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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 

Resumo dos capítulos não 
divulgado.

Ruy se enfurece com Cibe-
le. Shirley avisa a Dantas que o 
exame de corpo de delito de 
Cibele foi negativo. Jeiza desco-
bre que a Polícia Civil conseguiu 
o nome do homem que estava 
na gravação telefônica. Eurico 
demite Cibele. Caio consegue 
revogar a medida protetiva de 
Cibele. Ritinha comenta com 
Marilda que irá procurar um 
lugar no Rio de Janeiro para 
trabalhar como sereia. Joyce la-
menta com Irene ter se apegado 
ao filho de Ritinha. Abel implo-
ra que Jeiza não aceite o convi-
te de Ritinha. Shirley recrimina 
Cibele por suas atitudes. Ivana 
se perturba com os comentários 
de Ruy ao vê-la usar suas roupas 
para sair com Cláudio. Jeiza co-
memora o mandado de prisão 
expedido para Rubinho.

Joaquim conta para Anna 
o que sabe sobre Thomas. Bo-
nifácio questiona Thomas sobre 
a guerra na Cisplatina. Thomas 
estranha a frieza de Anna. Licur-
go convence Germana a desistir 
de entrar no quarto alugado 
por Thomas. Dom Pedro discute 
com Leopoldina, e Bonifácio se 
preocupa com o estado da prin-
cesa. Joaquim estranha quando 
Elvira fala sobre Domitila. Bo-
nifácio ajuda Leopoldina. Anna 
encontra um botão da casaca de 
Thomas no quarto secreto. Dom 
Pedro compõe uma música para 
Domitila. Jacira foge da aldeia. 
Thomas não gosta de ver Anna 
dormindo no quarto de Vitória. 
Dom Pedro sente ciúmes de Le-
opoldina com Bonifácio. Anna 
procura Joaquim.

Fio, K1 e K2 encontram 
Tato machucado e Keyla vai à 
delegacia. Josefina toma conta 
de Tonico e Roney vai com Benê 
ao encontro da filha. Keyla fica 
indignada com o preconceito 
que sofre na delegacia. Keyla 
recebe uma mensagem do falso 
Deco. Dóris comunica a Ellen 
que ela trabalhará no colégio de 
Bóris. Benê vai com Ellen até o 
colégio Grupo e Tina a recebe 
na entrada. Dóris visita Keyla. 
Mitsuko vê Tina com Ander-
son e fica furiosa. Tato namora 
Keyla.

De modo geral, esse é um momen-
to muito agradável para o aquariano que 
pode se beneficiar com o bom aspecto 
do Sol ao seu signo solar. A Lua Nova e a 
Crescente que influenciam o astral dessa 
semana sao úteis para implementar no-
vos planos ou ainda fazer avançar aque-
les que já estão em andamento. Em sua 
vida privada a sua boa energia começa 
a dar bons resultados, oferecendo uma 
melhor notável em seus relacionamentos 
pessoais que andavam estremecidos com 
os mal-entendidos das semanas anterio-
res. Aproveite para desfrutar os momen-
tos felizes que a vida lhe proporciona.

Os obstáculos que a vida lhe apre-
senta requerem decisões definitivas 
e rápidas e nem sempre você conse-
gue realizá-las, por causa disso seus 
problemas se arrastam sem solução. 
É bem verdade que eles não estão 
muito claros, mas lembre-se que nada 
se resolve com um passe de magica. 
Transforme, refaça, analise tudo nova-
mente e encontre novas formas para 
solucionar os antigos e velhos proble-
mas, pois se você continuar procras-
tinando não chegará a lugar nenhum. 
A criatividade e a inspiração precisam 
ser acompanhados por ações práticas.

A sua vida não está nada monótona po-
rém muitos de seus planos não avançam con-
forme seus desejos por causa dos obstáculos 
que acabam gerando atrasos. Você precisa 
redobrar a paciência buscando formas al-
ternativas de solucionar esses obstáculos se 
quiser avançar, mesmo com passo de tartaru-
ga. Em poucos dias tudo ficará mais claro em 
sua cabeça e você poderá conseguir alguns 
bons acordos para ir adiante com seus pro-
jetos pessoais. Em sua vida privada também 
podem ocorrer desavenças e contestações 
que precisarão de bastante empenho para 
serem solucionadas. Não force as situações. 
Um bom dialogo é a melhor solução.

Você está sendo beneficiado pela re-
novação energética promovida pela pas-
sagem do Sol pelo seu signo e pode agora 
pensar na implementação de seus planos 
pessoais que pareciam empacados. Você 
pode fortalecer os relacionamentos com 
seus colegas e conseguir uma boa equipe 
para conseguir o sucesso de seus proje-
tos. No âmbito familiar o fortalecimento 
dos laços pessoais lhe fornecerá bases 
solidas para poder aguentar o tranco do 
dia a dia. Fortaleça também a sua auto-
confiança alimentando sua mente com 
pensamentos positivos e procurando en-
frentar os desafios com mais bom humor.

Agora que o Sol ingressou no seu 
signo você pode pensar em quais planos 
você estará priorizando pois acontece 
uma renovação energética salutar na 
medida em que o Sol transita pelos de-
canatos. A Lua Nova que aconteceu na 
semana passada ira influenciar boa parte 
da próxima semana e a Lua Crescente do 
dia do dia 01/06 promete fazer crescer 
aquilo que você plantou na semana an-
terior. A oposição de Marte (em seu sig-
no) a Saturno indica que você tem ainda 
muito trabalho a fazer. Não desista agora 
e mantenha-se focado em seus objetivos 
pessoais.

Por causa das configurações atuais e 
das duas lunações no signo de Gêmeos, ha-
verá muita negociação e muito bate-boca 
em suas reuniões profissionais, e por isso 
é melhor você se armar de paciência para 
acabar virando a mesa quando seus planos 
não estão sendo acolhidos conforme dese-
jaria. No entanto, aproveitando a fase Cres-
cente do nosso satélite, seu regente, que 
promete fazer crescer os seus projetos, 
você acabará atraindo simpatizantes para 
o seu lado. Com esse apoio acabará conse-
guindo implementar alguns planos e con-
seguindo alguns êxitos pessoais. Mas não 
espere demais para não se frustrar depois.

Enquanto o inicio da semana continua 
sob a influência da Lua nova, a fase Crescente 
do nosso satélite que inicia no dia 01 acaba 
facilitando o crescimento daqueles planos 
que você conseguiu implementar e que po-
dem chegar a bom termo, oferecendo bons 
resultados. Você conseguirá também con-
solidar as suas relações profissionais, espe-
cialmente se estiver disposto a dialogar com 
abertura de mente, acolhendo as sugestões 
de seus parceiros e colegas. A necessidade de 
consolidar as relações se estender também 
ao âmbito familiar e rusgas e mal-entendidos 
podem ser esclarecidos com um bom dialo-
go. Seja mais flexível em seu julgamento.

Você tem muita coisa planejada, mas 
nem tudo pode ser implementado porque al-
guns obstáculos você previa estão chegando 
cada vez mais perto de você. Sem nenhuma 
razão aparente você pode perder a confiança 
em você mesmo porque não consegue en-
contrar saídas para superar seus desafios. 
Não permita que a dificuldade em superar 
esses obstáculos atrapalhe o seu raciocínio 
pois você vai precisar de toda a sua habilida-
de mental para encontrar soluções criativas 
e rápidas para cada situação. Na sua vida 
privada poderá ser solicitado para oferecer 
apoio e conforto a algum familiar necessita-
do. Reagia com calma e sobriedade.

Você está cheio de energia e se sente ca-
paz de enfrentar os mil desafios que a vida lhe 
apresenta todos os dias. Em certos momentos 
pode até se surpreender com a facilidade com 
a qual resolve tudo. No entanto, as múltiplas 
atividades nas quais você parece estar sempre 
debruçado pode resultar num estresse suple-
mentar para seu corpo e para a sua mente. 
Ao iniciar novos projetos não deixe de avaliar 
claramente todos os pontos e os desafios 
que eles irão lhe apresentar, pois na pressa 
de aceitá-los pode cometer enganos e com-
prometer os bons resultados. Aproveite esse 
período para cuidar de sua saúde concedendo 
descanso ao seu corpo sempre que puder.

Alguns de seus projetos, há tempo 
acalentados, não deram certo e precisarão 
ser modificados ou abandonados. Se isso 
acontecer, não deixe que os aborrecimentos 
causem tensões nos seus relacionamentos 
profissionais e pessoais. Não culpe as pes-
soas ao seu redor pelos obstáculos que a 
vida lhe apresenta. Talvez nesse momento 
você deva simplesmente recuar e avaliar 
melhor as suas posições, ou ainda, precise 
simplesmente aguardar pacientemente que 
as coisas melhorem com a ajuda de um céu 
mais favorável. A Lua Crescente da próxima 
semana pode ser muito útil para esse fim. 
Tenha paciência e agia com sobriedade.

Você conseguirá alguns êxitos em suas 
iniciativas e isso lhe oferece a necessária con-
fiança para que você consiga ir adiante com 
seus projetos pessoais. A vida não está nada 
fácil para você que há dois anos enfrenta as 
restrições impostas por Saturno aos natos em 
Sagitário. Por causa das frustrações decorren-
tes dessa presença você pode acabar sofrendo 
algum problema de saúde, como cansaço físico 
e mental, que resultam em descontroles emo-
cionais. Redobre a sua paciência e aguarde com 
calma que aos poucos todo esse terremoto irá 
terminar e você sairá desse desafio mais forte 
do que nunca. Pense naquilo que você precisa 
aprender do ponto de vista espiritual.

Essa semana você terá inúmeros de-
safios para superar especialmente no cam-
po profissional, e por essa razão você pre-
cisa manter a calma e a lucidez para tirar 
proveito dessa oportunidade e aperfeiçoar 
seus métodos pessoais. Desvios e atrasos 
são inevitáveis visto as configurações ten-
sas que o céu da semana nos propõem! 
Tente encontrar novas formas para contor-
nar os principais obstáculos e concentre 
suas iniciativas em poucas atividades para 
não se desgastar procurando soluções que 
nesse momento não são tão fáceis como 
gostaria. Para relaxar, procure atividades 
de lazer junto com seus familiares.

A música de Major Lazer e Cami-
la Cabello está pronta para ser lança-
da! Nesta terça-feira, 30, Major Lazer, 
trio de DJs que conta com Diplo, fi-
nalmente anunciou a data de lança-
mento de um dos 20 singles que fo-
ram feitos com ninguém menos que 

Diplo anuncia lançamento de 
single com Camila Cabello

Camila. Sucesso na certa!
O single se chama Know No Bet-

ter e deve ser lançado nesta quinta-
-feira, dia 1º de junho. Além de Cami-
la, a nova música também vai contar 
com as participações de Travis Scott 
e Quavo. 

Beth Carvalho está internada 
desde o último sábado (27), no 
Hospital Pró-Cardíaco, em Bota-
fogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, 
na manhã desta quarta-feira (31), 
a assessoria de imprensa da can-
tora informou que ela está na uni-
dade para fazer um tratamento na 
coluna.

“Está tudo bem com a Beth. 
Ela está no hospital fazendo um 
trâmite do tratamento na coluna 
que já realiza há cinco anos”, in-
forma a assessoria da artista.

Em 2012, um problema na 
coluna afastou Beth dos palcos. 
Ela passou por uma cirurgia para 
colocar pinos ortopédicos que da-
riam mais sustentação à coluna.

Cantora Beth Carvalho 
está internada
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Muitas mulheres gostariam de 
inovar e deixar os cabelos colori-
dos, mas poucas tem coragem. Uma 
mudança tão radical e ousada ge-
ralmente cai bem em mulheres de 
personalidade forte e estilo afinal, 
o visual chama a atenção por onde 

Cabelos coloridos:
modelos para se inspirar

passa.
Mas para quem está na dúvida 

e não quer “radicalizar” tanto assim, 
é possível pintar partes do cabe-
lo, como só as pontas ou mechas. 
Quando se fala em colorir os cabe-
los, as possibilidades são muitas. 

Diversas cores, tons, efeitos, pente-
ados para valorizar o visual, etc. Co-
lorir o cabelo todo ou apenas parte 
dele como as pontas? Mesclar cores? 
Aplicar efeitos ousados? Só é preciso 
tomar alguns cuidados e usar tintas 
de qualidade.

Mesmo se você já cuida direi-
tinho dos fios, é sempre bom ficar 
atenta a esses 3 hábitos básicos. São 
iniciativas simples, mas que podem 
fazer muita diferença.

Limpeza correta
Só lave com produtos específicos 

para seu tipo de cabelo. Escolha xam-
pus que tenham adstringentes em sua 
composição, pois eles tem a função 
de limpar os fios. Outra dica é diluir 
o xampu com água em um recipiente 
(apenas a quantidade que for usar na 
lavagem) e lavá-los duas vezes. Deve 
enxaguar os cabelos em água morna 
para depois aplicar o creme nos fios. 

Secagem profissional
Antes de lavar o cabelo, penteie. 

Isso vai desembaraçar os fios e evitar 
que se quebrem. Seque bem o cabe-
lo antes de usar o secador. Secadores 

Dicas simples para a 
saúde dos cabelos

com íons negativos selam os fios, 
deixando-os mais lisos. E atenção: an-
tes, passe um protetor térmico e ao 
usar o secador, mantenha-o distante 
dos fios.

Hidratação eficiente
Realizar uma hidratação com um 

profissional a cada 30 dias e cortar as 
pontas a cada 3 meses ajudam na hi-
dratação. Dicas para a sua hidratação:

– Cabelos Oleosos: Use produtos 
líquidos em spray e lave os cabelos 
com xampu anti-resíduos 3 vezes por 
semana.

– Cabelos Cacheados: Após a 
lavagem, retire toda a umidade com 
uma toalha e finalize a secagem com 
um papel toalha. Isso vai eliminar o 
frizz.

– Cabelos Tingidos: Trate-os com 
um produto termo-ativado ou óleo 
antes da secagem.

Muitos erram especialmente na escolha dos produtos, usando os que não são
recomendados para seu tipo de cabelo
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Para enfeitar sua festa junina, eis 
um passo a passo para representar 
bem o espírito junino.

Estas luminárias são muitos sim-
ples de confeccionar e o custo é super 
baixo. Inclusive você pode reutilizar 
este artesanato para decorar outras 
festas, já que é bastante versátil e ser-
ve também para outras ocasiões.

Materiais Necessários:
- Copos de Plástico transparentes
- Tecido coloridos e estampados
- Cola branca
- Luzes pisca-pisca
- Papel craft ou cartolina
- Tesoura
- Pincel
O primeiro passo é fazer um furo 

no centro da parte inferior de cada 

Festa Junina: luminárias artesanais 
copo de plástico. Para isto, você pode 
utilizar uma tesoura com ponta ou 
mesmo um arame aquecido no fogão.

Em seguida, utilize o copo como 
base para você cortar o seu molde no 
papel craft ou cartolina. Basta enrolar 
o papel craft no copo, desenhar o mol-
de e então cortar as laterais na diago-
nal, deixando uma sobra de, pelo me-
nos, dois dedos.

Após finalizar o molde, utilize-o 
para cortar pedaços de tecido no mes-
mo formato.

Com a ajuda de um pincel, passe 
cola branca por toda a parte externa 
do copo.

Revista o copo com o tecido e es-
pere a cola secar completamente.

Insira as luzinhas pisca-pisca nos fu-
ros feitos no fundo dos copos de plástico.
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Sexta
Festa: Aniversexta
Onde: Show Bar, Carlos Barbosa
Quando: 02 de junho, a partir 

das 23:30h
Quanto: masculino R$ 25,00, 

feminino R$ 10,00
Sábado

Festa: Cachorro Grande
Onde: Ferrovia Live
Quando: 03 de junho, a partir 

das 24h
Quanto: R$30,00 1º lote, 

R$40,00 2º lote, R$50,00 3º lote

Programação para o seu final de semana
Séries vencedoras do Emmy 

disponíveis na Netflix

Fizemos uma lista com 10 sé-
ries ganhadoras do Emmy na 
Netflix. Veja a seguir:

American Crime Story: O 
povo contra O.J. Simpson: O 
julgamento de O.J. Simpson 
por duplo homicídio, o cha-
mado Julgamento do Século, 
é dramatizado, mostrando a 
perspectiva da acusação e da 
defesa.

Downton Abbey: Expondo o 
esnobismo e as maquinações 
de um sistema de classes em 
decadência, esta série re-
trata a vida da ilustre família 
Crawley e de seus diversos 
serventes.

Gravity Falls: Os gêmeos 
Dipper e Mabel ficam desa-
pontados ao ter que passar o 
verão com seu tio-avô, mas a 
cidade onde ele vive acaba se 
revelando um lugar estranho 
e maravilhoso.

Orange Is the New Black: 
Uma jovem de classe alta 
acaba em uma penitenciária 
feminina por causa de um 
crime do passado nesta série 
vencedora do Emmy, da cria-
dora de “Weeds”.

The Walking Dead: Zumbis 
dominam o mundo dos vivos, 
e os sobreviventes unem for-
ças para manter viva a raça 
humana.

House of Cards: Um político 

Buscar conteúdo por cate-
gorias escondidas

A Netflix conta com uma lista 
de categorias muito mais ampla do 
aquela a que aparece na tela. E qual-
quer um pode chegar a elas através 
do endereço: http://www.netflix.com/
browse/genre/XXX. Os códigos estão 
disponíveis em listas criadas por afi-
cionados que são facilmente encon-
trados em buscas no Google.

Mudar as legendas
Você é um daqueles que assiste a 

tudo na versão original? Então as le-
gendas talvez te incomodem, ou por-
que são muito grandes ou porque a 
cor não é adequada para o conteúdo 
do fundo.

Por sorte, existe uma opção que 
nem todo mundo conhece: a de per-
sonalizar as legendas da Netflix.

É preciso ir à opção de configura-
ção da página da Netflix e, a partir daí, 
ir à configuração de legendas. Assim, 
é possível trocar a cor, o tamanho e a 
fonte para todos os dispositivos.

Pedir a Netflix que incorpo-
re uma série ou filme

Esta é uma sugestão que nem 
sempre vai ser ouvida, mas é possível 
solicitar que a empresa incorpore em 
seu catálogo uma série ou filme que 
te interesse.

Saber se alguém usou sua 
conta

Dicas para melhorar 
sua experiência
assistindo Netflix

Você nunca assistiu a nenhuma 
série de gastronomia e de repente 
surgem três recomendações sobre o 
tema na Netflix? Talvez alguém tenha 
usado sua conta sem a sua autoriza-
ção.

Para comprovar se isso ocorreu, 
você precisa acessar Sua conta > Ati-
vidade de visualização > Ver acesso 
recente da conta. Isso te mostrará a 
data e hora do streaming, além do 
país e o endereço IP.

Se houver alguma atividade sus-
peita e seu dispositivo não foi rouba-
do, o melhor é trocar a senha e fechar 
a sessão nos dispositivos.

Esse método desconecta todos 
os dispositivos associados à sua con-
ta da Netflix e pode demorar até oito 
horas para ser aplicado, como explica 
a página da empresa.

Utilizar os atalhos do 
teclado

O leitor do Netflix tem alguns 
atalhos de teclado que te ajudarão a 
poupar tempo se você usa o serviço 
através do computador.

Estes são alguns deles:
- A barra de espaço serve para 

pausar ou reproduzir
- A tecla F abre tela completa
- Esc sai da tela completa
- Shift + seta para a esquerda: 

volta o filme/série
- Shift + seta para a direita: avan-

ça o filme/série
As setas para cima/baixo servem 

para aumentar ou diminuir o volume.

Várias formas de personalizar o serviço de streaming

inescrupuloso não mede es-
forços para conquistar o poder 
nos EUA neste drama vencedor 
do Emmy e do Globo de Ouro.
Friends: Esta série de enorme 
sucesso acompanha as aven-
turas de seis amigos que en-
frentam as armadilhas da vida, 
do trabalho e do amor nos anos 
1990.

Grey’s Anatomy: Durante sua 
residência num hospital, Mere-
dith Grey vive paixões profissio-
nais e pessoais com sua turma 
de estudantes e médicos.

Sherlock: Nesta versão mo-
derna dos livros de Sir Arthur 
Conan Doyle, o excêntrico 
Sherlock usa inteligência, psi-
cologia e intuição para interpre-
tar pistas.

Breaking Bad: Ao saber que 
tem câncer, um professor pas-
sa a fabricar metanfetamina 
pelo futuro da família, mudando 
o destino de todos
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Gwent é um game de cards 
inspirados na série The Witcher, é 
gratuito para PS4, Xbox One e PC, 
e permite participar de embates no 
estilo “um contra um”. O jogo pode 
ser baixado nas lojas online dos 
consoles, também para computado-
res, via GOG, com dublagem e tex-
tos em português. Aprenda como 
jogar e para participar dos torneios 
e desafios.

Gwent é um jogo de cartas que 
surgiu no mundo da série de livros 
The Witcher. O game apareceu pela 
primeira vez nos livros da saga, cita-
do brevemente entre algumas pági-
nas, mas ganhou o formato digital 
pela primeira vez em The Witcher 
3: Wild Hunt.

Gwent também teve edições fí-
sicas, lançadas no mundo real, com 
edições especiais de The Witcher 
3. Com o sucesso, a produtora CD 
Projekt RED resolveu expandir o 
universo e relançar Gwent como um 
card game em separado, sem a ne-
cessidade do jogo anterior e agora 
gratuito.

Como jogar Gwent
As regras de Gwent são bem 

simples: cada jogador compra dez 
cartas de seu baralho no início da 
partida e precisa baixá-las no ta-
buleiro, que por sua vez é dividido 
em três fileiras possíveis: ataque 
corporal, longa distância e cerco. 
O objetivo é somar a força em nú-
mero dessas cartas e superar a força 
do oponente, fazendo com que ele 
passe o turno e você seja o vence-
dor ou vencedora.

E só há duas ações ao longo da 
partida: jogar uma carta ou passar o 
turno. No segundo turno, compra-
-se duas cartas adicionais, e no ter-
ceiro turno apenas uma.

Geralmente, uma partida de 
Gwent se desenrola no sistema de 
“melhor de três”. Quem vence duas 
rodadas primeiro, ganha. A maioria 
das cartas, porém, possuem habili-
dades especiais, que podem modifi-
car sua sorte no campo de batalha, 
trocar o clima para beneficiar ou 
danificar cartas, atacar com mais 
poder, incluir defesa, entre outros 
poderes diferenciados.

Isto vai além da regra básica e 
cada carta varia de ponto a ponto – 
é necessário ler a descrição de cada 
uma, antes de lançá-la ao tabuleiro. 
Antes de cada partida também é 
possível trocar cartas da mão inicial, 
o que é chamado de “mulligan”.

Os desafios
Antes de jogar no modo multi-

player, que é o principal atrativo de 
Gwent, é altamente indicado pas-
sar pelos desafios. Eles funcionam 
como uma “fase de aprendizado”, 
para que você aprenda o básico do 
game na prática. Cada desafio en-
sina a jogar cartas, fazer combos, 
criar baralhos ou até mesmo criar 

Gwent card: game grátis, 
disponível para PS4, Xbox 
One e PC

cartas.
Após a conclusão dos primeiro 

conjuntos de desafios básicos – as 
duas primeiras linhas – o jogador 
tem a opção de realizar os desafios 
de cada raça – estes já são mais 
complexos, pois são partidas con-
tra o computador, mas vão ajudar 
a dominar a jogabilidade e as es-
tratégias em cada embate contra os 
oponentes.

Jogando o multiplayer
O multiplayer de Gwent é seu 

principal atrativo. Ao jogá-lo o usu-
ário avança de nível, consegue no-
vos barris e tem a experiência de 
enfrentar um adversário humano, 
em outro lugar do mundo, por meio 
da internet. Participar de embates 
online sempre será a opção mais di-
vertida e indicada para jogar Gwent.

O multiplayer pode ser aces-
sado logo na primeira opção do 
menu. No nível dez, o usuário pode 
participar de embates classificató-
rios, que valem posições de rank. 
Mas é altamente indicado estar com 
baralhos bem construídos e bem 
testados, antes de começar a se 
aventurar nas classificatórias – que 
sempre vão valer pontos.

O multiplayer funciona da mes-
ma forma que as partidas contra o 

computador – todos os comandos 
e funcionamento de cartas são os 
mesmos – com a exceção de que 
quem está do outro lado é um outro 
jogador. A regra se mantém: venceu 
dois rounds, venceu a partida intei-
ra.

Quanto mais vitórias, mesmo 
em partidas casuais, mais recom-
pensas, seja no rank ou por meio de 
pontos ou ouro para comprar bar-
ris. A evolução em Gwent é bem na-
tural e corresponde ao que um jogo 
de cartas online deve ser.

Cross-play e cross-buy
Gwent será compatível com a 

tecnologia cross-play, ou seja, mul-
tiplayer cruzado entre plataformas. 
Quem jogar no PC, poderá jogar 
contra usuários no PS4 ou Xbox 
One. Porém, Xbox One e PS4 não 
jogarão entre si.

Já no caso de PC, os usuários 
do Windows 10 terão a vantagem, 
na versão UWP (Universal Windows 
Platform), de jogar com a mesma 
conta do Xbox One. Assim, todo o 
progresso e cartas compradas ou 
obtidas em uma conta, valerão para 
a outra, e vice-versa. A versão PS4, 
contudo, permanecerá independen-
te e seu progresso não será transfe-
rido ao PC.

Gwent teve edições físicas, com edições especiais de The Witcher 3

Geralmente, uma partida de Gwent se desenrola no sistema de “melhor de três”

É importante lembrar que a pes-
soa bloqueada continuará a ver você 
na lista de contatos, e vice-versa. A 
única maneira de excluir uma pessoa 
definitivamente da lista do aplicativo 
é se livrando do contato na agenda do 
telefone.

Dessa forma, uma pessoa blo-
queada no WhatsApp poderá abrir um 
novo chat e enviar mensagens normal-
mente para você, sejam em forma de 
texto ou multimídia. Mas, essas infor-
mações nunca chegarão ao destino – 
as notificações não chegarão ao seu 
telefone e o contato bloqueado não 
receberá nenhum alerta de que elas 
não foram enviadas com sucesso.

Assim, se você quiser impedir o 
recebimento de mensagens mas não 
quer que a pessoa saiba, o bloqueio 
do WhatsApp não o acusará(a menos 
que a pessoa perceba).

A partir do momento que você 
bloqueia alguém, o envio de mensa-
gens para essa pessoa também fica 
impedido. Assim, a única forma de 
restabelecer a comunicação entre os 
dois lados é por meio do desbloqueio, 
nem que seja momentâneo. Após des-
bloquear, a troca de mensagens volta 
ao normal, mas tudo o que foi enviado 
antes disso não será entregue: a con-
versa começará do zero.

Uma pessoa bloqueada poderá 
ver seu contato na lista, mas as infor-

Bloqueando contatos
no WhatsApp

mações exibidas no perfil serão restri-
tas. Nenhuma mudança de status ou 
de foto do perfil poderá ser visualiza-
da por alguém bloqueado. Da mesma 
forma, não será possível visualizar o 
“Visto pela última vez”, recurso que 
avisa o último horário de acesso ao 
aplicativo.

No final, o bloqueio de um conta-
to do WhatsApp evita que mensagens 
de pessoas indesejadas cheguem até 
seu telefone.

Quando você bloqueia alguém, o envio de 
mensagens também fica impedido
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Bonecas eletrônicas 
podem ser espiãs

Compramos brinquedos para 
nossos filhos e mal sabemos que 
eles podem nos prejudicar. Algumas 
bonecas Barbie que tem aparelhos 
eletrônicos podem se transformar 
em "espiões" controláveis à distân-
cia por um simples telefone celular, 
quem alerta sobre isso são as  asso-
ciações de defesa de consumidores 
europeias e americanas, que decidi-
ram apresentar uma denúncia con-
tra duas empresas. Dois brinquedos, 
"Minha amiga Cayla" e "i-Que", são 
os que despertaram os temores dos 
defensores da vida privada.

Os dois dispositivos requerem 
o uso de um aplicativo em telefones 
celulares ou tablets para funcionar, 
explica a Associação Europeia de De-
fesa dos Consumidores (BEUC, em 
francês) em um comunicado publi-
cado nesta terça-feira em Bruxelas.

São fabricados pela Genesis 
Toys, uma empresa com sede em 
Hong Kong que se apresenta como 
número 1 mundial do brinquedo 
conectado. As crianças podem fazer 
perguntas simples às bonecas, e elas 
respondem. Todas as conversas são 
guardadas, de forma encriptada, em 
um servidor.

Um estudo do organismo inde-
pendente de proteção dos consu-
midores noruegueses (Forbrukker-
radet), sobre o qual se baseiam as 
denúncias apresentadas por várias 
associações, afirma que o funcio-
namento de "Cayla" e "i-Que" como 
simples alto-falantes Bluetooth as 

torna especialmente vulneráveis.
"É muito fácil para qualquer 

um se conectar à boneca. Então, se 
você está perto da boneca e ela está 
ligada, um desconhecido pode, por 
exemplo, se conectar e falar através 
da boneca e ouvir o que as pesso-
as dizem através desta conexão", 
explica à AFP Finn Myrstad, respon-
sável do setor de Serviços Digitais 
no Conselho Norueguês de Consu-
midores.

"É um problema de segurança 
que foi apontado pelo fabricante 
há quase dois anos. Deveriam tê-lo 
solucionado desde então", lamenta.

O relatório norueguês faz uma 
recomendação simples, uma leve 
modificação do produto: exigir um 
acesso "físico" para a conexão, como 
apertar um botão para validar a co-
nexão entre aparelhos.

Em seu comunicado, o BEUC 
lamenta, também, que qualquer pa-
lavra pronunciada por uma criança 
seja transferida para a companhia 
Nuance Communications, especia-
lizada na tecnologia de reconheci-
mento de voz.

Em seu projeto de denúncia 
contra a Genesis Toys e a Nuance 
Communications ante a Comissão 
Federal do Comércio, quatro asso-
ciações americanas lembram que a 
Nuance, que diz usar os dados reco-
lhidos para melhorar seus produtos, 
vende sua tecnologia a agências mi-
litares, de inteligência e de polícia.

“Padre robô” dá benção 
em cinco idiomas

Há 500 anos o alemão Marti-
nho Lutero liderou o início da refor-
ma protestante ao redor da Europa 
ao publicar documentos na parede 
da Igreja de Wittenberg. Membros 
da mesma igreja, atualmente, estão 
usando a tecnologia para questio-
nar a fé humana.

No local foi instalado um “pa-
dre robô” capaz de dar bênçãos em 
cinco idiomas e que envia raios de 
luzes através de sua mão. Conheci-
do como BlessU-2, o dispositivo faz 
parte de uma exposição que marca 
o aniversário da reforma protestan-

te e da publicação das 95 teses que 
tornaram Lutero uma figura mar-
cante na história.

O robô, através de uma tela 
sensível ao toque em seu peito e 
duas mãos móveis, profere bênçãos 
em alemão, inglês, francês, espa-
nhol e polonês com uma voz mas-
culina ou feminina.

A iniciativa, segundo seus ide-
alizadores, é fazer uma perspectiva 
teológica às máquinas e não que-
brar paradigma, como Lutero fez no 
passado.

Governo cria app para
trabalhador buscar vaga 
de emprego

O Ministério do Trabalho lan-
çou na última semana um aplicativo 
grátis para celulares e tablets que 
permite ao trabalhador pesquisar 
vagas de emprego e se candidatar 
a elas.

Chamado de Sine Fácil, ele tam-
bém possibilita consultar o segu-
ro do abono salarial. Entretanto, o 
aplicativo pode ser instalado apenas 
em sistema operacional Android. A 

versão para iOS deve ser lançada em 
breve. De acordo com o Ministério, 
o sistema conta com 51,2 milhões 
de trabalhadores cadastrados atual-
mente. 

O aplicativo pode ser obtido 
nas unidades de atendimento do 
Sine ou no portal Emprega Brasil 
(https://empregabrasil.mte.gov.br). 
O código é gerado após o trabalha-
dor se cadastrar no site. O termo de 

homologação que o trabalhador re-
cebe no ato da rescisão de contrato 
e a solicitação do seguro-desempre-
go também já vêm com um código, 
que pode ser usado para acessar os 
serviços do aplicativo.

Baixado e instalado o app, o 
trabalhador pode passar a câmera 
fotográfica do aparelho sobre o có-
digo para ter acesso aos serviços da 
ferramenta

O aplicativo pode ser obtido nas unidades de atendimento do Sine ou no portal Emprega Brasil

Primeiro pigmento azul criado em dois 
séculos vira giz de cera

Um estudante universitário 
trabalhava com seu professor na 
criação de materiais para compo-
nentes eletrônicos quando inven-
tou um novo tom de azul por aca-
so, em 2009.

O laboratório liderado por 
Mas Subramanian, da Universidade 
de Oregon, e seu pigmento YInMn 
Blue, ganharam bastante reper-
cussão na época. Afinal, a cor era 
o primeiro tom de azul criado nos 
últimos dois séculos.

Oito anos e muitas pesquisas 
de toxicidade depois, o pigmento 
está pronto para ganhar uma nova 
aplicação: colorir mares e céus de 
desenhos de crianças dos Estados 
Unidos e Canadá. A Crayola, mar-
ca de giz-de-cera norte-americana, 
anunciou uma parceria com o gru-
po de pesquisa de Subramanian, 
e pretende lançar produtos a cor 
inédita até o fim de 2017.

Difícil até de ser pronunciado, 
o nome YInMn faz referência aos 
elementos químicos do pigmento 
– que aparecem da forma como 
constam na tabela periódica. A 
cor, bastante viva e naturalmente 
brilhante, nasceu da mistura dos 
metais ítrio(Y) e índio (In), além de 
óxidos de manganês (Mn) – aqueci-
dos a mais de 1200 ºC. Os íons de 

manganês do material permitem 
absorver completamente compri-
mentos de luz vermelha e verde, 
refletindo, assim, apenas o mais 

puro azul.
O último tom criado havia sido 

o azul cobalto em 1802 pelo quími-
co francês Louis Jacques Thenard.

Oito anos e muitas pesquisas de toxicidade depois, o pigmento está pronto

Através da boneca, um desconhecido pode se conectar e falar através dela e ouvir o 
que as pessoas dizem
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A cultura Cosplay: a nova tendência Pop 
do universo nerd

O fanatismo pode interferir dire-
tamente na vida de uma pessoa. Para 
os fãs de anime e cinéfilos, no entan-
to, não é um “problema” ser fanático. 
O fanático se caracteriza de seu per-
sonagem favorito, e por algumas ho-
ras se transforma em seu herói.

Estou me referindo aos Cosplays, 
termo inglês, formado pela junção das 
palavras costume (fantasia) e roleplay 
(brincadeira ou interpretação). É con-
siderado um hobby, em que os parti-
cipantes se fantasiam de personagens 
fictícios da cultura pop japonesa. Para 
algumas pessoas, no entanto, é consi-
derado um estilo de vida. 

Um cosplay pode estar relacio-
nado com personagens de games, 
animes e mangás, porém podem tam-
bém englobar qualquer outro tipo de 
caracterização que pertença a cultura 
pop ocidental.

Normalmente, os cosplayers 
(pessoas que fazem cosplay) são fãs 
dos personagens que representam e 
das respectivas séries, filmes, games 
ou desenhos a que este personagem 
pertence.

O cosplay é baseado na ideia do 
DIY – Do It Yourself (“Faça Você Mes-
mo”, em português), ou seja, os parti-
cipantes produzem a própria fantasia, 
assim como todos os equipamentos 
e acessórios que poderão necessitar 
para a caracterização do personagem.

Além disso, o cosplayer não se 
limita em apenas se fantasiar, mas 
também interpretar a personalidade 
do personagem escolhido.

Atualmente, existem grandes 
eventos direcionados exclusivamen-
te para os cosplayers, Otakus (termo 
utilizado no ocidente para designar os 
fãs de animes e mangás) e fãs de fic-
ção científica, que promovem compe-
tições para premiar o melhor cosplay, 
seja no quesito caracterização (me-
lhor fantasia) ou interpretação (me-
lhor apresentação do personagem).

Origem do cosplay
Muitas pessoas consideram os ja-

poneses os criadores desta brincadei-
ra, no entanto o crédito é dos norte-
-americanos.

De acordo com os registros histó-

ricos, a primeira pessoa a se fantasiar 
de um personagem de ficção científica 
foi Forrest J. Ackerman, em 1939, na I 
World Science Fiction Convention, em 
Nova Iorque.

A modalidade chega ao Japão nos 
anos 80, por intermédio de Nobuyuki 
Takahashi que visitou a feira nos Esta-
dos Unidos e se encantou com o Cos-
play. Divulgou e incentivou a sua prá-
tica em um evento tradicional do seu 
país, o Comic Markets. A partir deste 
evento, o Cosplay despontou mun-
dialmente e anualmente, a Worldcom 
apresenta muitas atrações desta mo-
dalidade.

Com o passar dos anos, cada 
vez mais fãs de personagens fictícios 
iam aos eventos fantasiados, criando 
o conceito do costuming, fan costu-
ming ou masquerade , como também 
era chamado.

A criação do termo cosplay teria 
surgido em 1984, quando Nobuyuki 
Takahashi, após visitar o evento de 
ficção científica em Los Angeles, co-
nheceu os masquerades e, ao voltar 
para o Japão, escreveu um artigo para 
uma revista descrevendo as pessoas 
fantasiadas como cosplayers.

A partir da década de 1990, com 
a popularização dos animes e mangás 
japoneses no mundo ocidental, a pa-
lavra cosplay ficou relacionada com a 
caracterização por personagens que 
pertençam aos desenhos orientais. 
Em 1996 aconteceu o primeiro evento 
com Cosplayers no Brasil.

Além dos quadrinhos
Inicialmente, o cosplayer somen-

te se caracterizava de personagens de 
quadrinhos, porém com a adesão de 
mais pessoas, a caracterização envol-
veu séries e filmes, como os famosos, 
Guerra nas Estrelas e Jornada nas Es-
trelas.

No Japão, é realizado um even-
to tradicional denominado World 
Cosplay Championship, o qual reúne 
cosplayers do mundo todo e mantém 
integrado o grupo de personagens de 
uma mesma série. O Cosplay pode ser 
realizado individualmente ou também 
em grupo. Os eventos desta modali-
dade também abrangem fãs da cultura 

japonesa, como mangás, livros, fil-
mes, jogos eletrônicos e RPG.

Os adeptos produzem suas fanta-
sias com o máximo de semelhança ao 
artista em questão. Pode-se dizer que 
o Cosplay é algo que aproxima e pro-
move a interação social, pois como 
participam de eventos específicos, 
invariavelmente encontrarão outros 
cosplayers de personagens que são 
rivais na ficção, porém na vida real, 
partilham dos mesmos interesses, 
que é se assemelhar ao máximo do 
seu herói.

Atualmente, com a grande divul-
gação do Cosplay, o mercado se de-
senvolveu e o cosplayer que não qui-
ser confeccionar a sua fantasia com 
seus próprios materiais, pode adquiri-
-la nas Cosplay Stores, que são lojas 
especializadas no desenvolvimento e 
confecção dos materiais para monta-
gem do personagem, como lentes de 
contato especiais e outros itens que 
compõe a fantasia, tornando-a mais 
real possível.

Ser Cosplay no Brasil
No Brasil, junto com a conven-

ção de animes do país, o Mangacon, 
há indícios que o cosplay começou a 
ser praticado em 1996. O evento pro-
movido pela Associação Brasileira de 
Desenhistas de Mangá e Ilustrações 
em São Paulo é considerado o marco 
inicial da difusão deste fenômeno no 
país. Atualmente, existem vários fãs 
de anime e mangá que praticam o ho-
bby em várias regiões.

Na cidade de Uberlândia, por 
exemplo, no estado de Minas Gerais, 
além da grande quantidade de pesso-
as que se interessam pela cultura japo-
nesa, existe a Convenção de Animes e 
Tokusatsus de Uberlândia (Catsu), que 
é considerada o maior evento de ani-
mes da região do Triângulo Mineiro.

Há seis anos, fãs de anime e da 
cultura japonesa têm a oportunidade 
de trocar informações e fazer ami-
gos. Uma das atrações que chama a 
atenção do público na Catsu é a com-
petição Triângulo Mineiro Concurso 
Cosplay (TMCC). Nela, os cosplayers 
(pessoas que usam o cosplay) podem 
competir para ver quem fez o melhor 
cosplay e também a melhor apresen-
tação na categoria individual.

A Comic Con Experience
Nos Estados Unidos dos anos 60, 

os livros de ficção científica e as histó-
rias em quadrinhos dos super heróis 
(os comics) ganharam muita força. 
Isso levou um grupo de amigos ner-
ds a organizar em 1970 um pequeno 
evento para reunir outros aficciona-
dos pelo universo Marvel, DC e cine-
ma. Nascia ali na Califórnia a feira San 
Diego’s Golden State Comic-Minicon.

O evento deu tão certo que eles 
conseguiram reunir dinheiro para fa-
zer um maior no ano seguinte, com a 
presença de convidados importantes 
como o desenhista responsável pe-
los quadrinhos do Capitão América e 
Hulk na época.

A Comic-Con cresceu ao longo 
dos anos, ganhando ainda mais proje-

ção mundial principalmente nos anos 
2000 com o surgimento das redes so-
ciais.

Algumas pessoas caracterizam o 
nerd como sendo o novo pop. Aliás, 
nem tão novo assim, já que o estere-
ótipo parece ter sido superado há um 
bom tempo e o termo perdeu a cono-
tação negativa perpetuada por déca-
das. No Brasil, aconteceu em 2014 a 
primeira edição da Comic Con Expe-
rience (CCXP).

As convenções, vistas como o 
epicentro de divulgação da produção 
geek mundial, espelham o potencial 
do fenômeno nerd no mercado de TV, 
cinema e quadrinhos. Adaptada das 
HQs, por exemplo, a série televisiva 
The walking dead é recordista em au-
diência (mais de 17 milhões de espec-
tadores na estreia da sétima tempora-
da nos Estados Unidos).

Seriados com temáticas consumi-
das pelo público geek como The big 
bang theory, Game of thrones e Arqui-
vo X figuram entre as cinco ficcionais 
mais vistas no último semestre de 
2015. No cinema, a situação é seme-
lhante: as adaptações de super-heróis 
arrecadaram mais de US$ 4 bilhões no 
mundo em 2016 - a maior delas, Ca-
pitão América: Guerra civil, alcançou 
US$ 1,153 bilhão (US$ 40,8 milhões 
no Brasil).

A simbiose entre o mundo geek 
e a cultura pop tem rendido não ape-
nas boas cifras para estúdios e pro-
dutoras, mas tornado popular o que 
antes poderia ser considerado de ni-
cho, como heróis, zumbis e fantasias 
medievais. É justamente apostando 

nessa audiência que as Comic Cons 
cresceram no Brasil e no mundo.

A San Diego Comic-Con, realiza-
da desde 1970 na Califórnia, nos EUA, 
cresceu tanto que o centro de conven-
ções local não comporta mais todas as 
atrações do evento, alocadas também 
em outros espaços da cidade. No Bra-
sil, a CCXP de São Paulo começou ocu-
pando, na primeira edição, em 2014, 
uma área de 40 mil metros quadrados.

Neste ano, são 100 mil metros 
quadrados. As feiras reúnem um pou-
co de tudo aquilo que costuma povo-
ar o imaginário de quem é apaixona-
do por quadrinhos, cinema, literatura, 
videogame e televisão. Palestras de 
artistas famosos, sessões de autógra-
fos, exibições de conteúdo inédito 
de superproduções cinematográfi-
cas, lojas e estandes de expositores 
como Netflix, Disney, Sony Pictures, 
HBO, Marvel e DC Comics. Das mais 
de 40 comic cons pelo mundo, a CCXP 
de São Paulo é a maior do gênero na 
América na Latina e deve atrair, neste 
ano, mais de 180 mil visitantes. 

Comic Con Horror
Ao longo dos anos o evento pas-

sou por mudanças fundamentais, e 
entre as novidades está a inclusão dos 
fãs do cinema de terror e ficção cien-
tifica. Eles praticamente invadiram a 
Com Com, e trajados dos seus per-
sonagens mais sádicos e sangrentos, 
colorem de forma especial o evento. 
Chucky, Jason, Freddy Krueger, Lea-
therface, Michael Myers, entre outros, 
se juntam, e compartilham experiên-
cia nas Comin Cons do mundo todo.

O personagem Chucky é uma das sensações entre as crianças Cosplayers 

Fãs da cultura pop japonesa colorem eventos nerd 
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Brechó com cara de boutique, a nova tendência
Elegant Brechó, da rua Marques de Souza, segue tendência do mercado de grandes cidades e investe na ambientação,
atendimento, com peças de qualidade e contemporâneas

Esqueça aquela imagem de roupas 
amontoadas e cheiro de mofo. Quan-
do o cliente entra no Elegant Brechó a 
imagem é de uma loja boutique, com 
trajes organizados, que até deixa uma 
dúvida se as peças são usadas mesmo. 
O negócio da empresária Luciane Al-
meida segue a tendência de profissio-
nalização dos brechós e faz parte de 
um mercado que tende a crescer com 
a crise, quando as pessoas buscam pro-
dutos mais baratos diante do aumento 
de endividamento, inflação e desem-
prego.

Aliado a isso, cada vez mais consu-
midores têm perdido o preconceito de 
comprar em brechós e buscam cada vez 
mais opções de consumo sustentável, 
com peças de exelente qualidade e va-
lores inacreditáveis.  A empresária Lu-
ciane Almeida foi atraída pelo conceito 
de brechó ainda em 2013 “para afirmar 
a realização de um sonho, diferencial, 
oferecer a oportunidade de renovar o 
guarda-roupagastando pouco”. “Nos 
Estados Unidos, onde nasceu o concei-
to é muito comum o consumo de peças 
seminovas. As pessoas fazem as vendas 
de garagem”, completa.

Afinal por que pagar R$800,00 
por uma jaqueta de couro legítimo, se 
aqui na loja temos opções apartir de R$ 
68,00 e em excelentes condições, per-
gunta a empresária.

 Com um marketing bem elabo-
rado a empresária está sempre desta-
cando a qualidade e contemporaneida-
de das peças para ocasiões especiaisl 
como o dia dos namorados que se 
aproxima.  “Com o momento econômi-
co não muito favorável, é sempre bom 
dar uma passadinha aqui na loja e con-
seguir aquele presente lindo, e espcial, 
por um preço muito em conta”, revela 
Luciana.

 “Aqui  também temos uma grande 
variedade de vestidos de festas, a partir 
de R$ 80,00. São vestidos usados uma 
vez só, super atuais, e muitíssimo mais 
barato que um aluguel. Temos também 
calçados e bolas para compor o look 
completo” destaca Luciane, lembrando 
que inicia a corrida para vestidos para 
festas de formaturas do meio do ano.

Atendendo ao público masculino, 
com jaquetas, calças, malhas e até cal-
çados, a Brechó Elegant também  tem 
boas ofertas para as crianças de todos 
os tamanhos. 

Elegant Brechó: Rua Marques de 
Souza, 536 , no térreo do residencial 
Nassau, no bairro São Francisco.

Bota Magnata n° 36 
(novo)R$ 138,00

Sapato masculino em couro 
Tamanho 38 (novo)
Brechó R$ 68,00 

Bolsa azul de couro legítimo R$ 43,00

Bolsa  de couro 
azul e nude
Brechó R$ 50,00 

Jaqueta preta, 
matelassê com  
ferragens douradas 
Tam. GG Edith  
R$ 78,0 Jaqueta de couro

R$ 68.00 

Capa nude Tam. GG Dunord; R$ 140,00 Casaco Reversível  Masculino GG: R$ 128,00

Casaco masculino 
de couro laranja 
Tam. M
Brechó R$ 136,00 

Casaco preto e vermelho 
M - R$ 68,00

Calça de couro 
original 
Tam. 38

R$ 50,00

 

Luciana de Almeida e as consultoras da loja, sempre atentas para oferecer oportunida-
des especiais em datas comemorativas



Mural da fofura
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Victória Lobo, de 3 anos e 11 meses, é a pequena sereia da família Lobo

Pais hiperpassivos e 
crianças hiperativas

Muitos pais pensam que seus 
filhos sofrem do transtorno de hi-
peratividade. Mas parece que não 
existem tantas crianças a ponto de 
justificar o grande número de diag-
nósticos que têm sido feitos. Ou seja, 
o transtorno é super-diagnosticado.  
Os genitores recorrem aos centros 
de psicologia, psiquiatria infantil, ou 
neurologia em busca de um diagnós-
tico que confirme suas suspeitas de 
que o filho seja hiperativo.

O fato é que quando o diagnós-
tico não se confirma os pais saem 
mais desanimados da consulta do 
que entraram (por mais contraditó-
rio que pareça), e quando o diagnós-
tico é confirmado, pode se dar de 
forma equivocada. Em uma primei-
ra consulta, o profissional avalia o 
menor e a dinâmica familiar. Se for 
necessário intervém-se na família, a 
fim de otimizar a dinâmica familiar e 
a conduta da criança.
Crianças hiperativas ou 

pais hiperpassivos?
É grande a demanda de diagnós-

ticos de Transtornos de Atenção ou 
Transtornos por Déficit de Atenção 
com ou sem hiperatividade (TDAH) 
em crianças que não se concentram 
em sala de aula, não fazem suas li-
ções, se mexem demais, são mais 
inquietas. Enumeram-se também as 
queixas que fazem os pais ou profes-
sores acreditarem que estas crianças 
(que não atendem às suas expectati-
vas) têm algum tipo de problema ou 
transtorno psicológico.

Os pais dão voltas pelas con-
sultas com diferentes profissionais 
e especialistas com o objetivo de 
diagnosticar e rotular seus filhos 
como hiperativos para ficarem tran-
quilos e, no pior dos casos, medicá-
-los, agindo de forma hiperpassiva.

Problema atual
As mães e os pais atualmente 

têm trabalho fora de casa (alguns até 

mais de um local),e tarefas domésti-
cas, o que os deixa estressados, com 
pressa, além de ocupados (e as crian-
ças também). 

O pouco tempo que passam 
com os filhos é de forma passiva.Os 
pais e os filhos têm tão pouca ener-
gia ao chegar em casa que não têm 
vontade de brincar na rua, cozinhar 
juntos, ou mais atividades diverti-
das para os dois.

A tecnologia, com celulares e 
televisores, é usada para esconder 
o cansaço dos pais. E as crianças, 
entretidas assistindo desenhos ou 
jogando, não conseguem gastar a 
sua energia, sofrendo de sintomas 
de ansiedade, estresse ou tristeza 
excessiva, tédio ou esgotamento, 
o que acarreta a preocupação dos 
pais.

Passar mais tempo com 
os filhos ajuda

Passar mais tempo com os fi-
lhos para brincar e estar com eles 
durante a infância é importante 
para criar laços entre pais e fi-
lhos. Nunca é tarde para a revisão 
e a mudança. Porque não existem 
tantas crianças hiperativas, nem 
tantas crianças com problemas de 
conduta, existem muito mais pais 
hiperpassivos, que não assumem de 
forma responsável a paternidade. 
Inclusive, tendo-a escolhido, pare-
cem não ser conscientes de tudo o 
que isso implica, do gasto de ener-
gia, de passar tempo com os filhos, 
de se ocupar das necessidades dos 
seus filhos. É sempre bom repensar 
a situação e analisar se o problema 
é dos pais, e não das crianças. Em uma primeira consulta, o profissional avalia o menor e a dinâmica familiar

O pediatra Fábio Ancora Lopez 
afirma que é importante evitar que 
ele se distraia durante as refeições, e 
dá outras imortantes dicas:

Quando a criança não 
come legumes e verduras

As crianças aceitam ou rejeitam 
as coisas de acordo com o momento. 
Quando ela recusar a comida, ignore 
e ofereça de novo mais tarde. Outro 
segredo é variar no preparo. Exemplo: 
sirva a cenoura crua, cozida, ralada…

Comida diferente da dos 
adultos

Não adianta você ficar forçan-
do seu filho a comer um legume en-
quanto você come um pedação de 
pizza. Tente oferecer nas refeições 
os mesmos alimentos para os adultos 
e para os pequenos. Assim, você dá 
um exemplo saudável para seu filho 
seguir.

A criança só gosta de um 
tipo de legume

Cada alimento possui determi-
nados tipos de vitaminas e nutrien-

Formas de fazer seu filho se alimentar 
adequadamente

tes. É preciso perguntar ao pediatra 
quais devem ser combinados ao fazer 
o cardápio. Não deixe que ele coma 
cenoura todo dia, por exemplo. Assim 
ele deixará de ganhar os benefícios de 
outros tipos de legumes.

Pode-se forçar a criança a 
comer?

Nunca se deve forçar a criança a 
comer. Se ela rejeita a comida, nor-
malmente é porque já está satisfei-
ta. Fique tranquila e ignore. Mas, se 
perceber que seu filho está comendo 
muito pouco, leve-o ao pediatra. Só 

ele pode dizer se a criança está com 
algum problema de saúde que inibe o 
apetite.

E quando a criança só quer 
guloseimas?

Não adianta deixar aquele pote 
de biscoitos em uma prateleira alta, 
se estiver ao alcance dos olhos da 
criança. Tudo o que é proibido só au-
menta a curiosidade, a ansiedade e 
o desejo. Não é apenas o sabor que 
chama a atenção, mas também saciar 
aquela vontadezinha de quebrar as 
regras.

Se perceber que seu filho está comendo muito pouco, é importante levá-lo ao pediatra

Desenvolva um jogo
Uma competição é sempre mo-

tivadora, especialmente para os mais 
pequenos. Tente criar um jogo envol-
vente que tente aumentar o interesse 
pela saúde bucal, oferecendo recom-
pensas saudáveis e elogios constantes.

Explique com suas palavras
Doenças como gengivite entre 

tantas outras, talvez não tenham o 
menor sentido para as crianças. Para 
contornar este problema, profissio-
nais de odontologia podem ajudar 
os pais a explicar aos seus filhos as 
consequências de um higiene oral ina-
dequada. Por exemplo, explicar que, 
“as cáries deixam os dentes tristes e 
feridos. Você não gostaria de ver eles 
assim, não é? “

Deixe-os escolher os

Facilitando na hora da 
escovação dentária

suprimentos
Crianças ficam animadas com pe-

quenas coisas, por isso é muito impor-
tante interagir com elas em suas esco-
lhas pessoais, por exemplo, pedir sua 
opinião na compra da própria escova 
de dentes, pode ter um grande impac-
to psicológico. Os pais podem usar 
isso como uma boa estratégia! Isso 
permite que a criança fique motivada 
com a escovação e uso do fio dental.

Escovar os dentes com seus 
filhos

Esta última dica pode parecer 
simples, mas possivelmente a mais efi-
caz de todas! A ideia é ligar a rotina do 
pai ou da mãe com a criança de modo 
que possam testemunhar os hábitos 
diários com a intenção de aprendiza-
do, confiando nas palavras da pessoa 
que lhe traz mais confiança. 

O exemplo é sempre o melhor método; escove os dentes com o seu filho!



.Pets

Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama
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Assim como nós, os cães e os ga-
tos sofrem com algumas doenças que 
nos são familiares, entre elas: doenças 
infectocontagiosas, alérgicas e do me-
tabolismo. Você se preocupa com a 
saúde do seu bichinho? Então, confira 
as doenças mais comuns que atingem 
cães e gatos:

Erlichiose (doença do carra-
pato)

O que é: uma infecção gravíssima 
transmitida por carrapatos portadores 
de bactérias do gênero erlichia.

Contágio: o carrapato contamina-
-se ao ingerir o sangue de animais do-
entes e transmite a bactéria ao parasi-
tar cães saudáveis e, mais raramente, 
gatos.

O que acontece: entre os pro-
blemas desencadeados estão anemia, 
hemorragia, insuficiência renal, infla-
mações oculares e alterações neuro-
lógicas e de comportamento. Como a 
bactéria promove uma anemia grave, 
pode levar o animal à morte.

Prevenção: ela ocorre com a apli-
cação mensal de remédios para ecto-
parasitas, que evitam a infestação por 
carrapatos.

Sintomas: vários sinais indicam 
erliquiose. Os principais são febre, 
tosse, vômito, diarreia, depressão, he-
matomas, perda de apetite, anemia e 
dificuldade de respirar.

Diagnóstico: a constatação do 
problema se dá por meio de exames 
sorológicos ou de DNA.

Tratamento: é feito com remé-
dios, de acordo com o estágio em que 
se descobriu a doença.

Insuficiência renal
O que é: alteração na capacidade 

de filtragem dos rins, o que acarreta a 
retenção de ureia e creatinina – dois 
compostos tóxicos – no sangue e, 
em compensação, e na eliminação de 
água, vitaminas e proteínas importan-
tes pela urina.

Causa: a causa mais comum da 
insuficiência renal crônica é o envelhe-
cimento do bicho com certa predispo-
sição familiar. Já a insuficiência renal 
aguda costuma estar ligada a fatores 
isquêmicos, infecciosos ou tóxicos.

O que acontece: o agravamento 
da doença pode provocar infecções 
do trato urinário, úlceras na boca e 

As doenças mais comuns 
em cães e gatos 

no estômago e pressão alta que leva 
à cegueira.

Prevenção: algumas raças apre-
sentam maior predisposição a proble-
mas nos rins e devem ser monitoradas 
regularmente por meio de exames. 
São elas: lhasa, doberman, beagle e 
sharpei.

Sintomas: o animal perde o ape-
tite, emagrece rapidamente, passa a 
beber muita água e faz um xixi bem 
clarinho a todo momento. Vômitos e 
diarreia também são sinais da doença. 
Alguns, ainda, desenvolvem anemia.

Diagnóstico: o diagnóstico se dá 
por meio de exames laboratoriais de 
sangue e urina, ultrassom e, em alguns 
casos, até de radiografias especiais.

Tratamento: o objetivo é restabe-
lecer o equilíbrio orgânico com uma 
dieta apropriada, isto é, pouco protei-
ca, suplementos vitamínicos e terapia 
com fluidos e eletrólitos. Quando par-
te significativa dos rins foi comprome-
tida, a recuperação do órgão se torna 
inviável, restando apenas a possibili-
dade de controlar o quadro. A hemo-
diálise pode ser indicada em situações 
muito específicas de insuficiência re-
nal aguda, nos casos em que a terapia 
convencional com fluidoterapia não 
surte efeito.

Otite
O que é: é a popular inflamação 

de ouvido.
Causas: a doença costuma ter ori-

gem infecciosa, parasitária, fúngica ou 
seborreica.

O que acontece: se não for bem 
tratada, a otite pode se agravar e pro-
vocar uma meningite e ou até infecção 
generalizada, dois males capazes de 
matar.

Prevenção: proteja as orelhas do 
seu bicho durante o banho, tome cui-
dado com a limpeza do canal auditivo 
externo e, no caso de cães, não deixe 
que passeiem com o tronco para fora 
do carro para que o vento não penetre 
no canal auditivo.

Sintomas: quando há uma otite, o 
que fica mais evidente é o coça-coça 
das orelhas e o balançar frequente da 
cabeça. Secreção amarelada ou ene-
grecida e fedida também pode indicar 
que a infecção está instalada e latente.

Diagnóstico: o veterinário, duran-
te o exame clínico, faz uma otoscopia, 
ou seja, usa aquele aparelhinho para 
enxergar o canal auditivo. E, em al-
guns casos, pode pedir uma coleta de 
secreção para análise.

Tratamento: o tratamento é fei-
to com antibiótico no caso das otites 
bacterianas, antifúngicos para a otite 
fúngica, antiparasitários para a otite 
parasitária e ceruminolíticos, quando 
se trata de uma otite ceruminosa ou 
seborreica.

É muito importante levar seu pet ao veterinário regularmente

A epiderme, camada externa da 
pele, tem como principal função pro-
teger o organismo do meio externo. 
Quando o animal é alimentado com 
uma ração de boa qualidade classi-
ficada como premium ou superpre-
mium, o alimento é balanceado e 
contém a quantidade de vitaminas 

Mantendo a saúde da 
pele do seu pet

e minerais suficientes para uma boa 
manutenção do organismo, inclusive 
da pele.

O uso tópico de produtos de alta 
qualidade como shampoos e condi-
cionadores próprios para cães e ga-
tos, também contribuem para a saúde 
da pele e beleza da pelagem.

As figurinhas Jake, Miucha e Bella, de Mônica Pedroso
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Se

Na segunda-feira, dia 29, a jornalista da Embrapa Viviane 
Zanela, recebeu os cumprimentos pelo seu aniversário.

Letícia Elias aniversaria hoje, dia 2. Parabéns!

Setembrino do Rosário e sua esposa Natalina comemoram 
no dia 02/06 seus 50 anos de casados

Matheus nas Bodas de Prata dos pais Alexandra e Moacir Foresti

O presidente da entidade, Laudir Piccoli, acompanhado dos diretores Leocir Glowacki e Elton 
Gialdi, entregou ao Governador do RS, José Sartori, o convite para abertura oficial da ExpoBento


