pagar me-
nos pela reprodução das faixas — e 
muitos acreditam que isso possa faci-
litar a abertura de capital do Spotify 
na bolsa de valores.

“Sabemos que nem todo álbum 
deve ser tratado da mesma maneira 
e estamos trabalhando arduamente 
junto à UMG para desenvolver uma 
nova política de lançamento, mais 
flexível”, confirmou o CEO Daniel Ek.

A companhia deve pagar menos pela 
reprodução das faixas



Gazeta - sexta-feira, 07 de Abril de 2017 - Caderno BeatsDecoração

Soluções geniais em marcenaria
Quem não gosta de usar a ma-

deira como elemento principal no 
interior da casa? Todos já sabemos as 
vantagens e a beleza dessa escolha, 

mas em tempos de espaços menores, 
as soluções têm que ser práticas, cria-
tivas e bonitas.

É por esta razão que decidimos 

mostrar hoje alguns incríveis exem-
plos  para provar como a madeira 
cai como uma luva no interior do lar. 
Além de se inspirar
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“Se uma mulher diz não ser feminis-
ta, a necessidade do feminismo não dimi-
nui em nada. No máximo, isso nos mos-
tra a extensão do problema, o alcance 
real do patriarcado. Mostra-nos também 
que nem todas as mulheres são feministas 
e nem todos os homens são misóginos”. 

 Chimamanda Ngozi Adichie
 
Somente na última semana dois fa-

mosos deram o que falar com relação a 
(des)igualdade de gênero: José Mayer foi 
denunciado por assédio sexua; e o cantor 
Victor foi indiciado pela polícia por agres-
são após um vídeo revelar a violência con-
tra sua mulher Poliana. 

Tanto Victor quanto Zé Mayer go-
zaram de seu privilégio social quando 
denunciados pelas vítimas: homens, bran-
cos, heterossexuais, classe alta. O topo da 
pirâmide. O descaso, a dúvida e a ofensa 
caíram todos sobre as mulheres: “Mas 
será que é verdade mesmo? Muito estra-
nho esse caso aí…” e por aí vai. Embora 
seja verdade que casos com celebridades 
sempre nos choquem e que o princípio 
constitucional seja de inocência até que 
se prove ao contrário, isso não basta 
para explicar a proteção a Zé Mayer e a 
Victor.

O assédio sexual e a violência contra 
a mulher são crimes historicamente silen-
ciados no Brasil. Se  a  violências partir 
de homens, brancos, heterossexuais, clas-
se alta, como foi o caso desta semana 
do caso do Cantor Victor e do Ator José 
Mayer são tão blindados quanto as víti-
mas são desacreditadas. Denunciar qual-
quer um desses crimes é sempre um ato 
de coragem, porque a retaliação e vem 
em seguida.  

Como ator foi parecido. A má fama 
dele em relação ao assunto é antiga e, 
mesmo assim, a figurinista foi desacredi-
tada e sua versão questionada. Felizmen-
te, deu repercussão e gerou empatia. As 
atrizes e demais funcionárias da emisso-
ra uniram-se e foram trabalhar vestindo 
uma camiseta com os dizeres “Mexeu 
com uma, mexeu com todas #Chega-
DeAssédio”. No mesmo dia, o ator divul-
gou carta aberta admitindo o ocorrido, 
sua responsabilidade perante o caso e 
desculpando-se  com as mulheres. A emis-
sora dada a repercussão do caso, afastou 
o ator por tempo indeterminado, numa 
atitude correta e também surpreendente.

Ficam as lições: acreditem nas 
denúncias das mulheres. É juntas, e 
graças a  solidariedade que as mulhe-
res conseguem vitórias como essas , 
ou  a carta aberta de desculpas e o 
afastamento teriam acontecido sem 
clamor social?

O machismo afeta diretamente as 
mulheres por uma questão da opres-
são e tudo que está implicado a isso. 
Desde questões históricas e culturais, 
o machismo é perpetuado na socie-
dade através de pequenos gestos que 
vão, desde um fiu-fiu na rua, atitude 
invasiva e abordagens que objetifi-
cam e exploram o corpo da mulher, 
concepções de que a mulher é um ser 
inferior e subalterno ao homem e que 
faz com que mulheres que realizam 
a mesma função no trabalho do que 
um homem, ganhem menos do que 
ele, até a um estupro e o feminicídio. 
Mulheres que são assassinadas pela 

*Com Breno Rosostolato, psicólogo e 
professor da Faculdade Santa Marce-
lina (FASM).

‘Qual o machismo que não me atinge?’ 

cultura falocêntrica e patriarcal que 
impera na sociedade. 

Dados recentes da ONU colocam 
o Brasil no sétimo lugar do ranking da 
violência contra a mulher. Violência 
que se expressa de todas as maneiras, 
social, psicológica, emocional, econô-
mica, sexual e por aí vai. De fato, qual 
o machismo que não as atinge? Todos 
são, igualmente, destrutivos. 

Quando falamos em machismo 
facilmente nos vem à mente agres-
sões, estupro, violência doméstica, 
restrição econômica, submissão e 
subserviência. Acontece que o ma-
chismo é tão impregnado na socie-
dade por conta do patriarcalismo 
que não nos atentamos a pequenos 
gestos e comportamentos que são 
manifestações machistas e não perce-
bemos. Tão imperceptíveis e automá-
ticos, são assimilados com naturalida-
de pelas pessoas e por isso se tornam 
invisíveis. 

O Manterrupting é uma junção 
de man (homem) e interrupting (in-
terrupção) e significa ‘homens que 
interrompem’. Um comportamento 
que, além de falta de educação é uma 
forma de machismo, pois, a mulher 
não consegue concluir sua frase e 
raciocínio porque é constantemente 
interrompida pelos homens ao redor. 
Quer um exemplo disso? 

Em 2009, durante seu discurso 
de agradecimento pelo prêmio de 
melhor videoclipe feminino do MTV 
Music Awards, a cantora Taylor Swift 
foi interrompida pelo rapper Kanye 
West. O cantor invadiu de forma 
agressiva e desrespeitosa o momento 
que era da cantora. O episódio ficou 
conhecido pelo gesto inesperado do 
rapper e tudo ficou em tom de brin-
cadeira, mas que disfarça o ato ma-
chista. 

Outro exemplo de machismo in-
visível é o Bropriating, um comporta-
mento muito comum em reuniões. O 
termo é uma junção de bro (gíria para 
brother, irmão, mano) e appropriating 
(apropriação) e se refere a quando um 
homem se apropria da ideia de uma 
mulher e leva o crédito por ela. 

O bropriating é mais uma das di-
ferenças e injustiças que acontecem 
no mercado dos negócios sustentado 
pelo machismo. É o que faz com que 

muitas mulheres sirvam de trampolim 
para homens oportunistas crescerem 
à custa da submissão impostas às mu-
lheres. Injustiça que faz com que as 
diferenças salariais relacionadas a gê-
nero sejam bem acentuadas. Em um 
estudo recente realizado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), mulheres ganham 30% menos 
do que os homens, mesmo que elas 
sejam mais instruídas ou capacitadas. 

Já no Mansplaining, da junção de 
man (homem) e explaining (explicar) 
é a maneira como se explica, didati-
camente, determinado assunto, como 
se a mulher fosse incapaz de com-
preender num primeiro momento. É 
quando um homem dedica um tempo 
para ensinar coisas triviais, simples 
ou não, mas que subestima a capaci-
dade da mulher. 

Outra situação é quando o ho-
mem quer explicar sobre algo que a 
mulher está certa, mas a explicação 
dele é baseada em dados e infor-
mações errôneas e desencontradas, 
apenas para convencê-la de que está 
errada. Um desmerecimento e desres-
peito ao conhecimento da mulher. É 
tratá-la com inferioridade e menos ca-
paz intelectualmente. Mulher, repare 
a maneira exagerada como as pesso-
as falam com você, elogios insistentes 
ou até mesmo, aquela mensagem aca-
lorada de dias das mulheres, afinal, 
vocês merecem ser lembradas apenas 
no dia 8 de março? 

Por fim, mais um exemplo típi-
co de machismo invisível é o Gasli-
ghting. Termo inspirado na peça de 
teatro ‘Gas Light’ e depois adaptado 
para o cinema. O enredo diz respeito 
a um marido que tenta convencer sua 
esposa e outras pessoas de que ela 
é louca. Tudo porque o marido quer 
a fortuna dela e só conseguiria se a 
esposa fosse internada como doen-
te mental. Interpretando a esposa, a 
atriz Ingrid Bergman. 

Utilizado desde 1960, o termo 
Gaslighting descreve a manipulação 
do sentido de realidade de alguém. 
Uma manipulação emocional e violen-
ta, pois, embora este comportamento 
afete homens e mulheres, cultural-
mente, as mulheres sofrem mais pois 
sempre foram consideradas desajus-
tadas socialmente e emocionalmente 
desequilibradas. 

Comportamentos que devem parar

Tarefas domésticas
Esse termo ultrapassado é muito 
usado em famílias. Reunir os paren-
tes em casa e ter que cuidar de todo 
serviço doméstico enquanto os ho-
mens assistem futebol pode parecer 
normal, mas não é. Homens e mul-
heres trabalham fora de casa, por 
que o serviço doméstico deve ser 
exclusivamente feminino? Já pen-
sou que a criação masculina pode 
ser diferente? Ensine as crianças 
a dividir tarefas igualmente, não só 
pelo gênero.

A culpa não é sua
Nenhuma vítima é responsável pelo 
assédio que sofre. Não importa o ta-
manho do seu shorts, uma mulher 
nunca está pedindo algo. A liberda-
de de ir e vir é um direito de todos, 
isso inclui a de não ser atrapalha-
do no percurso. Cantadas não são 
bem-vindas em locais públicos, de-
clare seu interesse educadamente 
e sem constranger ninguém. Chega 
de fiu fiu!

Direção
Não é preciso nem falar que a ex-
pressão “mulher no volante, perigo 
constante” é machista. Mas a raiz 
dela consegue ser pior, muitas fa-
mílias ensinam os meninos a dirigir 
desde cedo e não fazem o mesmo 
com as meninas. É preciso parar de 
alimentar essa insegurança femini-
na, até porque no Brasil as mulhe-
res se envolvem em menos aciden-
tes que homens.

Seu local de fala importa
Toda mulher já passou pela situação 
de começar a falar e ser interrompi-
da por um homem. Isso é uma das 
coisas que mais as incomodam em 
discussões. Homens, fiquem quie-
tos quando a mulher está falando. 

As famosas frases como: ‘isso é 
coisa da sua cabeça’, ‘você não sabe 
brincar’, ‘como você é exagerada’, 
‘você está louca’ e ‘não vá chorar’. 
Isso é gaslighting. Vamos além, perce-
bemos também este comportamento 
machista quando se diminui a impor-
tância da violência e agressão sofrida 
pela mulher. Uma desqualificação da 
autonomia e da palavra da mulher. 

Um desempoderamento das 
mulheres e que infelizmente, muitos 
homens recorrem desta manipulação 
como recurso para oprimir as compa-
nheiras, que muitas vezes, se veem 
sem direção, abdicam das próprias 
escolhas e sucumbem à imposição do 
homem. 

Acontece que a frase que escu-

tei esses dias faz cada vez mais sen-
tido, porque, embora seja homem, 
considero-me feminista e totalmente 
a favor dele. Devo, principalmente 
enquanto homem, desconstruir este 
machismo e este sistema patriarcal, 
que também é impositivo e violento 
com os homens. Eu não quero ser 
este homem que vive atrelado a este 
machismo. 

Admito, sou um homem cansado 
destas exigências sociais e masculi-
nas, enfadonhas e sem sentido. Que 
‘bando’ de homens frágeis que preci-
sam manter o machismo para existir. 

Na sua vez, elas farão o mesmo por 
você. Local de fala é importante.

Maternidade compulsória
Mulheres não nasceram para ser 
mães, assim como homens não 
nasceram para ser pais. A materni-
dade e a paternidade acontecem, 
algumas vezes são recebidas de 
braços abertos, outras não. Nem 
sempre o sonho de uma mulher é 
ter um filho, e nem precisa ser. Essa 
ideia de que uma mulher só é ver-
dadeira se for mãe, é ultrapassada 
e machista.

Você pode entender de games e 
tecnologia
Ao contrário do que alguns homens 
pensam, mulheres entendem tanto 
de videogame quanto eles. Alimen-
tar essa ideia de que só o homem 
gosta da cultura geek é uma das coi-
sas mais infantis, hoje em dia muitos 
jogos são até produzidos por mulhe-
res. Gosto não é questão de gênero.

Você tem um cargo e merece 
exercê-lo
Se uma empresa contrata dois pro-
fissionais da mesma área, por que 
um deles fica encarregado do “ca-
fezinho”? Uma verdadeira equipe 
deve ser feita de colaboração indi-
ferente do gênero. Não aceite ser 
tratada de forma diferente por ser 
mulher.

Você não precisa de um homem
Você não precisa de ninguém! Você 
quer um homem porque é uma 
pessoa inteira e tem desejos como 
qualquer outra. Não acredite nessa 
dependência que a sociedade criou 
a respeito dos homens, uma mulher 
é perfeitamente capaz de passar 
sua vida sozinha, se assim o quiser.

O machismo afeta diretamente as mulheres por uma questão da opressão e tudo que 
está implicado a isso



Gazeta - sexta-feira, 07 de Abril de 2017 - Caderno BeatsKids

Mural da fofura

O cérebro define se uma criança 
será destra ou canhota?

A mão direita é a mais usada para 
tudo, escrever desenhar, pegar coisas, 
etc. Uma criança geralmente é descrita 
como destra, canhota ou ambidestra, 
por volta dos quatro anos. É uma ca-
racterística que persiste ao longo da 
vida.

Os hemisférios esquerdo e direito 
do cérebro controlam a coordenação 
motora dos lados opostos do corpo. 
Ainda assim,  as metades esquerda e 
direita do cérebros não têm controle 
igual de diferentes tipos de comporta-
mento, o que resulta em preferência 
de uma mão em relação à outra para 
algumas tarefas. O domínio de um 
hemisfério em relação em alguns com-
portamentos é chamado de lateraliza-
ção cerebral. 

Cientistas acreditam que existem 
três motivos claros pelos quais ocor-
re a lateralização cerebral. A primeira 
delas é o fato de um hemisfério tomar 
o controle de um processo diminui as 
chances de ambos os hemisférios com-
petirem para controlar as reações. Isso 
também permite que dois processos 
diferentes, como linguagem e atenção, 
operem em paralelo entre dois hemis-
férios. 

Para a maioria das pessoas, o 
hemisfério esquerdo do cérebro é o 
dominante usado para o discurso. E a 
mesma região do hemisfério esquerdo 
controla as ações das mãos. 

Como resultado, a maior parte 
da população humana (cerca de 90%) é 
destra quando usa ferramentas como 
canetas e quando fazem gestos. Psicó-
logos evolucionistas especulam que o 
uso de ferramentas e gestos manuais 
tiveram um papel importante na evolu-
ção do discurso humano.

Para adquirir habilidades mais 
complexas como a linguagem, as crian-
ças primeiro precisam desenvolver 
habilidades sensoriais e motoras bá-
sicas. Psicólogos desenvolvimentistas 
argumentam que capacidades motoras 
como a manipulação de objetos e con-
juntos de gestos são necessários para 

os próximos desenvolvimentos de uma 
linguagem. 

Qual mão usar? 
Até o começo do século XX, cien-

tistas consideravam pessoas canhotas 
anormais. Era associado com um leque 
de disfunções no desenvolvimento, 
desde problemas de linguagem até 
distúrbios mentais. Por conta disso, 
muitas crianças canhotas dessa épo-
ca eram forçadas a escrever com suas 
mãos direitas em um esforço para 
adestrá-las. 

Hoje entendemos que a mão com 
a qual uma pessoa escreve não é uma 
simples característica binária (esquer-
da ou direita), e que, na verdade, exis-
te uma variedade delas, de bem canho-
to a a muito destro.

Conforme começam a desenvol-
ver suas habilidades motoras, as crian-
ças podem usar tanto a mão direita 
quanto a esquerda para ações simples, 
como pegar objetos, por exemplo. 
Isso porque as duas mãos conseguem 
realizar uma tarefa como essa. Ainda 
assim, para a maioria da população, ta-
refa mais complexas podem necessitar 
de propriedades mais especializadas 
do hemisfério esquerdo do cérebro. A 
maioria das crianças, por exemplo, es-
colhe a mão direita para escrever. 

A habilidade se desenvolve com 

o tempo e se torna consistentemente 
destra conforme as crianças começam 
a realizar atividades mais complexas. 
Observar quais mãos as crianças usam 
para atividades motoras como a escri-
ta podem nos indicar o quão bem os 
dois hemisférios desenvolveram suas 
capacidades de processamento espe-
cializadas. 

Pesquisas recentes sugerem que 
crianças que são somente canhotas ou 
destras também possuem lateralização 
cerebral e produção linguística típica. 
Por outro lado, não ter uma mão do-
minante (ou ser ambidestro) costuma 
ser relacionado com desenvolvimento 
atípico das habilidades motoras e lin-
guísticas. 

Indivíduos ambidestros compõem 
entre 3 e 4% da população geral. O nú-
mero cresce para uma média entre 17% 
a 47% nas populações com altos índi-
ces de autismo. Crianças autistas cos-
tumam apresentar diferenças motoras 
a partir dos sete meses de idade. Isso 
sugere que o autismo pode se apre-
sentar e ser reconhecido logo no início 
do desenvolvimento de uma criança, e 
pode ter mais efeitos em outras fun-
ções cognitivas como a linguagem. 

*Gillian Forrester é professora na 
Universidade de Westminster, na Inglater-
ra. Esse artigo foi publicado originalmente 
no The Conversation. 

Crianças mentirosas tem 
a memória mais apurada

ordem! Apenas pouco mais de 25% 
delas viraram a carta e responderam 
a pergunta de forma correta.

Antes da tarefa, os pesquisado-
res também mediram a memória das 
crianças através de testes verbais e 
escritos. 

As crianças com maior capaci-
dade de memória e de trabalho ver-
bal também foram as que mentiram 
melhor no jogo de trivia, o que faz 
todo sentido - um cérebro que tem 
um bom controle sobre a linguagem 
é, provavelmente, também um cére-
bro que pode manipular essa língua 
quando necessário, a fim de mentir. 

Mentira tem perna curta, mas 
memória longa.

Prós e contras dos lanches rápidos

As crianças começam a mentir 
com 2 anos e meio de idade, segundo 
um estudo de 1989. Mas por que elas 
ficam boas nas mentiras?

Publicado pelo Journal of Expe-
rimental Psychology, um novo estudo 
mostra que alguns alunos da segunda 
série - 6 e 7 anos - são bastante hábeis 
em mentir. E mais: os mentirosos têm 
uma capacidade de memória maior 
do que os honestos.

Para a pesquisa, 114 crianças de 
6 e 7 anos foram informadas de que 
jogariam um jogo de trivia, com três 
perguntas. 

Se elas acertassem todas, ga-
nhariam um prêmio. As duas primei-
ras eram bem fáceis: (1) que barulho 
um cachorro faz? (2) qual a cor das 
bananas? A terceira pergunta, no en-
tanto, era bem complicada: (3) qual é 
o nome do menino do quadrinho Spa-
ceboy? (???)

Todas as perguntas eram de múl-
tipla escolha, com quatro opções de 
respostas, e estavam escritas em um 
cartão com a resposta correta no ver-
so. A cada resposta, a carta era virada 
e o resultado era revelado para crian-
ça. 

Na última pergunta, o entrevis-
tador saia da sala e deixava a última 
carta em cima da mesa com o lado da 
resposta virado para baixo. As crian-
ças foram orientadas a não virarem 
a carta, enquanto isso, uma câmera 
gravava todos os movimentos da sala.

Agora vem a grande surpresa: 
quase todas crianças obedeceram a 

Bisnaguinha x Pão integral
As famosas bisnaguinhas são cheias de 

açúcar, gordura e glutamato monossódico, 
com o dobro de gordura do que o pão de for-
ma tradicional! Opte por pães onde o primeiro 
ingrediente seja “farinha de trigo integral”, é 
um alimento com mais quantidades de fibras, 
que estimulam o transito intestinal saudável 
da criança e por ser integral, contém mais vi-
taminas que fortalecem o sistema imune dela 
também.

Achocolatado x Sucos de frutas 
naturais integrais

Se não puder mandar o suco natural, 
fuja das versões industrializadas chamadas de 
néctar, que são apenas frutose acrescido de 
mais açúcar, aditivos e excesso de conservan-
tes que fazem muito mal à saúde. Sendo as-
sim, compre apenas sucos com o rótulo “suco 
integral da fruta”, sem aditivos e sem conser-
vantes. Eles equivalem a uma porção de fruta 
para as crianças e sem açúcar extra.

Bolo pronto de pacotinho x Coo-
kie de aveia

Se a criança gostar de bolo, não coloque, 
jamais, na lancheira os do tipo pronto, que car-
regam quantidades enormes de gordura trans 
(o pior tipo de gordura que afeta o cérebro e 
causa aumento de colesterol e entupimento de 
artérias) e que contem açúcar em sua composi-
ção. Opte por cookies integrais de aveia, pois 
também são ótimas opções e conservam bem 
em temperatura ambiente.

Batatas chips x Biscoito de polvil-
ho integral

Assim como o bolinho pronto, batatas 
chips também contem gordura trans e fazem 
muito mal à saúde da criança. Uma boa opção 
de salgadinho e que as crianças adoram é o bis-
coito de polvilho integral, que é assado e bem 
gostoso. Ele é encontrado em lojas de produ-
tos naturais. 

Danoninho (produtos tipo petit 
suisse) x Iogurte desnatado

Uma pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira dos Direitos do Consumidor revelou 
que o danoninho tem muito mais corante e 
açúcar do que se imagina, e, ao contrário do 

que anunciam não tem a quantidade de vita-
minas e ferro citada. Além de ter açúcar em 
excesso: Danoninho é guloseima, não é lanche. 
Opte por iogurtes naturais ou desnatados, que 
não contem altas quantidades de conservantes 
e químicos. 

Salgadinho tipo Fandangos x 
Canjica Milho Doce

Essa canjica é natural e feito com açúcar 
orgânico, tendo apenas 95kcal em um pacote 
de 50g. Muito mais saudável, nutritivo e rico 
em fibras e proteínas do que esses salgadinhos 
prontos que são ricos em sódio e corantes.

Kinder Bueno x Frutas crocantes
Os chips de frutas são fontes de fibras, 

naturais, sem adição de açúcar e conservan-
tes. Por serem desidratados, tem uma vida de 
prateleira maior. São vendidos em embalagens 
como os biscoitos, o que é um ponto positivo, 
já que a criança não se sente “isolada” e dife-
rente dos colegas na hora do lanche. Além de 
ser uma opção muito mais saudável e nutriti-
va do que um doce industrializado e cheio de  
conservante e flavorizante.

Isabella Luiza Marks, filha de Natalia Decol e Fabio Adriano Marks

Os mentirosos têm uma capacidade de 
memória maior do que os honestos

Como resultado, a maior parte da população humana (cerca de 90%) é destra quan-
do usa ferramentas como canetas e quando fazem gestos
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uma foto dele, em alta resolução,
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Hall da fama

Estudo promete decifrar a 
língua dos gatos
Universidad e sueca estabeleceu prazo de cinco anos para estudar cada 
detalhe da comunicação entre felinos e humanos

O modo como os animais se co-
municam já foi alvo de diversos es-
tudos. Miados, latidos, o canto dos 
pássaros... Apesar disso, nenhuma 
pesquisa avançou o suficiente no en-
tendimento da linguagem animal. 
Cientistas da Universidade de Lund, da 
Suécia, decidiram ignoram os maus re-
sultados e dar início a um estudo que, 
até 2021, determinará como decifrar 
todo o idioma felino.

O que se sabe hoje é que diferen-
tes emoções têm diferentes entona-
ções de miado. Além disso, alguns es-
tudos anteriores pregam que o miado 
é uma forma que os gatos desenvolve-
ram para se comunicar exclusivamente 
com humanos, já que gatos selvagens 
param de miar quando atingem a fase 
adulta e não precisam mais chamar a 
atenção das mães para conseguir ali-
mento e conforto.

“Parece que os gatos variam a 
entonação e a melodia dos miados de 
maneira consciente, provavelmente 
para transmitir uma mensagem espe-
cífica, aumentar a urgência do que de-

sejam ou para demonstrar emoções”, 
conta Susanna Schötz, especialista em 
fonética e uma das líderes do estudo.

Na primeira etapa do estudo, a 
equipe da universidade sueca gravará 
as reações de 50 gatos em diferentes 
locais e situações para identificar com 
o humor afeta o miado, quando estão 
satisfeitos, amistosos, felizes, famin-
tos, irritados ou raivosos, por exem-
plo. Este será o primeiro esforço na 
tentativa de identificar diferenças nos 
padrões fonéticos.

O objetivo da empreitada é aju-
dar os donos a se comunicar com os 
felinos, fazendo com que os humanos 
saibam o que os animais querem e es-
tão sentindo, possibilitando uma res-
posta mais eficiente e afetiva. 

“Queremos saber se os gatos pre-
ferem quando conversamos com eles 
como se fossem animais ou como se 
fossem adultos. Eles gostam mais de 
vozes de crianças ou de adultos? Ain-
da não descobrimos, mas chegaremos 
lá”, sentencia Schötz. Fonte Revista 
Galileu

Não se preocupe, seu gato gosta 
mais de você do que de ração

A maioria das pessoas gosta 
mais de cachorro do que de gato, 
pois os acham meio “chatos” e 
estressados. Mas para amantes de 
gato, agora vocês terão uma nova 
aliada na luta para provar que, na 
verdade, os gatos são bichinhos 
muito amáveis: a velha compa-
nheira, a ciência.

Um novo estudo da Universi-
dade de Oregon está pesquisando 
sobre os gostos dos felinos. 

E estão descobrindo que os 
gatos não só gostam dos huma-
nos como, pasmem, gostam mais 
de humanos do que de comida. 
Para provar isso, os cientistas 
americanos resolveram pegar 50 
animais, vindos de abrigos e ca-
sas, e os isolaram de tudo. Isso 
significa que os felinos ficaram, 
por algumas horas, separados de 

qualquer tipo de estímulo, visual, 
olfativo, gustativo ou auditivo. 
Depois disso, os animais eram co-
locados em uma sala dividida em 
quatro quadrantes, cada um com 
uma coisa para chamar a atenção 
do animal. 

Em um canto havia um brin-
quedo do bichano, em outra um 
lenço com um cheiro que o bichi-
nho gosta, em um terceiro lado 
havia comida, e, em outra ponta, 
um humano sentado. Os resulta-
dos mostraram que em 50% dos 
casos os animais preferiram se 
aproximar da pessoa, enquanto 
só 37% dos animais preferiram o 
alimento.

O estudo ainda apontou que 
não houve diferenças significati-
vas entre os resultados dos gatos 
domésticos e os gatos de abrigo, 

e deu dicas das preferências dos 
felinos. 

Os animais preferiram peixe 
a carne; e brinquedos que se me-
xem sozinhos do que objetos es-
táticos.

A ideia é que a pesquisa ajude 
a entender melhor o animal, para 
que seja possível avançar nos mé-
todos de adestramentos de gatos 
e até para criar ambientes mais 
amigáveis à eles. 

“A crença de que gatos não 
são muito sociáveis ou possíveis 
de treinar é bem comum. Mas essa 
falta de conexão talvez seja, em 
parte, pela falta de conhecimento 
sobre que tipo de estímulo esses 
animais preferem, e o que é mais 
impactante, quando se pensa em 
motivá-los”, afirmam os pesquisa-
dores na conclusão do estudo.

Como acabar com o 
medo de andar de carro

Todo mundo sabe como é importante 
levar o cão para passear. Além das voltas 
a pé pelo quarteirão, existem outros locais 
divertidos para ir, porém geralmente dis-
tantes. 

Mas esses programas mais longes fi-
cam impossíveis se o cão fugir sempre que 
você o chamar para entrar no automóvel. 

O grande prejudicado por comporta-
mentos como esses é o próprio o cão. O 
que é necessário fazer para que o cachorro 
perca o medo do carro. 

*Se seu filhote tiver pavor de carro, 
vá devagar: comece colocando o filhote no 
carro parado. Só fique lá brincando com 
o ele dentro do carro, e assim que você 
perceber que o filhote está à vontade, esta 
será a hora de parar o treinamento. Tire o 
filhote do carro e só volte a colocá-lo lá no 
dia seguinte.

•Coloque-o então na caixa de trans-
porte; prenda-a no cinto de segurança, e 
ligue o motor do carro, e faça um passeio 

curto. Normalmente o fato de ele estar den-
tro da caixa de transporte fará com que ele 
não fique com tanto medo. Coloque a caixa 
no chão do carro, pois isso fará com que ele 
não perceba exatamente o que está acon-
tecendo, e fará com que ele reaja bem ao 
passeio.

•Se a caixa de transporte for muito 
grande para ser colocada no chão você pode 
fixá-la entre os bancos traseiros e diantei-
ros, ou ainda prendê-la com o cinto de se-
gurança.

•Cuide para que o filhote não tenha 
comido nas últimas 3 horas antes do pas-
seio para diminuir o risco de enjôos e vô-
mitos. Evite também dar qualquer tipo de 
comida ou petisco dentro do carro.

•Converse (mesmo) com o filhote 
usando uma voz bastante suave para que ele 
se sinta bem. Elogie-o bastante pelo com-
portamento “valente”. Isso dará confiança a 
ele, além de mostrar a ele como você quer 
que ele se comporte dentro do carro.

O pet, Tobi, de Natalia Decol e Fabio Adriano Marks
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Camila Ellen Pivotto e André Paludo

O casal de empresários Raquel Vieira e  Carlos Augusto Farina 
receberam o carinho dos amigos e familiares pela passagem 
de seus aniversários. Carlos  aniversariou na sexta-feira dia 
31 de março e a bela Raquel recebeu os  cumprimentos na 
segunda-feira, dia 3.

Manuele Ambrosi comemo-
rou seu aniversário no dia 05 
de abril e recebeu os de sua 
famíia e amigos

Beatriz e Doady Meruffo 
prestigiaram a festa de 30 
anos da Boticário de Bento 
na terça-feira, 28 de marçoFausto e Kelen Schenkel no evento de 30 anos da Boticário

Mauricio Borges Dos Santos comemorou seu aniversário nesta 
quinta-feira, 06. 


