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Pega Pega

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 

Bebeth diz a Flor que roubou 
para satisfazê-la. Maria Pia afirma a 
Luiza que ama Eric. Sandra Helena 
conta a Júlio que está grávida. O mé-
dico comunica a Luiza que a cirurgia 
de Pedrinho foi um sucesso. Antônia 
analisa as câmeras do hotel, mas não 
consegue identificar os ladrões. . 
Antônia revela a Luiza que Pedrinho 
pensava em deixar o país levando o 
dinheiro. A médica avisa a Sandra He-
lena que ela não está grávida. Márcio 
insiste com Teresa para participar de 
uma festa infantil sem que o pai saiba. 
A administradora do hospital informa 
a Luiza que o plano de saúde de Pe-
drinho foi cancelado. Eric anuncia a 
Bebeth que demitirá todos os funcio-
nários do hotel.

Bibi vai à casa de Heleninha. 
Rubinho fica intimidado na cadeia. 
Cândida lamenta pelo fim do noivado 
de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha 
usou suas fotos para denunciar Rubi-
nho. Bibi vai com Eugênio à peniten-
ciária. Abel tenta falar com Jeiza sobre 
Zeca. Eurico questiona Nonato sobre 
as atitudes de Biga. Ruy reclama do 
tio para Amaro. Bibi consegue falar 
com Rubinho. Ivana critica Joyce por 
querer impor suas vontades em rela-
ção ao filho de Ritinha. Marilda avisa 
a Zeca que Ritinha precisa falar com 
ele. Jeiza recusa o pedido para ser 
madrinha do filho de Ritinha. Cibele 
pensa em uma maneira de perturbar 
Ruy. Joyce pede para Ruy não desistir 
da empresa. Silvana vai à casa de Hele-
ninha. Bibi é intimidada por bandidos 
na porta de sua casa.

Anna mostra a Fred a lista dos 
marujos de seu pai. Amália inicia um 
incêndio em sua cela e foge do con-
vento. Joaquim encontra Amália des-
maiada na rua e a leva para Peter. Pe-
dro e Bonifácio têm uma reunião com 
Thomas. Joaquim entrega uma carta 
que Domitila escreveu para Thomas 
a Dom Pedro. Germana e Licurgo fa-
zem as pazes. Narcisa chega ao porto 
e é ajudada por Hugo. Francisco conta 
para Thomas sobre o plano de Joa-
quim. Libério descobre que Cecília é 
filha de Sebastião. Anna decide sair de 
casa ao saber da ausência do marido. 
Joaquim e Anna se amam.

Anderson discute com Mitsuko, 
que chama os seguranças do colégio. 
Marta e Malu discutem na sala de Bó-
ris. Ellen se surpreende com a briga 
entre Lica e Clara. Bóris convoca Luís 
para a reunião e Malu não gosta. El-
len se preocupa ao ver Anderson ser 
levado pelos seguranças do colégio. 
Josefina decide cozinhar para Roney. 
Edgar defende Mitsuko e Bóris teme 
por Ellen. Anderson discute com Ellen 
por causa de Tina. Benê, Lica e Keyla 
vão ao encontro de Tina. Tato diz a 
Keyla que ela não precisa emagrecer. 
Anderson sofre com a falta de Tina.

Você está se sentindo forte mentalmen-
te e fisicamente e por causa disso parece es-
tar querendo abarcar o mundo com as mãos. 
O céu indica que este é o momento ideal para 
você tomar aquelas decisões que você estava 
adiando, porém não se apresse: tome o tem-
po necessário para avaliar todas as possibili-
dades e analise todos os detalhes antes de to-
mar a decisão final. Comprometa-se somente 
com aqueles projetos com os quais se sente 
realmente identificado e não assuma mais 
tarefas das que pode carregar. Você poderá 
comprometer a sua saúde se não souber criar 
momentos de lazer e descanso no meio do 
burburinho de sua vida!

Você percebe que muitos de seus proje-
tos não se concluem conforme seus sonhos e 
por isso você se decepciona e não quer conti-
nuar a lutar por eles. Talvez a abordagem que 
você tem mantido em relação a eles precise ser 
mudada. Muitas coisas não se solucionam por 
si só, nem mesmo por milagre do céu! A con-
cretização de sonhos necessita de planos con-
cretos e práticos, algo que tem faltado e que 
pode ter sido a causa das falhas e dos fracassos 
obtidos. Analise tudo novamente, procure ser 
minucioso examinando todas as possibilidades 
que o céu lhe oferece e você descobrirá o cami-
nho da mina. Confie e mantenha os pés firmes 
no chão.

Você está tomando atitudes positivas 
diante da vida e por esta razão consegue avan-
çar com seus projetos pessoais, apesar dos 
obstáculos que ainda permeiam a sua caminha-
da. Nesta semana você sentirá também uma 
melhora no campo financeiro, causada prin-
cipalmente pelo ingresso de Vênus no campo 
relativo às posses e às finanças. Você poderá 
concluir acordos e parcerias e também fazer 
algumas aquisições importantes. Aliás, você 
pode aproveitar esta semana para fortalecer os 
laços sociais e familiares, pois se sentirá mais 
disposto a investir o seu tempo em atividades 
de lazer e passeios que serão capazes de me-
lhorar o seu humor.

Você irá experimentar um período de 
prestigio que lhe proporcionará bem-estar e 
satisfação. De fato, Venus, seu planeta regen-
te, ingressou em seu signo, proporcionando 
benesse e uma melhora financeira que, nesse 
período de crise, não deve ser desprezado. 
Talvez você receba uma promoção ou até um 
aumento de salário! Outro campo beneficiado 
será o sentimental que lhe oferecerá relacio-
namentos mais agradáveis e seguros, especial-
mente porque você se sentirá mais disponível e 
dessa forma será capaz de construir laços mais 
fortes e seguros. Esta semana será muito favo-
rável à aquisição de bens materiais e realizar 
investimentos.

Você se sentirá mais disposto a trilhar no-
vos caminhos, tomando as rédeas de sua vida. 
Porém a sua mente guarda ainda muitas preo-
cupações e por essa razão deve compartilhá-las 
para obter aconselhamentos preciosos que irão 
esclarecê-lo sobre o caminho a seguir. Lembre-
-se de que muitas cabeças pensam melhor que 
uma só! Enriquecido por conselhos preciosos V. 
poderá progredir aproveitando as oportunida-
des que a vida lhe propõe. Você está se sentin-
do cheio de entusiasmo e confiança e por esta 
razão não deve se desviar de suas metas! Você 
pode compartilhar suas ideias, pois seus par-
ceiros as acolherão com boa disponibilidade, 
ajudando-o a alcançar suas metas.

O planeta Marte ingressou em seu sig-
no trazendo uma energia nova, forte e ativa, 
que lhe será útil para levar adiante os seus 
planos pessoais. No entanto, você precisa 
canalizar adequadamente esta força para que 
ela não se traduza em conflitos causados por 
um excesso de suscetibilidade. Sua vitalidade 
será reforçada pela presença deste planeta 
ajudando-o a tomar decisões claras e diretas, 
resolvendo vários assuntos pendentes e que 
pareciam empacados. Use esta forca de forma 
construtiva e conseguirá ótimos resultados. 
Um efeito negativo pode ser causador de 
febres, acidentes e ferimentos, portanto re-
dobre o cuidado, especialmente nas viagens.

Você sente uma força interior muito 
forte, pois as configurações planetárias des-
ta semana lhe conferem vitalidade e capaci-
dade de decisão. Tome decisões claras e faça 
caminhar os seus projetos que terão ótimas 
chances de chegar a bom termo. Aproveite 
as energias desta semana e fortaleça os la-
ços pessoais aproveitando o apoio de seus 
colaboradores. Você sairá vitorioso se traba-
lhar em equipe. Alguns negócios inacabados 
poderão se concluir de forma inesperada 
com uma ajuda providencial. Sua vida se 
tornará mais frutífera se tiver uma atitude 
mais generosa com as pessoas. Aproveite 
este momento favorável e relaxe.

Os desafios da vida diária causam pertur-
bações que podem lhe tirar o sono. No entanto, 
se você mantiver uma atitude positiva e reagir 
com calma acabará contornando os obstáculos, 
chegando onde você deseja. Alias, neste momen-
to seria ideal você tirar alguns dias para poder 
se afastar do burburinho da vida diária, dar uma 
acalmada na sua mente e conseguir enxergar mais 
claramente o caminho que você deve seguir. Que 
tal tirar alguns dias de ferias? Que tal fazer um 
retiro espiritual? Aprenda a ouvir sua voz interior, 
que é a voz do espirito que reside dentro de você 
e se abra para as novas possibilidades que a vida 
lhe apresenta. Tente algo novo e inusitado para 
poder criar formas para o Universo se manifestar.

Você se sente muito seguro de si porque 
tem conseguido driblar muitos obstáculos e 
está chegando cada vez mais perto de suas me-
tas pessoais. Com a energia gerada pela marcha 
direta de Júpiter, que transita em seu signo, 
você irá ainda mais longe! Novas possibilidades 
se abrirão diante de você e propostas interes-
santes cairão no seu colo. Não deixe escapar 
esta energia tão auspiciosa que o céu lhe ofe-
rece! Afinal, você trabalhou muito para chegar 
onde desejava e agora é chegado o momento 
da concretização de seus sonhos. De qualquer 
maneira avance de forma cautelosa e não se 
deixe iludir por propostas mirabolantes que 
não se concretizarão no futuro.

Você precisa se posicionar com clareza 
diante das novas possibilidades que lhe são ofe-
recidas, mas não precisa agir com precipitação. 
Tome o seu tempo e analise bem todos os lados 
da questão para poder fazer uma escolha segura 
e acertada. O céu desta semana está mostran-
do o surgimento de algumas instabilidades 
que virão a perturbar sua mente, obrigando-o 
a procurar novas formas para abordar as velhas 
questões que teimam em atrapalhar sua vida. 
Os conflitos que surgirão, especialmente nos 
relacionamentos familiares, poderão se resolver 
mais facilmente se você tiver paciência e conse-
guir ouvir com mais receptividade as reivindi-
cações de seus parceiros afetivos e amorosos.

Nem todos os obstáculos que a vida lhe 
propõe devem ser encarados como castigo. 
Tudo depende do ponto de vista e de sua capa-
cidade de encarar os desafios como formas de 
crescimento espiritual. Afinal, as experiências 
pelas quais você está passando podem ser tram-
polins para a construção de um futuro próximo 
mais firme e sólido. Quando essa fase passar 
você perceberá que se tornou um ser melhor! Se 
você for paciente, mas continuar esperançoso e 
confiante, sairá vitorioso e colherá os frutos de 
seu empenho. A Lua Cheia de Gêmeos que in-
fluencia toda a semana, indica que você terá ten-
dência a discutir a relação entrando numa dis-
cussão interminável com seu parceiro amoroso.

O céu mostra que energias estarão mu-
dando favoravelmente, especialmente graças à 
marcha direta de alguns planetas como Mer-
cúrio, Vênus e Júpiter. Durante as próximas 
semanas, algumas ações paradas na justiça 
começarão a se solucionar e muitos de seus 
planos que pareciam estacionados, começarão 
a dar bons resultados. Porém, você não deve 
ter pressa de alcançar suas metas, pois ainda 
persistem alguns obstáculos em seu caminho. 
Procure solidificar os seus projetos pessoais, 
enriquecendo-os com boas parcerias e evite se 
confrontar diretamente com seus opositores. 
É melhor você agir com mais diplomacia para 
conseguir uma boa negociação.

O ginasta Diego Hypólito ga-
nhou uma celebração surpresa de 
seu aniversário durante a coletiva 
de imprensa do programa Mais 
Você, da Globo. Ana Maria Braga 
e sua equipe prepararam um bolo 
para cantar os Parabéns para o 
novo integrante do quadro Super 
Chef.

Nesta segunda-feira, 19, Ana 
Maria reuniu os novos partici-
pantes do Super Chef no estúdio 
de seu programa para anunciar a 
nova edição. O time é composto 
por Diego, Claudia Ohana, Fofão, 
Gabriel Louchard, Helga Neme-
czyk, MC Koringa, Paulinho Serra 
e Renata Dominguez. A tempora-
da deverá começar em 26 de ju-
nho e entregará um prêmio de R$ 
50 mil.

Diego Hypólito
comemora aniversário no 
programa Mais Você

Eliza Clívia, ex-vocalista da banda 
Cavaleiros do Forró faleceu na tarde de 
sexta-feira (16) após sofre um aciden-
te de carro. Acompanhada do marido, 
o baterista Sérgio Ramos , e mais três 
pessoas, o carro de Eliza bateu de fren-
te com um ônibus em um cruzamento 
na cidade de Aracaju, capital do Sergi-
pe.

De acordo com o empresário da 
cantora, Jailson Souza, ela voltava de 
uma entrevista de TV a uma emissora 
local. Horas antes, Eliza Clívia , que 
tinha 37 anos, chegou a compartilhar 
uma imagem da gravação em seu Ins-
tagram. Além dela e do marido, que 
morreram no local, outras três pessoas 
ficaram feridas. O motorista Cleberton 
José dos Santos, 35 anos, João Paulo 
Tavares da Silva, 32 anos, e Paulo Texei-

Falece ex-vocalista da
Cavaleiros do Forró,
Eliza Clívia ra de Carvalho, 38, foram socorridos e 

encaminhados a um hospital.
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Hidratações em salão de beleza 
são caras. Se você faz apenas uma vez 
ou outra, não tem problema. Agora, 
se você está em um processo de recu-
perar seus fios, 4 ou mais hidratações 
mensais podem pesar no bolso. 

Hidratações caseiras: elas cos-
tumam dar um efeito ótimo (muitas 
vezes até melhor dos de  salão) e são 
bem mais baratas. Uma receita bem 
interessante leva açúcar e maisena e 
pode ser utilizada para qualquer tipo 
de cabelo, mas é especialmente boa 
para os cabelos cacheados.

Ingredientes:
2 colheres (sopa) de maisena
1 ½ xícara de água
1 colher (sobremesa) de açúcar
1 colher (sopa) de máscara de 

hidratação
Leve a maisena e a água ao fogo 

Beleza x economia
e mexa até virar um mingau grossi-
nho. Assim que você perceber a con-
sistência de mingau, desligue e deixe 
esfriar por 5 minutos.

Com a mistura morna, junte em 
um recipiente o açúcar e a máscara 
de hidratação. Mexa bem e aplique 
mecha por mecha. Ao finalizar, envol-
va os cabelos em uma toalha úmida 
e deixe-os assim por meia hora. Mais 
do que isso pode deixa-los espigados.

Economizando em
maquiagem

Cremes 3 em 1: não há necessi-
dade de comprar um creme que lim-
pa, um que tonifica e um que hidrata, 
quando existem no mercado diversos 
produtos que possuem as 3 funções! 
Além de economizar dinheiro, você 
economiza tempo. 

BB cream, CC cream, DD cream, 

EE cream: cada um possui funções 
diferentes, mas o foco aqui é perder 
menos tempo e dinheiro. Com função 
de primer, base, corretivo, protetor 
solar e outras, basta procurar o que 
melhor se adequa à sua necessidade 
e orçamento.

Produtos de uso
alternativo

Aqui estão dicas de beleza que 
você talvez não conheça, mas são ex-
celentes:

Açúcar: o açúcar serve como es-
foliante. Pode ser usado no corpo, 
rosto, lábios, cabelos…

Chá de camomila: além de redu-
zir olheiras, também pode ser utiliza-
do como tônico facial;

Dexpantenol: ou, como é conhe-
cido popularmente, Bepantol (e suas 
versões genéricas) são altamente hi-
dratantes e podem ser misturados 
em receitas de hidratação capilar, 
para potencializar o resultado. Além 
disso, recuperam a maciez dos lábios 
e ajudam a reduzir estrias e clarear a 
pele, entre outros feitos maravilho-
sos.Receitas de hidratantes naturais são ótimas opções para economizar

Produtos alimentícios naturais do dia-a-
-dia podem fazer uma excelente esfoliação

A nova tendência das maquiagens 
coloridas

Cores vivas, cintilantes e fluores-
centes estão em alta. O destaque da 
maquiagem colorida é para os olhos 
e a boca. Para acertar na escolha das 
cores de acordo com a sua pele e  seu 
momento, separamos algumas dicas 
valiosas:

Pele e olhos claros: devem evitar 
cores muito escuras e intensas, op-
tando por tons pastéis, verde, azul, 

rosas e prata.
Pele clara e olhos escuros: de-

vem evitar os tons escuros e optar 
por azuis, verdes e tons terrosos.

Morenas: beges, cinzas e pastéis 
devem ser evitados, preferindo tons 
terrosos, marrons e dourados ou co-
loridos intensos.

Negras: devem evitar marrons e 
tons pastel, preferindo as cores vivas.

Orientais: beges, dourados e 
pastéis deixam o visual sem graça. 
Podem abusar dos marrons, preto, 
prata e das cores intensas.

Ruivas: devem evitar os rosados 
e optem pelos tons de prata, marrons 
e azuis.

Laranja: É a cor de maior desta-
que nas coleções. Por ser forte, equi-
libre o restante da maquiagem. Use 
gloss cor de boca nos lábios e blush 
suave, deixando as maçãs naturais.

Cintilante: Outro jeito de realçar 
os olhos é iluminar apenas o canto 
interno com sombra branca, prata 
ou cores brilhantes. Este estilo só vai 
bem à noite. Se quiser, esfume o co-
lorido nas pálpebras.

Flúor: Na hora de aplicá-la, colo-
que pouca sombra no pincel para não 
borrar. Por ser chamativa, ela deve ser 

usada apenas na pálpebra móvel. O 
restante da maquiagem deve ser bem 
neutro.

Acertar nos tons é essencial para
harmonizar as cores

É importante que a pele esteja limpa e 
hidratada antes da aplicação

Para as unhas que parecem fei-
tas de papel, produtos formulados 
com vitamina E e cálcio e cápsulas 
de nutricosméticos podem fortale-
cê-las. Se o incômodo persistir, in-
vestigue a causa, pois unhas fracas 
podem sinalizar problemas como 
anemia ou distúrbios na tireoide.

É comum lascar os cantos das 
unhas. Quem tem ou está com as 
unhas quebradiças, deve prestar 
atenção no modo de lixá-las. Deixar 
as laterais levemente arredondadas 
para que elas não enrosquem em 
roupas ou que sejam uma tentação 
para você roer.

Para não errar, deixe a lixa 
numa posição paralela à unha e 
faça movimentos suaves de vai-
vém. Comece pelo meio e deslize 
para as bordas. Use apenas o lado 
mais fino da lixa para modelar as 
unhas das mãos para evitar que 
descamem ainda mais. 

Óleos e sprays têm a função de 
agilizar o processo de secagem do 
esmalte. O spray é mais fácil de ser 

Cuidados especiais com 
as suas unhas

aplicado, porém pode deixar algu-
mas bolinhas no esmalte se o jato 
for muito próximo das unhas (me-
nos de 20 centímetros). Já o óleo 
traz a vantagem de garantir um bri-
lho a mais. Por outro lado, há quem 
se incomode com a textura viscosa.

Prefira esmaltes metalizados e 
cintilantes. “Eles costumam durar 
mais do que os cremosos, graças 
aos pigmentos que aderem melhor 
à unha e têm maior resistência à 
água”, explica a farmacêutica Mika 
Yamaguchi, de São Paulo.

Deixe o esmalte secar por, no 
mínimo, dez minutos. Esse é o pe-
ríodo seguro para evitar borrões. 
Para quem tem pressa, fica a dica: 
quanto menos camadas de cor, 
mais rápida será a secagem. 

Não dispense o esmalte extra-
brilho. Para que façam efeito du-
rante a semana, o truque é aplicá-
-los no dia seguinte. O esmalte 
precisa estar bem seco para que 
essa cobertura extra potencialize 
suas ações.

Unhas fracas podem sinalizar problemas como anemia ou distúrbios na tireoide



Gazeta - sexta-feira, 23 de junho de 2017 - Caderno BeatsDIY

Decore sua casa com quadros simples de fazer!
 Faça seu próprio quadro artístico 

para decorar a sala ou qualquer outro 
cômodo da casa, mesmo que você não 
tenha muito talento para a arte.

Com truques simples de artesanato, 
você consegue fazer um quadro super 
bonito, em pouco tempo e com poucos 
recursos!

Para isso, você pode utilizar uma 
tela comum de pintura ou um porta-retra-

tos comum para a base, papeis coloridos 
e tecidos estampados para , lápis e cola.

Você pode envolver a tela com uma pa-
pel liso escuro ou pintá-la por inteiro. Depois 
disso, desenhe formas de folhas em um papel 
ou sobre as folhas estampadas e recorte-as. 
Faça várias, quantas desejar e conforme o 
tamanho da tela que você tem. você pode es-
colher suas cores favoritas, e que combinem 
com o ambiente da sua casa



Sábado
Festa: Garotos Da Rua
Onde: Ferrovia Live
Quando: 24 de junho, a partir das 

00:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Insana Vai Embrazando
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa

Quando: 24 de junho, a partir das 
23:30h

Quanto: R$ 25,00
Festa: Pista Certa Reggaeton e Funk
Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quando: 24 de junho, a partir das 

23h
Quanto: R$ 20,00
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Programação para o final de semana

Séries curtas para maratonar no fim de semana
Para quem prefere ficar em casa 
neste feriado, selecionamos sé-
ries que possuem (por enquanto) 
apenas uma temporada, e vo-
ceÊ pode escolher entre drama, 
comédia romântica, ficção ou 
suspense.  Todas elas estão dis-
poníveis no serviço de streaming 
Netflix. Confira:
Desventuras em série
Após ficarem órfãos, os irmãos 
Baudelaire vão morar com um 
parente distante e misterioso, o 
Conde Olaf. Mas, o que deveria 
ser um lar de cuidado e atenção, 
está cheio de perigos, pois o 
Conde quer matar as crianças 
para ficar com a herança deixada 
pelos pais, mortos em um incên-
dio.
A série foi lançada no começo 
deste ano, sob grande expecta-
tiva do público, após Neil Patrick 
Harris ser escolhido para dar vida 
ao vilão Conde Olaf. Dirigida por 
Barry Sonnenfeld, Bo Welch e 
Mark Palansky, a produção é ba-
seada é uma série de treze livros, 
publicada entre 1999 e 2006, es-
crita por Lemony Snicket, pseu-
dônimo do autor Daniel Handler.
Jessica Jones

Netflix aumenta valor dos planos
O Netflix anunciou o aumento 

dos preços das mensalidades no 
Brasil na quinta-feira (15). O plano 
Padrão, com duas telas de visuali-
zação simultânea e vídeos em HD, 
subiu de R$ 22,90 para R$ 27,90. 
O Premium, com quatro telas com 
resolução até 4K, dependendo 
da disponibiliAdade, subiu de R$ 
29,90 para R$ 37,90. O único que 

não teve aumento foi o Básico (uma 
tela e sem conteúdo HD), que custa 
R$ 19,90. 

Para quem não é assinante, vai 
ter o primeiro mês grátis e a partir 
de julho vai pagar os preços modifi-
cados. O último aumento de preços 
da Netflix no Brasil foi em 2015, 
mas o valor só começou a ser co-
brado em 2016.

A produção é baseada na super-heroína 
ficcional de quadrinhos publicados pela 
Marvel Comics. Na série, após ver a 
vida de super-heroína acabar de ma-
neira trágica, Jessica Jones (persona-
gem vivida por Krysten Ritter) tenta se 
reconstrui atuando como detetive parti-
cular. Mas seus demônios particulares 
voltam à tona, personificados na figura 

de Zebediah Kilgrave. A serie é 
uma criação de Melissa Rosen-
berg e foi lançada em novembro 
de 2015. A segunda temporada 
está confirmada para 2019.
The Crown
A série traz a ascensão ao poder 
da rainha da Inglaterra, Elizabeth 
II, que após a morte de seu pai, 
o rei George VI, teve de assumir 
o poder da coroa aos 25 anos 
de idade. Antes disso, ela teve 
uma preparação a começar pe-
las audiências semanais com os 
primeiros-ministros ingleses.
The Crown estreou na Netflix em 
novembro do ano passado e terá 
como foco em sua próxima tem-
porada, a juventude do Príncipe 
Charles. A produção venceu a ca-
tegoria “melhor série de drama” 
do Globo de Ouro 2017, além do 
prêmio de “melhor atriz em série 
de drama” para Claire Foy.
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Novo ‘Pokémon’ está em 
desenvolvimento para Switch 
e ‘Super Mario Odissey’
Empresa também anunciou que trabalha em ‘Metroid Prime 4’ durante 
apresentação na E3 2017

A Nintendo anunciou nesta 
terça-feira (13) que um novo jogo 
da série principal de “Pokémon” e 
que “Metroid Prime 4” estão em 
desenvolvimento para o Switch, 
e que “Super Mario Odissey” será 
lançado no dia 27 de outubro, du-
rante sua apresentação na E3 2017.

A empresa japonesa não deu 
muitos detalhes sobre os novos 
títulos. Mesmo assim, aproveitou 
para mostrar um trailer de “Xeno-
blades Chronicles 2”, e anunciar 
que um novo “Kirby” será lançado 
em 2018.

Além de anunciar dois novos 
DLCs para “The legend of Zelda: 
Breath of the Wild” (o primeiro 
será lançado em 30 de junho, o 
segundo no final de 2018), a ja-

ponesa mostrou que será possível 
usar a Master Sword e a roupa de 

Link com seu herói em “The Elder 
Scrolls V: Skyrim”, no Switch.

O jogo será lançado no dia 27 de outubro, durante sua apresentação na E3 2017

Xbox Game Pass, ‘Netflix de games de 
Xbox’, será lançado no Brasil no final de 2017

Xbox Game Pass, serviço da 
Microsoft que funciona como um 
“Netflix de games de Xbox”, deve 
chegar ao Brasil no máximo até 
o final de 2017. É o que diz Phil 
Spencer, chefe da divisão Xbox, 
em uma resposta no Twitter a uma 
fã.

O executivo comentava o lan-
çamento do Xbox Game Pass na 
quinta-feira (1º), e agradecia o 
apoio dos assinantes. A usuária @
KathFallAway pediu que o serviço 
também fosse lançado no país, 

ao passo que Spencer respondeu: 
“Iremos. No mais tardar, até o final 
do ano”

O Xbox Game Pass foi lançado 
em 31 países na quinta. Nos EUA, 
a mensalidade custa US$ 10. Há 
um teste gratuito do serviço de 
14 dias.

O serviço utiliza um mode-
lo de assinatura mensal para dar 
acesso a uma biblioteca de mais 
de 100 games para Xbox 360 e 
Xbox One. Entre os primeiros títu-
los disponíveis aparecem “Halo 5: 

Guardians”, “Mad Max” e a trilogia 
“Gears of War”.

Mas ao contrário do Netflix, 
o serviço não funciona por “stre-
aming”. Os usuários baixam os 
games para jogá-los, e eles ficam 
disponíveis enquanto houver uma 
assinatura ativa.

Segundo a Microsoft, o acer-
vo de jogos irá mudar mês a mês. 
Por conta disso, o Game Pass irá 
fornecer um desconto para quem 
quiser adquirir permanentemente 
um título de Xbox One da seleção.

O serviço utiliza um modelo de assinatura mensal para dar acesso a uma biblioteca de mais de 100 games para
Xbox 360 e Xbox One

Instagram cria função para 
arquivar posts
Nova área reunirá publicações que ficarão visíveis 
apenas para dono do perfil

O Instagram anunciou na terça-
-feira, dia 13, o Arquivo, um recurso 
que permitirá aos usuários guarda-
rem em uma área reservada e privada 
conteúdos compartilhados.

Podem ir para essa nova pasta 
apenas os conteúdos compartilhados 
pelo usuário em sua linha do tempo. 
Fotos e vídeos publicados como “Sua 
História” não podem ser arquivados.

“Seu perfil é uma representação 
de quem você é e evolui com você ao 
longo do tempo. Com o Arquivo, ago-
ra você tem mais flexibilidade para 
moldar seu profile enquanto está pre-

servando os momentos que interes-
sam”, explica o Instagram.

Como arquivar posts:
Abra a foto ou vídeo;
Clique no ícone “...”, que fica no 

canto superior direito de cada post;
Selecione a opção “Arquivar”;
Para ver itens guardados, basta 

clicar no botão “Arquivo”, localizado 
no canto superior direito do perfil;

Para ver fotos e vídeos arquiva-
dos em seus lugares originais no per-
fil, toque em “...” e opte por “Mostrar 
no perfil”.

Os usuários poderão guardar em uma área privada os conteúdos compartilhados
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Realidade virtual, remakes 
e lançamentos fazem a 
apresentação da Sony

Não teve nenhum anúncio 
bombástico ou surpresa de últi-
ma hora. A apresentação da Sony 
na E3 2017 manteve-se no bási-
co e mostrou o que os donos de 
Playstation poderão esperar para o 
próximo ano do console, com mui-
to foco em mais conteúdo para o 
Playstation VR e a volta de alguns 
clássicos da empresa, seja em no-
vos lançamentos ou em remakes.

O que não significa que a apre-
sentação tenha sido fraca de algu-
ma forma, ou que os gamers não 
devem guardar boas expectativas 

para o futuro do console. Inclu-
sive, um dos melhores trailers de 
game apresentados até agora foi 
justamente de um exclusivo do 
PS4: Marvel’s Spider-Man, com lan-
çamento marcado para 2018, dei-
xou todos impressionados com seu 
gameplay.

O óculos de realidade virtual 
do Playstation ganhará muitos tí-
tulos nos próximos meses, a maior 
parte composto de minigames, 
verdade, mas dois se destacam 
pelo peso da franquia. The Elder 
Scrolls: Skyrim VR mostra que o 

game mais popular da franquia, 
lançado há seis anos, é realmente 
imortal. Já Until Dawn: Inpatient é 
a sequência de um dos melhores 
jogos de horror do console, mas 
agora imerso no VR e se passando 
60 anos antes do game original.

Dentro do painel, a Capcom 
ainda apresentou mais detalhes de 
outro jogo relacionado aos quadri-
nhos, Marvel vs. Capcom: Infinite, 
que teve oito novos personagens 
confirmados: Thanos, Gamora, 
Nova e Dr. Estranho – pelo lado da 
Marvel – e Dante, Zero, Spencer e 
Arthur – pela Capcom – cada um 
com seus golpes especiais únicos.

Também foi apresentado o 
RPG Monster Hunter: World, com 
um novo sistema de multijogador 
online que permite o jogo coope-
rativo entre regiões do Japão e do 
Ocidente, unindo a base de joga-
dores pela primeira vez. O game 
terá lançamento simultâneo mun-
dial para PlayStation 4 e no Xbox 
One no início de 2018, com uma 
versão para PC em uma data pos-
terior.

A maior “surpresa”, se é que 
se pode falar assim, é o remake de 
Shadow of Colossus, clássico do 
PS2, que tem uma versão remaster 
para PS3. Mas aceite essa notícia 
sem grandes esperanças, já que o 
remake de Final Fantasy VII, pro-
metido na E3 de 2015 está longe 
de dar as caras.

 No próximo ano a Sony deve investir em conteúdo para o Playstation VR e a volta de 
alguns clássicos da empresa, seja em novos lançamentos ou em remakes.

É possível invadir e espionar um celular 
‘só pelo número’?

Invasões e espionagem ocorrem 
quando há uma “situação irregular”, 
ou seja, algo que não devia acontecer 
para a segurança plena. Exemplo: o 
usuário do computador/celular execu-
tou um aplicativo que não devia, uma 
senha foi adivinhada, a pessoa espiã 
teve acesso físico ao aparelho, etc. 
Uma invasão é bem-sucedida quando 
o invasor consegue tirar proveito des-
sa situação “irregular”.

Quando alguém pergunta se 
pode invadir um celular “pelo núme-
ro”, o que normalmente a pessoa ima-
gina é uma invasão automática, que 
instale um software espião no celular 
da vítima sem que ela perceba nada. 
Isso, em geral, é impraticável, embora 
exceções sejam possíveis.

Saber o número é mais ou menos 
como saber o endereço de uma coi-
sa - não tem como você roubar uma 
casa sem saber o nedereço, mas saber 
o endereço não vai abrir a porta para 
você.

O que afeta as possibilidades 
de um programa espião ser instala-
do remotamente (“remoto” é “sem 
ter o aparelho na mão”) são a marca 
e modelo do telefone, a versão do 
sistema operacional e os aplicativos 
instalados. Número, IMEI e outros da-
dos não vão ajudar. Em muitos casos, 

não vai ser possível instalar qualquer 
aplicativo remotamente sem usar al-
gum truque para convencer a própria 
vítima a fazer a instalação. 

Existem exceções, mas os ata-
ques são complexos e a coluna Se-
gurança Digital não aprova esse tipo 
de conduta, portanto isso não será 
discutido. Para quem quiser se pro-
teger, basta saber o seguinte: man-
tenha o sistema e os aplicativos do 
celular sempre atualizados. Cuidado 

com aparelhos muito antigos que não 
recebem mais atualizações, já que es-
ses aparelhos podem estar em risco 
de ataque.

Outra informação útil: para que 
seja configurado um crime, a lei brasi-
leira exige que o acesso indevido seja 
feito “mediante violação indevida de 
mecanismo de segurança”. Por isso, 
é imprescindível configurar uma se-
nha de bloqueio ou outro mecanismo 
equivalente no aparelho.

É imprescindível configurar uma senha de bloqueio no aparelho

Venda de smartphones 
cresce 25% no Brasil
Total de aparelhos celulares vendidos chegou a 
12,4 milhões entre janeiro e março

A venda de smartphones cres-
ceu 25,4% no primeiro trimestre de 
2017, informou no início deste mês 
a consultoria IDC, que acompanha o 
mercado de tecnologia. Contribuíram 
para a retomada nas vendas, a esta-
bilização do dólar, lançamento de no-
vos aparelhos entre janeiro e março 
e a liberação do resgate do saldo de 
contas inativas do FGTS.

Nos primeiros três meses do ano, 
foram comercializados 12,4 milhões 
de celulares.

De acordo com o analista da IDC 
Leonardo Munin, a base de compara-
ção para os resultados do primeiro 
trimestre deste ano é fraca. No come-
ço de 2016, alguns fatores encarece-
ram os aparelhos no país.

O dólar em alta impactava apa-
relhos importados e fabricados por 
aqui, já que muitos componentes são 
trazidos de fora --no ano passado, a 
moeda chegou a ser cotada a R$ 4,20. 
“A gente viu muito fabricante sem in-
sumo e receoso quanto ao que fazer”, 
diz o analista. Além disso, houve al-
teração na MP do Bem, que conferia 
descontos a smartphones feitos no 
país e que seguiam regras de conte-
údo nacional.

Completam o quadro negativo 
as incertezas provocadas pelo qua-
dro político-econômico, já que o país 
estava no meio do processo de impe-
achment de Dilma Rousseff. Esse últi-
mo aspecto deixava os fabricantes de 
aparelhos ressabiados.

Neste ano, apesar de a crise po-
lítica ainda não ter passado, as vari-

áveis econômicas deram um alívio: a 
moeda norte-americana deixou de os-
cilar tanto e a renda dos trabalhado-
res foi incrementada com a liberação 
do FGTS.

“A partir do momento que co-
meçaram a ocorrer as liberações [do 
FGTS inativo], houve uma venda boa. 
Tem muita gente que trocou de celu-
lar”, afirma Munin.

A chegada de uma renda extra 
ajudou, mas o mercado de smartpho-
nes já vinha se recuperando. Dos últi-
mos 11 meses, houve alta nas vendas 
em 10 deles. A base de aparelhos no 
Brasil é antiga, diz Munin, já que mui-
ta gente foi deixando a troca por um 
dispositivo melhor para mais tarde.

“Há dois anos, a média do mer-
cado era de um ano, um ano e seis 
meses para trocar o aparelho. Hoje é 
de até dois anos e quando o consu-
midor compra, escolhe um aparelho 
mais sofisticado.”

Segundo os cálculos da IDC, até 
38% dos smartphones ativos no Brasil, 
a chamada base instalada, deveriam 
ser trocados neste ano por já terem 
chegada ao fim de seu ciclo de vida. 
Segundo Munin, muitos smartphone 
modelo Moto G de primeira geração 
e Galaxy Uno e Duo ainda estão em 
uso. “São produtos que não consegue 
aguentar não mais de dois”, explica 
Munin.

Como 2017 deve ser o ano em 
que os donos desses aparelhos de-
vem procurar substituí-los, a IDC pro-
jeta que as vendas de smartphones 
devem crescer 8%.

 Nos primeiros três meses do ano, foram comercializados 12,4 milhões de celulares

Titanic vai desaparecer 
em 14 anos

O Titanic afundou há mais de 
cem anos, mas foi somente na década 
de 80 que seus destroços foram en-
contrados no fundo do mar. Robert 
Ballard, oceanógrafo da Universidade 
de Rhode Island, em Barragansett, foi 
quem descobriu o navio em 1985, em 
uma zona próxima ao Canadá, a 3,8 
km da superfície. Ele estava em mis-
são da Marinha Britânica para locali-
zar os restos de submarinos nucleares 
americanos afundados na 2ª Guerra 
Mundial, e encontrou o Titanic por 

acaso.
Uma bactéria está destruindo 

o casco do navio, antes preservado. 
Pesquisadores divulgaram que o Ti-
tanic começou a corroer e em cerca 
de 14 anos vai desaparecer comple-
tamente. O casco enferrujado criou 
uma nova espécie de bactéria, batiza-
da de Halomonas titanicae, um micro-
-organismo que é capaz de sobreviver 
a 3,8 km da superfície, no escuro e 
sob pressão, além de conseguir cor-
roer o metal.
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 Casar pode não fazer bem à saúde

Juntar os trapos, ou melhor, 
casar, pode não fazer bem à saúde, 
conforme indica um estudo no qual 
11 mil suíços foram acompanhados 
por 16 anos. Publicado na última 
edição da revista Social Forces, e re-
alizado pela Universidade de Oxford, 
o estudo fazia os voluntários respon-
derem a uma série de perguntas so-
bre saúde e incidência de doenças a 
cada ano.

A união estável, para a maioria 
dos voluntários, não reduziu a ocor-
rência de doenças. Ao contrário, eles 
tinham saúde mais frágil ao se casar 
em comparação a quando eram sol-
teiros, mesmo após serem levados 
em conta os efeitos do envelheci-
mento.

A pesquisa incita que casar diz 
mais a uma satisfação pessoal (“de-

sejo me casar com meu amor e isso 
me faz feliz”) do que à saúde. Por 
exemplo, os voluntários divorciados 
afirmaram terem menos satisfação 
pessoal em relação a quando eram 
casados.

“Acreditamos que o casamento 
é primeiramente ligado a uma avalia-
ção mais positiva da vida do que de 
fato a uma saúde melhor”, defendem 
os cientistas, liderados pelo holan-
dês Matthijs Kalmijn, professor da 
Universidade de Princeton e especia-
lista em sociologia familiar e demo-
grafia social.

Pesquisas anteriores
diziam o contrário

Outras pesquisas apresentaram 
exatamente o contrário, de que o ca-
samento ajudaria a viver mais, prote-

geria o coração, evitaria o consumo 
de bebida alcoólica e cigarro, reduzi-
ria as chances de depressão e ainda 
fortaleceria os laços afetivos.

Amizade com o ex pode 
indicar psicopatia

O fim de um relacionamento 
pode ser dolorido, afinal, comparti-
lha-se com uma pessoa momentos 
importantes da vida, além das expec-
tativas depositadas na relação. Após 
um término, ou se exclui o (a) ex de-
finitivamente da vida, ou se mantém 
com ele (ela) uma amizade.

Uma pesquisa da Universidade 
de Oakland, nos Estados Unidos, 
apontou que esse segundo grupo 
contém traços de psicopatia e nar-
cisismo. Com 861 participantes, o 
trabalho questionou motivações 

que levavam alguém a manter uma 
amizade com o ex. Na sequência, foi 
usado um outro questionário para 
determinar traços de personalidade 
considerados negativos, como narci-
sismo, psicopatia e maquiavelismo.

Essas características foram 
apontadas em outros trabalhos como 
indicativas de pessoas que escolhem 
seus amigos de forma estratégica e 
que preterem relações longas. Nessa 
fase, os voluntários citavam cinco 
motivos para manter a amizade com 
o ex. A partir disso, apontavam se 
cada um dos motivos já havia sido 
notado em amizades após o fim de 
outros relacionamentos, em momen-
tos distintos da vida. Os principais 
pontos descritos indicavam que o ex 
era alguém confiável e que o relacio-
namento tinha sido muito bom.

Os pesquisadores concluíram 
que pessoas com traços de amizades 
mais suspeitos aliavam a relação ami-
gável por causa de recaídas sexuais, 
interesse financeiro, oportunidades 
de vida e de afetos casuais. Esse fato 
mostra que essas pessoas mantêm 
os vínculos por conhecerem o ex-
-parceiro bem e saberem como mani-
pular o outro mais facilmente.

Ou seja, usar a outra pessoa para 
alimentar seus próprios interesses e 
gerar manipulação pode ser conside-
rado um ato egocêntrico de um po-
tencial psicopata, aponta a pesquisa.

A História do casamento
Até pouco tempo atrás, o casa-

mento era um ato de acordos polí-
ticos ou financeiros, e pouco tinha a 
ver com o amor. É uma das tradições 
humanas mais antigas e dissemina-
das pelo mundo, entretanto tem a 
imagem ligada à Igreja Católica. Atu-
almente, o enlace é visto como uma 
ação, contrato, formalidade ou ceri-
mônia que deve ser realizado para 
estabelecer uma união conjugal, em 
que os envolvidos têm como propó-
sito a vida em conjunto. 

As primeiras formas de casamen-
to eram vistas como ferramentas de 

manutenção de relacionamentos en-
tre grupos sociais. As sociedades tri-
bais anglo-saxãs, por exemplo, viam 
no casamento uma forma de estabe-
lecer alianças e conquistar aliados, 
constituindo relações diplomáticas 
e laços econômicos. Até o século 
XI, os casamentos eram arranjados 
pelas famílias dos noivos, que busca-
vam conseguir perpetuar alianças ou 
a manutenção do poder econômico 
familiar ao promoverem casamentos 
entre famílias com posses maiores.

O consentimento só passou a 
fazer parte da tradição a partir de 
1140 com o Decreto de Graciano, 
uma obra extensa que trata sobre 
o direito canônico, estabelecendo 
regras de conduta e normatizan-
do costumes da Igreja Católica. O 
consentimento, ou a manifestação 
voluntária em relação à vontade de 
unir-se em matrimônio, passou a 
ser, a partir do século XII, condição 
para que o casamento fosse realiza-
do.

Reis, príncipes, rainhas, prince-
sas e demais membros da nobreza 
sujeitavam-se a casamentos com o 
único interesse de firmar tratados e 
assegurar a estabilidade econômica 
de uma região. O caráter irrevogá-
vel que a união matrimonial possuía 
tinha sentido de estabilidade nas re-
lações entre os grupos de interesse. 
Obviamente, os casamentos entre 
pessoas “normais” ainda aconte-
ciam de acordo com as estipulações 
sociais e religiosas.

A partir de 1670 a indissolubi-
lidade do casamento passou a ser 
contestada. Decisões parlamentares 
promoviam a quebra de relações 
matrimoniais para casos e pessoas 
específicas, o que se tornou a pre-
missa do divórcio. A partir de 1836, 
na Europa, o casamento deixou de 
ser um ato exclusivamente religioso, 
passando a ser possível a união civil, 
e não religiosa, ou, ainda, que pes-
soas não católicas ou de outras re-
ligiões se casassem de acordo com 
seus próprios preceitos.

A pesquisa incita que casar diz mais a uma satisfação pessoal
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Até o século XI, os casamentos eram arranjados pelas famílias dos noivos

Divórcio famoso
Entretanto um famoso divórcio 

foi capaz de criar uma nova Igreja. 
O Rei Henrique VIII, da Inglaterra, 
era casado com Catharina de Ara-
gão, viúva de seu irmão. Ficaram 
casados por mais de vinte anos, até 
que o monarca se apaixonou por Ana 
Bolena, que exigiu que só levaria o 
romance adiante se ele se casasse 
com ela. Henrique então começou 
uma busca pelo divórcio, mas a Igre-
ja Católica não permitia o desenlace. 
O rei, que é conhecido por ter tido 
seis esposas, e ter mandado executar 
duas (inclusive Ana Bolena), então 
criou uma nova Igreja, a Anglicana, e 
casou-se com Ana Bolena. Há relatos 
de que na verdade a criação da Igre-
ja Anglicana não tem só a ver com a 
paixão de Henrique, mas esta versão 
foi a que ficou mais famosa. 

Casa casamenteira
Uma família que entendia como 

ninguém o que era contrato de ca-
samento era a Habsburgo, da monar-
quia da Áustria. Foi de lá, aliás, que 
saiu a primeira imperatriz brasileira, 
Maria Leopoldina. Para evitar guer-

ras ou remanejar os mapas europeus 
e mundiais, a família propunha ca-
samentos, que eram baseados em 
negócios. Maria Antonieta, a rainha 
guilhotinada da França, por exemplo, 
casou-se com Luís XVI por procura-
ção, vindo a conhecer o noivo ape-
nas depois. Outra princesa da casa 
que foi entregue a uma cabeça coroa-
da, foi Maria Luísa, a irmã mais velha 
de nossa imperatriz. Maria Luísa foi 
a segunda esposa de Napoleão Bo-
naparte, e dizem as más línguas que 
o imperador só o fez para poupar a 
Áustria de uma invasão.

Já Leopoldina, casou-se tam-
bém por procuração com Dom Pe-
dro I. Seu casamento foi em Viena. 
O português Marquês de Marialva foi 
o responsável por assinar em nome 
de Pedro, então príncipe do reino de 
Portugal.

O Brasil registrou, em 2015, 
1.137.321 casamentos civis, 2,8% a 
mais que em 2014, apontou o último 
levantamento Estatísticas do Regis-
tro Civil, do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). Também 
foi constatado que, em 2015, hou-
ve declínio no número de divórcios 
concedidos em 1ª instância ou por 

escrituras extrajudiciais, tendo sido 
registrados 328.960, contra 341.181 
em 2014, ou seja, 12.221 divórcios a 
menos. Dos dados, considerando os 
casamentos entre sexos diferentes, 
as uniões entre cônjuges solteiros fi-
caram em primeiro lugar, com 76,0% 
do total das uniões legais. Em segun-

do, com 9,6%, estavam os casamen-
tos entre mulher solteira e homem 
divorciado, seguidos pelos casais 
formados por mulheres divorciadas 
com os homens solteiros, 6,4%.

O casamento civil entre pessoas 
do mesmo sexo mostrou que a maior 
proporção também se dá entre sol-

teiros, com 86,7% entre os homens 
e 77,7% entre mulheres.  De acordo 
com o levantamento, o tempo médio 
entre a data do casamento e a data 
da sentença ou escritura do divórcio 
é de 15 anos. Em média, o homem 
se divorcia com 43 anos e a mulher 
com 40.

Espaço
Carla Pedroso
Fones: (54) 992157589 ou (54) 37023357

Rua Assis Brasil 468/sl 1 Centro

Salão de Beleza Espaço Carla
Pedroso
inaugura em novo 
endereço

Há dois anos no mercado, o Espaço Carla Pedroso 
inaugurou em novo endereço no dia 10. O espaço de bele-
za agora fica na Rua Assis Brasil 35, sala 12, na Galeria Pia-
zza Duomo, no centro da cidade. Com uma equipe qua-
lificada de quatro profissionais, no local são oferecidos 
serviços de cabeleireiro, mechas, coloração, escova, ma-
quiagem, entre outros. Para o mês da inauguração, está 
sendo oferecida uma promoção de um pacote com me-
chas, duas hidratações e máscara para hidratação diária 
por apenas R$230. Para Carla, a proprietária do espaço, 
o novo ambiente busca melhor atender os clientes. “Sem-
pre pretendemos atender melhor o cliente, em ambiente 
aconchegante e qualificando a equipe”, avalia.



Mural da fofura
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Mamadeiras e chupetas: a hora 
certa de tirar de seus filhos

A sucção é um reflexo e pre-
cede a mastigação. A chupeta 
permite ao bebê realizar esse 
movimento quando não está sen-
do amamentado, e suprir sua ne-
cessidade psicoemocional. Mas é 
necessário cuidar quanto tempo 
o bebê passa com a chupeta, pois 
o excesso do uso podecausar pro-
blemas anatômicos, ortodônticos, 
respiratórios e no desenvolvimen-
to da linguagem. A criança ainda 
fica apática, passiva e não partici-
pa das atividades. Quando o bebê 
adormece, procure tirá-la.

Por volta dos dois anos de ida-
de essa necessidade da chupeta 
não existe mais, ou seja,a criança 
que permanece com a chupeta 
após essa fase não está mais su-

prindo uma necessidade de suc-
ção.

Quanto à mamadeira, os be-
bês muitas vezes precisam fazer 
uso delas por diversos motivos. 
E o seu uso pode deixar a muscu-
latura facial flácida, pois a criança 
não necessita de muito esforço 
para sugar. Ainda, pode causar ga-
ses porque faz com que a criança 
engula ar. Portanto, seu uso tam-
bém deve ser descontinuado e tro-
cado por um copinho.  

Os pais são responsáveis pelo 
processo da retirada. Quanto mais 
tarde isso ocorrer, maior será a 
dependência física e emocional da 
criança em relação a esses obje-
tos. Não é a criança que tem que 
ter a iniciativa.

Para que seja retirado o bico 
e a mamadeira, pode ser nego-
ciada a troca deles por algo que 
a criança deseja, como: brinque-
dos, passeios, ou momentos de 
carinho. Até mesmo vale a tática 
de “entregá-los” ao coelhinho da 
Páscoa ou ao Papai Noel, caso os 
filhos não tenham medo desses 
personagens.

Esse processo não deve ser 
voltado atrás. A troca deve ser 
definitiva. Livre-se das chupetas e 
das mamadeiras. Não deixe aquela 
guardadinha no armário. A tenta-
ção será grande em pegá-la na pri-
meira recaída. Talvez tenham uma 
ou duas semanas difíceis, mal dor-
midas, mas só assim será possível 
extinguir o uso desses apetrechos.

Os bebês muitas vezes precisam das mamadeiras por diversos motivos

Leite e atividade física
fortalecem ossos e músculos

É importante incentivar as crian-
ças a correr, pular ou praticar um es-
porte, não só para gastar energia e 
prevenir a obesidade, mas também 
por ser fundamental para o crescimen-
to na infância.

De acordo com a  Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, com a atividade, 
as crianças desenvolvem força muscu-
lar e são estimuladas em seu metabo-
lismo ósseo. Na fase pré-escolar (de 4 
a 7 anos), as atividades indicadas são 
correr, pular, nadar, subir, andar. A par-
tir da idade escolar (de 7 a 10 anos), é 
recomendado prática de esportes ou 
ginástica. 

E o leite, que é fonte de cálcio, 
o mineral essencial para desenvolver 
ossos fortes, e tem proteínas impor-

tantes para criar massa muscular. A 
SBP recomenda a ingestão de 600 
ml de leite ou três porções de leite 
e derivados por dia, porque além de 
ser importante na fase de crescimen-
to, ele previne problemas futuros. 
Para não comprometer a ingestão da 
quantidade recomendada de cálcio 
por dia, é interessante incentivar as 
crianças a tomar leite nos lanches ou 
nas refeições.

Refrigerantes fosfatados não são 
indicados, pois aumentam a excreção 
urinária de cálcio, elevando suas ne-
cessidades de ingestão e comprome-
tendo a aquisição adequada da massa 
óssea, alerta o Manual de Orientação 
do Departamento de Nutrologia da 
SBP.

Recomendações de atividades para cada idade

Alana Milani comemorou a passagem de seus 3 aninhos no dia 13

O processo não deve voltar atrás, precisa ser uma troca definitiva



.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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Uma delícia para seus pets cani-
nos simples de preparar e que com 
certeza eles vão gostar.

350g de farinha integral
60g de farinha de milho
3 cenouras
2 bananas
1 ovo
40 ml de óleo vegetal
120ml de água
Coloque a farinha integral e a fa-

rinha de milho em um recepiente. Pi-
que as cenouras em pequenos cubos 
e também as bananas e despeja-as no 
recepiente.  Quebre o ovo e misture 
com os demais ingredientes. Acres-
cente o óleo vegetal e a água. Bata 
com a batedeira até formar uma pas-
ta uniforme.

Tire o conteúdo do recepiente. 
Despeja farinha em uma superfície 
plana, unte a pasta. Para fazer os for-

matos dos biscoitos, utilize forminhas 
em formato de ossos, ou o que achar 
divertido. Preencha uma forma com 
papel pardo e coloque os biscoitos. 
Coloque para assar a 175°C por trin-
ta minutos. Depois, é só servir ao seu 
canino de estimação.

Receita de biscoitos para 
o seu cachorro

• Homens e gatos possuem a 
mesma região do cérebro responsável 
pelas emoções. O cérebro do gato é 
mais similar ao do homem do que ao 
do cão.

• Os gatos possuem 30 vértebras, 
5 a mais que os humanos.

• A audição dos gatos é muito 
mais sensível do que a dos homens e 
cães. Seus ouvidos afunilados cana-
lizam e amplificam os sons como um 
megafone. 

• Recentes estudos revelaram que 
os gatos podem ver o amarelo, o azul 
e o verde. Ainda não se sabe ao certo 
se conseguem ver o vermelho, prova-
velmente essa cor é vista como cinza 
ou preto.

• As patas do gato possuem re-
ceptores muito sensíveis que levam 
informações, na velocidade da corren-
te elétrica, até o cérebro, exploram 
coisas novas, sentem os alimentos e 
a velocidade do que passa sobre elas.

 • No fundo do olho, os gatos têm 
uma camada de células denominadas 
tapetum lucidum. A luz, após absor-
ção, é refletida por essas células de 
volta para a retina, para que seus re-
ceptores tenham uma segunda chance 
de captá-la. Isso aumenta a eficiência 
dos receptores da retina em cerca de 
40%.

 • Os gatos andam na ponta dos 
dedos.

 • O gato possui um total de 24 
bigodes, agrupados de 4 em 4. Seus 
bigodes são usados para medir distân-
cias.

• O gato possui aproximadamen-
te 60 a 80 milhões de células olfativas. 
O homem possui entre 5 a 20 milhões.

• Os gatos são muito limpos e 
passam cerca de 30% de sua vida se 
limpando. 

• O campo de visão do gato é de 
185 graus. Por serem muito sensíveis 
à luz, os olhos dos gatos possuem 
pupilas verticais. Quando totalmente 
abertas, elas ocupam uma área pro-
porcionalmente maior do que a pupila 
do homem.

• Leva cerca de 2 semanas para o 
filhote ouvir bem, e seus olhos abrem 
em média com 7 dias.

• O gato treme quando sente 
muita dor.

• O ronronar nem sempre é por 
alegria e prazer. Alguns gatos ronro-
nam alto quando estão muito assusta-
dos ou com dor.

• Gatos selvagens miam muito 
menos do que os domésticos. Isso se 
deve ao fato de os gatos aprenderem 
que miando chamam a atenção do ho-
mem para suas necessidades.

• Gatos adultos e sadios passam 
15% de sua vida em sono profundo e 
50% de sua vida em sono leve, o que 
deixa apenas 35% do tempo no estado 
acordado. No entanto, passam do es-
tado de sono profundo para acordado 
e alerta mais rápido do que qualquer 
espécie.

• O gato sempre cai de pé, desde 
que o tempo de queda seja suficiente 
para que ele gire seu corpo e se defen-
da da queda, amortecendo o impacto.

• Gatos têm 30 dentes, enquanto 
os cães possuem 42. Os dentes de lei-
te são substituídos pelos permanentes 
por volta dos 7 meses de idade.

• A expectativa de vida de um 
gato de rua (sem dono) é de cerca de 3 
anos. Um gato com dono e dentro de 
casa pode chegar a 20 anos.

• Os gatos ouvem até 65 kHz 
(quilo-hertz), enquanto  os homens 
ouvem até 20 kHz.

• Os gatos sacrificaram os deta-
lhes e as cores pela capacidade de en-
xergar com pouquíssima luz. Eles não 
conseguem enxergar pequenos deta-
lhes, vêem o mundo sem focá-lo.

• Em proporção ao corpo, os ga-
tos são os mamíferos que possuem os 
maiores olhos.

• Quando se lavam, os gatos per-
dem quase tanto líquido quanto per-
dem na urina.

Curiosidades felinas: conhecendo 
melhor o seu gato

O gato sempre cai de pé, desde que o tempo de queda seja suficiente para que ele 
gire seu corpo

Gatos sacrificaram os detalhes e as cores pela capacidade de enxergar com pouca luz

O Igão, da Paloma Basso, bem agasalhado para o inverno
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Marcelo Ortiz em um passeio com a namorada Erika
Deggerone

Marcus Gobbato, Sheila Zim, Leonardo Capelete e Márcio de Oliveira, curtindo entre amigos

Momento de confraternização da família Cavalli


