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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 

Luiza pede a Cíntia que não 
conte a ninguém que ela está no 
hotel. Bebeth resolve ajudar o chef 
D’Ângelo na cozinha. Natália avisa 
a Domênico que houve um aciden-
te com o carro do cliente que está 
promovendo um evento no hotel. 
Luiza propõe a Eric que eles man-
tenham em segredo sua relação, 
para não magoar Pedrinho. Borges 
conta à família que sua companhia 
foi convidada para inaugurar um 
novo centro cultural na cidade. Eric 
teme que o incidente que ocorreu 
no evento prejudique sua tentativa 
de convencer Sabine a não fechar 
o hotel. Prazeres escuta Sandra 
Helena dizer a Júlio que, se ele não 
for trabalhar, podem considerá-lo 
suspeito.

Rubinho diz a Bibi que preci-
sará de sua ajuda e Aurora repreen-
de a filha. Sem que ninguém saiba, 
Ritinha comemora com Marilda sua 
performance como sereia. Jeiza 
questiona Cândida sobre Amílcar. 
Caio afirma a Bibi que Rubinho não 
será absolvido. Eurico se irrita com 
a ausência de Silvana, sem saber 
que ela está jogando. Bibi comen-
ta com Aurora sobre o casamento 
de Caio e Leila. Joyce descobre que 
Cibele mentiu sobre sua gravidez e 
Eugênio e Eurico confrontam Dan-
tas. Edinalva comenta com Marilda 
que Alan está interessado nela. Bibi 
aceita fugir com Rubinho e Dedé. 
Eugênio comenta com Irene que 
investigou o caso criminal em que 
Otávio se envolveu. Jeiza vê quan-
do Bibi se prepara para entregar o 
dinheiro da fuga de Rubinho.

Leopoldina enfrenta Domi-
tila. Anna conclui que Thomas 
e Fred eram cúmplices. Vestida 
como Madame Dalila, Elvira en-
gana Germana e Licurgo. Narcisa 
confessa a Bonifácio que revelou 
o endereço de Domitila para Le-
opoldina. Diara agradece Ferdi-
nando por cuidar de Wolfgang. 
Joaquim aconselha Piatã a aceitar 
Jacira. Thomas se insinua para 
Liu. Anna sofre por não poder fi-
car com Vitória. Bonifácio garan-
te a Leopoldina que ficará a seu 
lado. Amália foge e Peter se preo-
cupa. Joaquim pede ajuda a Diara.

Tato discute com Keyla. 
Roney tenta consolar Tato. Fio 
se declara para Ellen e a beija. 
Lica admite para Felipe que fi-
cou com ele para provocar Cla-
ra, mas acabou se envolvendo 
com o rapaz. Tina comenta com 
Anderson sobre a mudança de 
comportamento de sua mãe. 
Keyla se preocupa com a ausên-
cia de Tato. Tina descobre que 
MC Pimenta roubou sua música. 
Tato vai ao encontro de seu pai.

O seu signo não se encontra em ne-
nhuma configuração planetária particular 
nesta semana, porém existe uma grande 
concentração de energias no campo relativo 
ao ambiente familiar, que parece concentrar 
as atividades mais importantes no sentido 
de fortalecer os relacionamentos íntimos. 
As reuniões sociais e familiares serão bas-
tante agradáveis e servirão para aliviar as 
tensões provocadas pelos acontecimentos 
socioeconômicos atuais. Você se sentirá 
bastante inclinado a fazer modificações no 
seu lar, mudando a decoração ou adquirin-
do novos objetos decorativos. Aproveite 
para aliviar seus armários das roupas que 
não usa mais: faça doações.

Seu regente, Netuno, está em retrogra-
dação e forma um aspecto tenso com Júpiter, 
indicando o retorno de alguma preocupa-
ção financeira que você não havia resolvido 
completamente. De nada adianta empurrar 
os problemas com a barriga, aguardando al-
guma solução milagrosa! Melhor seria você 
arregaçar as mangas e tomar coragem para 
enfrentar logo as situações mais difíceis. 
O céu indica que você encontrará maneiras 
para concluir acordos favoráveis, encerrando 
um período de preocupações. Continue se 
empenhando bastante para realizar os seus 
sonhos. Não perca de vista os seus objetivos 
e mantenha os pés no chão. Acredite!

O céu desta semana sugere a necessida-
de de você concluir definitivamente os assun-
tos profissionais que estão pendentes. Você 
poderá concluir uma negociação importante 
e que é aguardada há muito tempo. Por outro 
lado, você terá tendência a impor sua opinião 
no ambiente doméstico, causando discussões 
e conflitos. Procure não forçar as situações, 
pois o risco de provocar rompimentos com 
seus familiares é muito grande. Redobre o 
cuidado no trânsito para não se envolver em 
acidentes e faça uma boa revisão no seu carro 
se for viajar. As atividades esportivas podem 
ser úteis para canalizar a energia em excesso, 
mas pratique sem exageros!

Enquanto Vênus, seu planeta regente, es-
tiver em trânsito em seu signo, você se sentirá 
mais afetivo e amoroso, mas também mais pre-
guiçoso! O friozinho do inverno é muito convi-
dativo para quem gosta de comer guloseimas, 
portanto tome cuidado para não engordar! De 
qualquer maneira, você terá certamente uma 
semana agradável, seja no campo profissional 
ou no campo pessoal e doméstico. Você con-
seguirá êxitos importantes em negociações e 
acordos que produzirão bons lucros. Quem 
estiver procurando um parceiro amoroso deve 
ficar alerta, pois o céu lhe promete ótimas sur-
presas. Quem já tiver um parceiro, aproveite 
para desfrutar bons momentos íntimos.

Nesta semana, Mercúrio, seu regente, 
já está transitando pelo signo de Câncer, 
portanto suas iniciativas terão como foco 
principal o ambiente doméstico. Você terá 
dias de atividade intensa e pouco tempo 
para descanso, pois precisará resolver alguns 
assuntos relativos à família e ao lar. A conclu-
são de algum negócio pendente e aguardado 
lhe dará bons resultados, inclusive no âmbito 
financeiro. No campo afetivo, você estará en-
frentando alguns desafios: seu regente forma 
uma conjunção com Marte mais para o final 
da semana e isso servirá para a tomada de 
decisões importantes. Cuide de sua saúde, 
pois estará sujeito a resfriados e febres.

Com o ingresso do Sol em seu signo, 
as energias se renovam e você sente uma 
grande vontade de agir, tomar iniciativas e 
terminar tarefas. Essa hiperatividade pode 
ser útil para você começar uma atividade 
esportiva ou até mesmo uma dieta alimen-
tar. No ambiente profissional, algumas si-
tuações pendentes podem se solucionar 
favoravelmente ainda nesta semana. Você 
poderá pensar em uma viagem com a famí-
lia ou para visitar a cidade de seu nascimen-
to e rever familiares que não vê há muito 
tempo. O período invernal favorece as ativi-
dades no ambiente doméstico e estimula a 
proximidade com os entes queridos.

Quando o Sol se encontra no ponto má-
ximo de declinação norte, aqui no Hemisfério 
Sul inicia o período mais frio do ano, ideal 
para atividades mais íntimas e domésticas, 
focalizando principalmente os assuntos fami-
liares. Poderá pintar uma enorme vontade de 
redecorar a casa, de fazer modificações, ou 
até mesmo de reunir os amigos para reuni-
ões sociais. Como sentirá uma boa vitalidade 
e terá a cabeça repleta de novas ideias, você 
poderá começar a traçar novos planos para 
seu futuro. No ambiente de trabalho, colherá 
alguns êxitos, conseguindo terminar assun-
tos em andamento de forma positiva. A cola-
boração com os colegas será imprescindível.

Os êxitos conseguidos no ambiente 
profissional estão lhe oferecendo as re-
compensas merecidas por seus esforços, 
que não foram poucos. Por esta razão, 
você deve aproveitar o período em que 
seu regente, Mercúrio, transita no signo 
de Câncer para se concentrar nas ativida-
des do ambiente doméstico, relaxando 
na companhia de seus entes queridos. 
Reuniões sociais e jantares com amigos 
ganham força, fornecendo-lhe momentos 
bem agradáveis. Portanto, se você estiver 
planejado uma viagem não se esqueça de 
descansar sem deixar de lado as atividades 
destinadas a recarregar as suas energias.

Esta semana será muito importante 
para o libriano, pois ele conseguirá concluir 
algum acordo importante, já que seu regen-
te, Vênus, que alcança o signo de Touro, 
forma um aspecto favorável com Plutão em 
Capricórnio. Esta configuração promete pro-
porcionar o término de situações difíceis em 
andamento com um resultado favorável e 
benéfico para os parceiros. Por outro lado, 
as iniciativas no ambiente doméstico e fami-
liar ganham destaque, estimuladas pela ação 
energética do Sol que transita em Câncer. 
Acordos e parcerias, assim como processos 
judiciais, também se resolvem de forma posi-
tiva, causando uma sensação de alivio e per-
mitindo que você se dedique a novos planos.

Você deve concentrar suas inicia-
tivas para encontrar as soluções ideais 
diante dos desafios proporcionados pela 
atual situação socioeconômica que ne-
cessita de muito empenho para ser su-
perada. A configuração planetária desta 
semana sugere que existe uma tendência 
de as pessoas a imporem seus pontos de 
vista, dificultando acordos e parcerias. 
Mas isso não quer dizer que você não 
possa conseguir o sucesso em suas nego-
ciações. Procure encontrar formas criati-
vas de contornar os obstáculos mais pre-
mentes, e deixe que os outros assuntos 
se resolvam aos poucos, sem a sua inter-
venção, evitando assim o seu desgaste.

Você pode ter dificuldade para en-
xergar com clareza e está cada vez mais 
confuso sobre o caminho a seguir. Em 
certos momentos você pode até perder a 
confiança no seu futuro e acaba não sa-
bendo quais atitudes tomar diante das di-
ficuldades. A falência de planos ambicio-
nados, causada pela confusão da situação 
econômica atual, é a origem de seu de-
salento! Não desista de seus planos logo 
agora que já lutou tanto! Em breve você 
estará superando este período de dificul-
dades e se você se mantiver firme e forte 
conseguirá implantar seus projetos com 
sucesso. Estruture muito bem seus pla-
nos! Cuide de sua saúde: visite o dentista.

As configurações astrológicas desta 
semana indicam que você conseguirá final-
mente concluir um acordo importante ou 
terminar um processo em andamento. Situ-
ações difíceis chegam a bom ponto e po-
dem se concluir favoravelmente, inclusive 
no âmbito econômico. Por esta razão você 
pode começar a implantar os seus novos 
planos pessoais, sempre apoiado por co-
legas e parceiros que lhe oferecerão ajuda 
e sustentação. Porém, não será somente o 
campo profissional a ganhar sua atenção. O 
campo familiar ganha a luz solar e por essa 
razão merecerá iniciativas de sua parte. 
Que tal pensar numa viagem com os seus 
entes queridos para relaxar um pouco?

Ryan Reynolds emocionou os fãs 
ao revelar, em seu Instagram, como 
salvou a vida de seu sobrinho fazen-
do massagem cardíaca. O ator publi-
cou uma foto ao lado de um instrutor, 
em um curso de primeiros socorros, 
e ressaltou a importância dos ensina-
mentos. “Há alguns anos fiz esse mes-
mo curso na Cruz Vermelha e acabei 
salvando a vida do meu sobrinho por 
fazer uma massagem cardíaca! Histó-
ria real! Leva apenas algumas horas 
e é até divertido. Obrigada Dan pela 
lição e obrigado a todos os bonecos 
sem vida que vão me assombrar até o 
fim dos tempos”, escreveu. Outra es-
trela que também participou do curso 
foi Blake Lively, esposa de Reynolds. 
A atriz compartilhou uma imagem 
durante uma aula.“Para todas as ma-
mães e papais por aí. Recomendo bas-

tante, fiz um curso de primeiros so-
corros com foco em bebês e crianças. 
Vocês vão amar, ajuda muito e vai dar 
conhecimento e ferramentas por uma 
maior paz de espírito”, contou a loira.

Ryan Reynolds revela que 
salvou vida de sobrinho

Danilo Gentili viveu o sonho de 
muitas adolescentes dos anos 90. 
Ao lado de Mel C, a Sporty Spice das 
Spice Girls, Léo Lins, Juliana Oliveira 
e Murilo Couto, o apresentador se 
vestiu de Victoria Beckham e, todos 
juntos, encarnaram a girlband que foi 

sucesso no mundo todo.“Estamos de 
volta”, escreveu Mel C em seu Insta-
gram. A cantora está no Brasil para 
promover o último álbum e, na noite 
desta terça-feira (27), participará do 
Música Boa Ao Vivo, ao lado de Anit-
ta, exibido pelo canal Multishow.

Danilo Gentili se diverte com lado 
de Sporty Spice das Spice Girls
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Aprenda os truques de
beleza das sul-coreanas

Não é segredo que asiáticos têm 
por natureza a aparência da pele 
mais jovem e saudável, mas alguns 
truques sul-coreanos podem ajudar 
nós, ocidentais, a termos uma pele 
bonita e saudável também. Confira:

1. Limpeza da pele
A pele para as sul-coreanas é tão 

importante que elas chegam a fazer 
limpeza duas vezes. Um dos segre-
dos é usar um produto de limpeza 
à base de óleo que elimina o sebo e 
as bactérias sem ressecar a pele. Em 
seguida, elas finalizam com creme 
ou espuma de limpeza.  

2. Massagens faciais
A massagem impulsiona a cir-

culação e dá brilho. A dica é fazer 
a massagem à favor dos músculos, 
usando óleo. 

3. Máscara folha
Elas costumam beber 8 copos 

de água por dia para se manterem 
hidratadas e apostam na máscara 
folha (que é só colar no rosto). O 
processo hidrata pois contém antio-
xidantes e vitaminas. 

4. Delineador K-Pop
O delineador é um produto usa-

do diariamente pelas sul-coreanas. 
Elas preferem o estilo K-pop, que é 
um traço mais fino e que segue o 
contorno natural dos olhos.

As sul-coreanas levam a limpeza da pele muito sério, chegando a fazer duas vezes

As mulheres orientais não tra-
zem consigo apenas culturas incríveis 
e gastronomias exóticas. A beleza 
oriental é algo diferente e delicado.

Por mais que cada país tenha sua 
peculiaridade no formato do rosto, 
nas linhas dos olhos, existem carac-
terísticas comuns às mulheres orien-
tais, como a pele levemente amare-
lada, os olhos puxados e cílios mais 
retos.

Assim, há truques e maneiras 
de valorizar da forma certa a beleza 
oriental com a maquiagem, realçan-
do os traços e criando efeitos, focan-
do sempre no maior diferencial da 
aparência: os olhos puxados.

Saiba como realçar seu olhar 
com a maquiagem nas cores certas, 
além de destacar seus traços delica-
dos com uma pele bem preparada e 
uma boca incrível.

Os olhos puxados tendem a ter 
a pálpebra móvel plana, sem a ideia 
de profundidade oferecida pelo côn-
cavo no caso das ocidentais. Por isso, 
preto, cinza, chumbo e marrom são 
cores bem vindas. “As cores mais es-
curas darão a impressão de profun-
didade”, reforça o maquiador Pablo 
Joseph.

Porém, para não pesar e tornar 
os olhos ainda mais fechados, a dica 
é esfumar bastante, fazendo degrade 

de baixo para cima, da mais escura 
para a mais clara. Para abrir e eviden-
ciar ainda mais o olhar, invista no lá-
pis branco, bege ou nude para a linha 
d’água inferior e abuse de máscaras 
para cílios.

Os olhos puxados podem ser va-
lorizados sempre, independentemen-
te da ocasião. Basta saber o que usar 
para não errar e obter um resultado 
diferente do esperado, tanto no dia a 
dia quanto à noite.

Maquiagens para o dia
Segundo Pablo, assim como para 

as ocidentais, a maquiagem do dia 
deve ser leve e parecer natural. A 
pele deve ter uma boa cobertura para 
aguentar o dia todo, mas, ao mesmo 
tempo, deve oferecer um acabamen-
to natural.

Nos olhos, invista em delinea-
dos finos, sempre puxando as pon-
tas levemente para cima, para evitar 
que os olhos fiquem caídos. Abuse 
das máscaras para cílios para abrir o 
olhar, e, se preferir, comece esse pro-
cesso com o curvex.

Para obter uma marcação nos 
olhos sem que fiquem muito pesa-
dos, esfume um pouco de sombra 
marrom da região do côncavo para 
baixo. Os batons devem ser usados 
de acordo com a preferência e o am-
biente. Sinta-se livre para usar qual-
quer cor e textura.

Dicas e técnicas de
maquiagem para orientais

Maquiagens para a noite
A noite dá o direito de abusar um 

pouco mais da maquiagem. 
Para os olhos, vale a dica das 

sombras escuras, que dão sensação de 
profundidade ao olhos. Delineados um 
pouco mais grossos, com as pontinhas 
destacadas, oferecem um efeito incrí-
vel. O profissional recomenda o acaba-
mento com muita máscara, e, se for o 
caso, investir em cílios postiços.

O rosto pode ser mais marcado 
com blushes mais fortes. Tome cuidado 
para não afinar demais as bochechas 
com o efeito. O ideal é que ele harmo-
nize o rosto. Na boca, as cores escuras 
são bem vindas, mas qualquer cor se 
encaixa bem para a ocasião. Invista em 
batons com textura matte, que desta-
cam os lábios.

Algumas dicas básicas ajudam na 
hora de elaborar a maquiagem e fazem 
o resultado ser ainda melhor. Veja abai-
xo as recomendações de Pablo Joseph 
para cada parte do rosto oriental:

Pele: “Para obter a pele perfeita, 
deve-se atentar-se na hora da compra 
da base, pois as mulheres orientais 
têm a pele mais amarelada”, indica o 
maquiador. Opte por bases com aca-
bamento natural, que não te deixem 
muito branca e nem bronzeada demais. 
Para as maçãs, blushes coral e pêssego 
são ótimas opções.

Olhos: A dica principal é de inves-
tir nos tons escuros para dar a impres-
são de olhos maiores. “Esfume-as bem, 
começando da base dos cílios até o final 
da pálpebra móvel”, completa Pablo;

Boca: Um jeito de levar o foco para 
a boca e obter um resultado incrível é 
investir no gloss incolor. “Use nos lá-
bios após a aplicação do batom, ou use 
somente ele”, sugere o profissional.

Para os olhos, vale a dica das sombras escuras, que dão sensação de profundidade

Os olhos puxados podem ser valorizados 
sempreInvista em batons com textura matte, que destacam os lábios

Preto, cinza, chumbo e marrom são 
cores bem vindas
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Passo-a-passo para você aprender a fazer 
uma estante suspensa para as suas plantas

Materiais: tesoura, barbantes e 
uma base sólida(pode ser de madeira 
ou outro material resistente).

Corte 50 pedaços de um metro 
de fio e amarre os todos fios juntos 
pelo meio. Esta será a parte que ficará 
pendurada na parede.

A partir do laco no meio, divida 
os fios em quatro grupos e separe 
cada conjunto de fios em três porções 
para trançar.

Prenda os fios na parede pelo 
laço no meio e faça um nó para man-
ter firme.

Junte as quatro tranças em um 
nó a 10 centímetros do final. Coloque 
a base da sua estante entre os fios , 
equilibrando para apoiar.

Três tipos de buquês para você mesmo montar

Moderno e monocromático

Este buquê faz o tipo simples e 
elegante. Você apenas agrupa as flo-
res em um vaso e está pronto. O ideal 
é usar a mesma espécie com a mes-

Brilhante e alegre

Para tornar o buquê mais diver-
tido e alegre, você pode usar flores 
amarelas e laranjas no arranjo. Na 
foto, por exemplo, há ranunculus la-

Selvagem e com amor

A ideia aqui é fazer um apanhado 
do que se tem no jardim e fazer dar 
certo. Você pode usar flores maiores, 
como peônias, tulipas ou lilases, e de-
pois misturar com heléboros verdes, 
coronas imperiais ou outras flores 
mais miúdas. O buquê vai ficar mais 
rústico, mas o que importa mesmo é 
a intenção

ma cor para não ter erros. Você pode 
usar tulipas, gérberas ou ervilhas-de-
-cheiro. Veja:

ranja, peônias amarelas e orquídeas 
sapatinho amarelas para fazer o bu-
quê.



Sexta
Festa: Aniversexta
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 30 de junho, a partir das 

23:30h
Quanto: masculino R$ 25,00, femi-

nino R$ 10,00
Festa: Random Skies e Verun
Onde: Ferrovia Live
Quando: 30 de junho, a partir das 

23:30h
Quanto: R$ 10,00 antecipado
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Programação para o seu final de semana

Após toda a polêmica no Festival de Cannes 2017, a Netflix se rendeu. 
A  plataforma online confirmou o lançamento de Okja, do sul-coreano 
Bong Joon-Hoo, simultaneamente nos cinemas. A estreia tradicional 
acontecerá em circuito reduzido em salas de Los Angeles e Nova York, 
nos Estados Unidos.
Okja seria, a princípio, exibido com exclusividade pela Netflix. Mas, 
após selecionar o longa-metragem para concorrer à Palma de Ouro, 
Cannes anunciou que a plataforma online ficaria impossibilitada de 
voltar ao festival se suas produções não fossem lançadas no cinema, 
onde o evento crê ser o local ideal para se ver filmes.
O filme
A Netflix divulgou o primeiro trailer do novo filme original, Okja, de Bong 
Joon-Ho. O longa da plataforma de streaming acompanha a história de 
Mija (Seohyun An), uma jovem que arrisca tudo para evitar que uma 
poderosa empresa multinacional de alimentos sequestre a sua melhor 
amiga, que no caso é um porco gigante e geneticamente modificado, 
chamado Okja.
No vídeo, o público é apresentado aos principais embates da trama, 
além de conhecer um pouco mais sobre a relação entre a garota e seu 
animal. Rodado em Seul, capital da Coreia do Sul, em inglês e corea-
no, Okja foi disponibilizado globalmente pela Netflix na última quarta-
feira, 28. No filme, Jake Gyllenhaal interpreta um zoólogo e Paul Dano 
é um ativista dos direitos dos animais. O elenco ainda inclui Tilda Swin-
ton, Devon Bostik, Lily Collins e Byun Heebong, entre outros.

O tão esperado
lançamento de Okja

Séries disponíveis somente até esta 
sexta (30) no streaming mais utilizado

Já faz alguns meses que a Fox 
e a Netflix tornaram público o fra-
casso das negociações que envol-
viam a renovação dos contratos de 
exibição das séries da emissora. 
Com isso, muitos dos títulos mais 
assistidos do serviço de streaming 
ficaram com data marcada para 
deixar a plataforma: 1º de julho.

Na ocasião a Netflix até fez 
um vídeo informando a decisão 
de que as séries da Fox estavam 
de saída.

A lista completa de títulos que 
estão indo embora não foi divul-
gada, mas, além destes que já te-
mos a certeza de que nos deixarão 
no próximo dia 1º, cogita-se, em 
breve, a saída de Arquivo X (final 
do ano) e The O.C. (sem data defi-

nida ainda).
Então, se você ainda tem al-

gum episódio para trás das séries 
que listamos a seguir, é melhor 
correr, pois não se sabe se ou 
quando elas voltam:

- 24 horas - 8 temporadas
- American Horror Story - 4 

temporadas
- Bones - 10 temporadas
- Glee - 6 temporadas
- How I Met Your Mother - 9 

temporadas
- Prison Break - 4 temporadas
- Sons of Anarchy - 7 tempo-

radas
De qualquer forma, a Netflix 

sempre soube do risco de não 
conseguir renovar acordos de li-
cenciamento. Essa é uma das ra-

zões para a companhia ter toma-
do a decisão de investir cada vez 
mais em conteúdo próprio.

De 2016 para cá, a quantidade 
de filmes, documentários e séries 
que levam a marca Netflix aumen-
tou consideravelmente. E deve au-
mentar ainda mais: a companhia 
se comprometeu a entregar mais 
de mil horas de conteúdo original 
e exclusivo só em 2017.

Como a Netflix tem presença 
global (o serviço está disponível 
em quase todos os países), bater 
essa meta não é tão difícil: a com-
panhia está produzindo conteú-
do em vários países, inclusive no 
Brasil. O orçamento da empresa 
para essas produções é de US$ 6 
bilhões.
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Site que baixa vídeos de 
diversas plataformas online
Site reúne opções para download de vídeos e músicas de redes sociais

Saveting é um site que permite 
o download gratuito de vídeos e mú-
sicas de plataformas como YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, 
Vine, Soundcloud e Mixcloud. Fácil 
de usar, o Saveting chama atenção 
pela  simplicidade, pois não obriga o 
usuário a instalar plug-ins, fazer ca-
dastro ou até mesmo navegar numa 
tela infestada de publicidade.

A oferta de grande quantidade 
de formatos também conta potos: 
mp4, flv, webm, mp3, 3gpp, permi-

tindo que o usuário escolha a confi-
guração ideal de arquivo e resolução 
para baixar.

Para usar o Saveting, basta ter 
acesso à URL do vídeo. Com um en-
dereço do YouTube, por exemplo, é 
possível escolher diversos formatos 
de arquivo e resolução, ou mesmo 
baixar apenas o material em mp3.

O serviço funciona direto no 
navegador, dispensando o uso de 
aplicativos instalados no PC, e é 
compatível com browser de celular. 

O Saveting se coloca como uma fer-
ramenta poderosa para quem deseja 
baixar algum tipo de mídia de rede 
social.

O mesmo nível de funcionalida-
des é oferecido para baixar conteúdo 
de outras origens. Vídeos do Vimeo, 
por exemplo, também oferecem múl-
tiplos formatos para download e mú-
sicas do Soundcloud, dependendo 
das definições de compartilhamento, 
podem ser baixadas com facilidade e 
em boa qualidade. 

Para usar o Saveting, basta ter acesso à URL do vídeo

Lançada versão
atualizada do Galaxy Note 7

A Samsung anunciou o lança-
mento no mercado da nova versão 
do telefone Galaxy Note 7 para o 
início de julho. Em 2016, a versão 
foi retirada de circulação  pelo ris-
co de explosão da bateria. 

Segundo a agência sul-corea-
na Yonhap, a Samsung venderá a 
partir do dia 7 o Galaxy Note 7 por 
700 mil wons (616 dólares), com 
uma nova bateria e um novo sof-
tware chamado Galaxy Note Fan-
dom Edition (FE). 

O Galaxy Note 7 foi lança-
do para competir com o iPhone 

da Apple. Entretanto, a empresa 
teve que interromper a produção 
do aparelho e retirar 2,5 milhões 
de smartphones do mercado. O 
prejuízo desta operação custou 
bilhões de dólares à Samsung. Em 
abril, a marca lançou o Galaxy S8, 
smartphone elogiado pelos espe-
cialistas. 

Apesar das perdas, a empresa 
anunciou em abril seu maior lucro 
trimestral em três anos, relaciona-
do à alta demanda de chips, que 
compensou os problemas do Gala-
xy Note 7.

Em abril, a marca lançou o Galaxy S8, smartphone elogiado pelos especialistas

WhatsApp finalmente libera função para 
você apagar mensagens enviadas

Uma função muito aguardada 
no WhatsApp, finalmente está co-
meçando a ser liberada aos usuá-
rios. O recurso “Anular” chega para 
deixar que você apague mensagens 
enviadas — diferente da capacida-
de atual, se você apagar uma men-
sagem de alguma conversa no seu 
celular, ela também será apagada 
do celular do destinatário.

Porém, existem algumas “re-

gras” para isso. “O recurso Anular 
permite que você anule uma men-
sagem específica enviada para um 
grupo ou para uma conversa indi-
vidual. Você só pode anular uma 
mensagem até cinco minutos após 
seu envio. Uma vez que os cinco 
minutos se passaram, não há ne-
nhuma maneira de anular a mensa-
gem”, explica o WhatsApp.

Isso significa que, se você en-

viar alguma mensagem, tem até 
cinco minutos para considerar se 
realmente quer apagar ou não o 
que escreveu. A novidade já está 
listada na área de FAQ no site ofi-
cial do WhatsApp e, ao que tudo 
indica, os usuáros vão começar a 
receber a funcionalidade entre as 
próximas semanas.

“As mensagens que você anu-
lar com êxito desaparecerão das 
conversas dos seus contatos. Da 
mesma forma, se você vir ‘Esta 
mensagem foi anulada’ em uma 
conversa, isso significa que o reme-
tente anulou a mensagem dele”, 
diz o WhatsApp deixando claro 
que, apesar de você conseguir apa-
gar a mensagem, o destinatário 
vai saber do sumiço por causa da 
mensagem automática que fica no 
mesmo espaço.

Para apagar as mensagens, 
você precisa fazer o seguinte:

No Android, simplesmente 
toque e segure continuamente na 
mensagem para que ela seja desta-
cada, em seguida toque no Botão 
Menu > Anular. 

No iPhone e Windows Phone, 
simplesmente toque e segure con-
tinuamente na mensagem para que 
ela seja destacada, em seguida to-
que em Anular.

O recurso “Anular” chega para deixar que você apague mensagens enviadas — dife-
rente da capacidade atual, se você apagar uma mensagem de alguma conversa no 
seu celular, ela também será apagada do celular do destinatário

A novidade já está listada na área de FAQ no site oficial do WhatsApp
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Super Nintendo está de volta 
em versão com 21 jogos

A Nintendo continua aprovei-
tando a onda retrô que tornou o 
NES Classic um dos maiores suces-
sos do ano passado entre os gamers. 
Depois da versão compacta do seu 
console de 8 bits, a empresa anun-
cia agora o Super Nintendo Classic 
Edition, uma versão compacta de 
seu videogame de 16 bits da década 
de 1990. O novo console começará a 
ser vendido nos Estados Unidos no 
dia 29 de setembro, por US$ 80 (cer-
ca de R$ 260).

O Super Nintendo Classic Edi-
tion tem o mesmo design do Super 
Nintendo original, mas é menor e 
cabe na palma da mão. O videogame 
vem com uma conexão HDMI, o que 
permite que seja conectado facil-
mente a qualquer TV.

O Super Nintendo Classic Edi-
tion virá de fábrica com 21 jogos, in-
cluindo clássicos como Super Mario 
World, Castlevania IV, Donkey Kong 
Country e Star Fox. Haverá ainda um 
jogo inédito, Star Fox 2.

Veja a lista completa dos jogos 
incluídos no Super Nintendo Classic 
Edition.

Contra III: The Alien Wars
Donkey Kong Country
EarthBound
Final Fantasy III
F-ZERO
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Course
The Legend of Zelda: A Link to 

the Past
Mega Man X
Secret of Mana
Star Fox
Star Fox 2
Street Fighter® II Turbo: Hyper 

Fighting
Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts
Super Mario Kart
Super Mario RPG: Legend of the 

Seven Stars
Super Mario World
Super Metroid
Super Punch-Out!!
Yoshi’s Island

 O Super Nintendo Classic Edition virá de fábrica com 21 jogos, incluindo clássicos 
como Super Mario World, Castlevania IV, Donkey Kong Country e Star Fox. Haverá 
ainda um jogo inédito, Star Fox 2

Nova onda de ataques 
cibernéticos em
empresas multinacionais

No início desta semana uma 
nova onda de ataques cibernéti-
cos atingiu empresas multinacio-
nais. Entre elas, o grupo petrolífe-
ro russo Rosneft, a companhia de 
transporte marítimo dinamarquesa 
Maersk, a gigante de publicidade 
britânica WPP e o fabricante fran-
cês Saint-Gobain.

Segundo informações, o vírus 
em questão faz aparecer na tela 
dos aparelhos afetados um pedido 

de US$ 300 de resgate. Especialis-
tas em segurança cibernética iden-
tificaram o vírus como “Petrwrap”, 
uma versão modificada do “ran-
sonware” Petya.

De acordo com a sociedade 
especializada em cibersegurança 
Group-IB, “cerca de 80 empresas 
foram atingidas” na Rússia e na 
Ucrânia. Entre elas, Mars, Nivea, 
Auchan e estruturas do governo 
ucraniano.

Especialistas em segurança cibernética identificaram o vírus como “Petrwrap”

Golpe do Uber atinge 
mais de 40 mil brasileiros

A pessoa recebe um link pelo 
WhatsApp que leva a uma página de 
cadastro no serviço do Uber. A pro-
messa de um desconto de R$ 100 em 
corridas a atrai para preencher dados. 
A vítima só então é direcionada para 
a página oficial do Uber. Os passos 
descritos fazem parte de um novo 
golpe de pishing, que é uma técnica 
de engenharia social para roubar da-

dos pessoais. 
A recomendação dos especialis-

tas para evitar este tipo de golpe é de 
desconfiar de promoções muito van-
tajosas como essa (no passado, a Uber 
já ofereceu descontos de 50 reais, 20 
reais e agora dá 10 reais de crédito), e 
não clicar em links que chegam pelo 
WhatsApp sem antes confirmar, com a 
pessoa que os enviou, do que se trata.

A recomendação dos especialistas é de desconfiar de promoções muito vantajosas

EUA estão preparados para ajudar 
vítimas de ciberataque global

O Governo dos Estados Unidos 
está preparado para ajudar qualquer 
instituição prejudicada pelo novo ci-
berataque que está afetando empre-
sas de todo o mundo, segundo disse 
à Agência Efe um dos porta-vozes do 
Departamento de Segurança Nacio-
nal, Scott McConnell.

Os ataques de um vírus do tipo 
“ransomware”, denominado “Petya”, 
afetaram nas últimas horas dezenas 
de instituições, empresas e bancos 
na Rússia e Ucrânia, bem como a di-
namarquesa Maersk e o gigante do 
vidro e materiais de construção da 
França, Saint-Gobain.

O porta-voz do Departamento 
de Segurança Nacional recusou expli-
car se há empresas ou infraestruturas 
dos EUA que tenham sido vítimas 
destes ciberataques, mas assegurou 
que o Governo está em conversas 
com os seus parceiros internacionais 
e dispostos a prestar ajuda a quem 
precisar.

A farmacêutica americana Mer-
ck, a segunda maior do país, confir-
mou na sua conta da rede social Twit-
ter que sua “rede de computadores 
foi comprometida hoje como parte 
do ataque global”.

“Outras organizações também 

foram afetadas. Estamos investigan-
do o assunto e proporcionaremos 
informação adicional à medida que 
sabemos mais sobre o tema”, disse 
no Twitter a companhia, que tem 
sedes em diferentes países, incluída 
Ucrânia.

Esta é a única empresa america-
na que por enquanto reconheceu ter 
sido vítima do ciberataque global.

“O Departamento de Segurança 
Nacional está monitorando as infor-
mações sobre ataques cibernéticos 
que afetam múltiplas entidades glo-
bais e está em coordenação com os 
nossos parceiros cibernéticos inter-
nacionais e nacionais. Estamos pre-
parados para prestar ajuda perante 
qualquer solicitação de ajuda”, disse 
o porta-voz.

Esta fonte rejeitou confirmar se 
algum país pediu assistência e asse-
gurou que qualquer solicitação desse 
tipo é confidencial.

Por enquanto, a Ucrânia foi o 
país mais prejudicado pelo ataque, 
que afetou o metrô de Kiev, a com-
panhia estatal de eletricidade “Ukre-
nergo”, o principal operador de 
telefonia fixa “Ukrtelecom” e vários 
operadores de telefonia móvel, entre 
outras muitas empresas.

Na Rússia, entre as vítimas do 
ataque está o gigante petroleiro Ros-
neft, um dos primeiros a denunciar a 
incursão dos hackers nos seus servi-
dores.

Os ataques de um vírus do tipo “ransomware”, denominado “Petya”, afetaram nas 
últimas horas dezenas de instituições, empresas e bancos na Rússia e Ucrânia
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Tradição e peculiaridades das festas juninas no Rio Grande do Sul
Junho é marcado pela crença em diferentes santos e a tradição de uma das festas mais populares do Brasil. Superstições e hábitos da festa no Estado ressaltam a importância das festividades

Uns rabiscam de lápis um bigode, 
ou sardas e dentes pretos. Já outros, 
no lugar do traje puído e do chapéu de 
palha, aproveitam a oportunidade para 
vestir bombacha, botas e o lenço pacho-
la. Nas festas juninas por aqui, caipiras 
e gaúchos comemoram juntos os santos 
de junho, mantendo a tradição de ori-
gem portuguesa, mas que vem, ao longo 
dos anos, incorporando traços da cultu-
ra do Rio Grande do Sul.

No Rio Grande do Sul as festas de 
junho estão ligadas ao solstício de in-
verno e são quatro, os santos do mês: 
Santo Antônio (13), São João (24), São 
Pedro e São Paulo (29).

Trajes para a Festa Junina
Os trajes caipiras também com-

binam com a região Sul do Brasil, mas 
essas roupas são associadas ao vestuá-
rio regional para tornar a comemoração 
mais exclusiva. Dessa forma, é comum 
encontrar homens com trajes de peão 
e mulheres vestindo roupas delicadas e 
românticas de prenda. O regionalismo 
está expresso no uso da bombacha, ves-
tidos rendados e discretos, entre outras 
peças características principalmente do 
Rio Grande do Sul.

Músicas da festa junina
A festa de São João no Sul é aque-

cida pelo ritmo do vanerão, uma dança 
típica entre os gaúchos e também mui-
to popular no Paraná e Santa Catarina. 
Para conseguir acompanhar os movi-
mentos da dança, é necessário ter muita 
disposição, energia e conhecer bem os 
passos. Ainda se tratando do contexto 
de danças típicas, vale apena ressaltar a 
dança das fitas, que possui origem por-
tuguesa e espanhola, mas foi agregada a 
cultura sulista.

Comidas e Bebidas da Festa 
Junina

Os quitutes da Festa Junina em 
sua maioria são feitos com Milho, ten-
do como destaque os pratos principais: 
Bolo de milho, Milho, Pamonha, Mingau 
de milho e muitos outros.

A bebida mais famosa na festa Juni-
na é o Quentão. Feitos com especiarias, 
e muito degustada em dias de frio. Mes-
mo no calor de algumas regiões do pais, 
o Quentão é a bebida principal e típica 
da Festa Junina.

As verdadeiras festas juninas do 
Rio Grande do Sul são as seguintes:

Santo Antônio
Comemora-se a 13 de junho e, em 

certos municípios - como Mostardas 
e Tavares - manifestam-se os Ternos, 
hoje com menor intensidade. Embora 
esses cantores ambulantes lembrem os 
clássicos Ternos de Reis, os versos que 
cantam deixam bem claro o santo que 
evocam.

O normal é fazer a festa de Santo 
Antônio no dia que lhe é consagrado no 
calendário gregoriano, acendendo a fo-
gueira no entardecer do dia 13 e, a par-
tir daí, realizando as costumeiras provas 
de amor, jogo de prendas e salto sobre 
as brasas. Ultimamente, porém, está se 
verificando a tendência de se comemo-
rar o dia de Santo Antonio no Dia dos 
Namorados (12 de junho), de inspiração 
comercial.

São João
É a festa junina mais popular do 

estado, com os gaúchos acendendo 
fogueiras em incontáveis municípios. 
Ocorre, porém, frequentemente um 
erro: as fogueiras são acesas na véspera 
de São João e não, como deveria ser, à 
tarde do dia 24 de junho.

A roupa adequada para essa oca-
sião é a gauchesca de festa. A comida 
é a galinha frita, assada ou com arroz, 
a batata-doce, o pinhão (preparado de 
várias maneiras), o amendoim, a pipo-
ca, a cangica, os doces campeiros. Assar 
churraso, ainda mais nas brasas da fo-
gueira, seria um desrespeito ao santo. 
Bebe-se cachaça, quentão, jacuba ou 
capilé.

Conta-se que na antiga Judéia as 
primas Isabel e Maria estavam grávidas 
e moravam em casas distantes. A pri-
meira que ganhasse bebê deveria anun-
ciar a boa nova à outra, acendendo uma 
fogueira na frente da própria casa. Santa 
Isabel ganhou o filho, São João Batista, 

primeiro e cumpriu o prometido e até 
hoje os gaúchos acendem fogueiras, 
anunciando a vinda do santo.

Tem-se, porém que “acordar” São 
João, por que à noite, é claro, ele dor-
me no céu. Por isso explodem foguetes 
e bombas. O secular costume de soltar 
balões está em desuso, no estado.

São João também tem seu terno, 
com versos próprios.

Em São Borja, no RS, realiza-se 
anualmente a festa de São Joãozinho 
Batista, quando,a baixo de cantos reli-
giosos próprios, a imagem do santinho 
é retirada da casa da festeira e vai, em 
andor, até a Fonte de São João, distante 
várias quadras. À passagem da procissão 
o pátio das casas nas ruas percorridas 
vão se iluminando com a inflamação de 
fogueiras, enquanto a paizada vai sol-
tando bombas e foguetes. Chegando à 
fonte, a imagem é passeada nos ombos 
de um devoto (sempre o mesmo) sem 
se molhar. Depois, todos voltam sem 
grandes formalidades à casa da festei-
ra, onde se realiza um baile animado a 
gaita, violão e pandeiro, com comes e 
bebes. No outro dia, à tarde (aí sim, dia 
de São João), é realizada uma Mesa de 
Inocentes, farte e à vontade, para a guri-
zada do bairro.

Em muitos lugares, porém, como 
em São Borja e no interior de Sobradi-
nho, ocorre o interessante fenômeno 
de “caminhar sobre as brasas”, de pés 
descalços. É verdadeiramente impres-
sionante.

Na festa de São João em várias ci-
dades, quando realizada pelo padre, 
acontecem os tradicionais “leilões” (ga-
linha, leitão), “pescaria”, etc. Quando a 
festa é espontânea, ocorrem jogos de 
prenda, baile e provas de amor e saúde, 
algumas destas à meia-noite em ponto.

São Pedro
O santo guardião das chaves, por-

teiro do céu, é o padroeiro do Rio Gran-
de do Sul. A Estância da Poesia Crioula, 
academia de letras do gauchismo, rea-
liza todos os dias 29 de junho a festa 
máxima. Hoje quase não se acendem as 
fogueiras de São Pedro e raramente apa-
rece o Terno deste santo.

Herança Portuguesa
A palavra folclore é formada dos 

termos ingleses folk (gente) e lore (sa-
bedoria popular ou tradição) e significa 
o conjunto das tradições, conhecimen-
tos ou crenças populares expressas em 
provérbios, contos ou canções; ou estu-
do e conhecimento das tradições de um 
povo, expressas em suas lendas, cren-
ças, canções e costumes.

Como é do conhecimento geral, 
fomos descobertos pelos portugueses, 
povo de crença reconhecidamente cató-
lica. Suas tradições religiosas foram por 
nós herdadas e facilmente se incorpora-
ram em nossas terras, conservando seu 
aspecto folclórico. Sob essa base é que 
instituições educacionais promovem, 
em nome do ensino, as festividades ju-
ninas, expressão que carrega consigo 
muito mais do que uma simples relação 
entre a festa e o mês de sua realização.

Entretanto, convém salientar a co-
erente distancia existente as finalidades 
educacionais e as religiosas.

Uma Suposta Origem das 
Festividades

Para as crianças católicas, a expli-
cação para tais festividades é tirada da 
Bíblia com acréscimos mitológicos. Os 
católicos descrevem o seguinte:

Nossa Senhora e Santa Isabel eram 
muito amigas. Por esse motivo, costu-
mavam visitar-se com frequência, afinal 
de contas amigos de verdade costumam 
conversar bastante. Um dia, Santa Isabel 
foi à casa de Nossa Senhora para con-
tar uma novidade: estava esperando um 
bebê ao qual daria o nome de João Ba-
tista. Ela estava muito feliz por isso! Mas 
naquele tempo, sem muitas opções de 
comunicação, Nossa Senhora queria sa-
ber de que forma seria informada sobre 
o nascimento do pequeno João Batista. 
Não havia correio, telefone, muito me-
nos Intemet. 

Assim, Santa Isabel combinou que 
acenderia uma fogueira bem grande 
que pudesse ser vista à distância. Com-
binou com Nossa Senhora que mandaria 
erguer um grande mastro com uma bo-
neca sobre ele. O tempo passou e, do 
jeitinho que combinaram, Santa Isabel 
fez. Lá de longe Nossa Senhora avistou 
o sinal de fumaça, logo depois viu a fo-
gueira. Ela sorriu e compreendeu a men-
sagem. Foi visitar a amiga e a encontrou 
com um belo bebê nos braços, era dia 
24 de junho. Começou, então, a ser fes-
tejado São João com mastro, fogueira e 

outras coisas bonitas, como foguetes, 
danças e muito mais.

As comemorações do dia de São 
João Batista, realizadas em 24 de junho, 
deram origem ao ciclo festivo conheci-
do como festas juninas. Cada dia do ano 
é dedicado a um dos santos canoniza-
dos pela Igreja Católica. Como o núme-
ro de santos é maior do que o número 
de dias do ano, criou-se então o dia de 
Todos os Santos, comemorado em 1 de 
novembro. Mas alguns santos são mais 
reverenciados do que outros. Assim, no 
mês de junho são celebrados, ao lado 
de São João Batista, dois outros santos: 
Santo Antônio, cujas festividades acon-
tecem no dia 13, e São Pedro, no dia 28.

Plágio do Paganismo
Na Europa antiga, bem antes do 

descobrimento do Brasil, já aconteciam 
festas populares durante o solstício de 
verão (ápice da estação), as quais mar-
cavam o início da colheita. Dos dias 21 
a 24, diversos povos , como celtas, bas-
cos, egípcios e sumérios, faziam rituais 
de invocação da fertilidade para estimu-
lar o crescimento da vegetação, prover 
a fartura nas colheitas e trazer chuvas. 
Nelas, ofereciam-se comidas, bebidas 
e animais aos vários deuses em que o 
povo acreditava. As pessoas dançavam e 
faziam fogueiras para espantar os maus 
espíritos. Por exemplo: as cerimônias 
realizadas em Cumberland, na Escócia 
e na Irlanda, na véspera de São João, 
consistiam em oferecer bolos ao sol, e 
algumas vezes em passar crianças pela 
fumaça de fogueiras.

As origens dessa comemoração 
também remontam à antiguidade, quan-
do se prestava culto à deusa Juno da mi-
tologia romana. Os festejos em home-
nagem a essa deusa eram denominados 
junônias. Daí temos uma das procedên-
cias do atual nome festas juninas.

Tais celebrações coincidiam com as 
festas em que a Igreja Católica comemo-
rava a data do nascimento de São João, 
um anunciado da vinda de Cristo. O ca-
tolicismo não conseguiu impedir sua re-
alização. Por isso, as comemorações não 
foram extintas e, sim, adaptadas para o 
calendário cristão. Como o catolicismo 
ganhava cada vez mais adeptos, nesses 
festejos acabou se homenageando tam-
bém São João. É por isso que no inicio 
as festas eram chamadas de Joaninas e 
os primeiros países a comemorá-las fo-
ram França, Itália, Espanha e Portugal.

Os jesuítas portugueses trouxeram 

A festa de São João no Sul é aquecida pelo ritmo do vanerão, uma dança típica entre os gaúchos e também muito popular no 
Paraná e Santa Catarina

 A tradição também diz que os balões levam os pedidos dos homens até São João. 
Mas tudo isso não passa de crendices populares
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Tradição e peculiaridades das festas juninas no Rio Grande do Sul
Junho é marcado pela crença em diferentes santos e a tradição de uma das festas mais populares do Brasil. Superstições e hábitos da festa no Estado ressaltam a importância das festividades

os festejos joaninos para o Brasil. As 
festas de Santo Antônio e de São Pedro 
só começaram a ser comemoradas mais 
tarde, mas como também aconteciam 
em junho passaram a ser chamadas de 
festas juninas. O curioso é que antes da 
chegada dos colonizadores, os índios 
realizavam festejos relacionados à agri-
cultura no mesmo período. Os rituais 
tinham canto, dança e comida. Deve-se 
lembrar que a religião dos índios era o 
animismo politeísta (adoravam vários 
elementos da natureza como deuses).

As primeiras referências às festas 
de São João no Brasil datam de 1603 
e foram registradas pelo frade Vicente 
do Salvador, que se referiu aos nativos 
que aqui estavam da seguinte forma: 
os índios acudiam a todos os festejos 
dos portugueses com muita vontade, 
porque são muito amigos de novidade, 
como no dia de São João Batista, por 
causa das fogueiras e capelas.

Superstições
1- A Puxada do Mastro
Puxada do mastro é a cerimônia de 

levantamento do mastro de São João, 
com banda e foguetório. Além da ban-

deira de São João, o mastro pode ter as 
de Santo Antonio e São Pedro, muitas 
vezes com frutas, fitas de papel e flores 
penduradas. O ritual tem origem em 
cultos pagãos, comemorativos da ferti-
lidade da terra, que eram realizados no 
solstício de verão, na Europa.

Acredita-se que se a bandeira vira 
para o lado da casa do anfitrião da fes-
ta no momento em que é içada, isto é 
sinal de boa sorte. O contrario indica 
desgraça. E caso aponte em direção a 
uma pessoa essa será abençoada.

2- As Fogueiras
Sobre as fogueiras há duas expli-

cações para o seu uso. Os pagãos acre-
ditavam que elas espantavam os maus 
espíritos. Já os católicos acreditavam 
que era sinal de bom presságio. Conta 
uma lenda católica que Isabel prima de 
Maria, na noite do nascimento de João 
Batista , ascendeu uma fogueira para 
avisar a novidade à prima Maria, mãe de 
Jesus. Por isso a tradição é acendê-las 
na hora da Ave Maria (às 18h).

Você sabia ainda que cada uma das 
três festas exige um arranjo, diferente 
de fogueira? Pois é, na de Santo Anto-
nio, as lenhas são atreladas em forma-

to quadrangular; na de São Pedro, são 
em formato triangular e na de São João 
possui formato arredondado semelhan-
te à pirâmide.

3- Os Fogos de Artifício
Já os fogos dizem alguns, eram 

utilizados na celebração para despertar 
São João e chamá-lo para as comemora-
ções de seu aniversário. Na verdade os 
cultos pirolátricos são de origem portu-
guesa. Antigamente em Portugal, acre-
ditava-se que o estrondo de bombas e 
rojões tinha como finalidade espantar o 
diabo e seus demônios na noite de São 
João.

4- Os Balões
A saciedade Amigos do Balão nas-

ceu em 1998 para defender a presença 
do balão junino nessas festividades. O 
padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão e 
o inventor Alberto Santos são figuras 
ilustres entre os brasileiros por solta-
rem balões por ocasião das festas juni-
nas de suas épocas, portanto podemos 
dizer que eles foram os precursores 
dessa prática.

Hoje, como sabemos, as autorida-

des seculares recomendam os devotos 
a abster-se de soltar balões pelos in-
cêndios que podem provocar ao caírem 
em urna floresta, refinaria de petróleo, 
casas ou fábricas. Essa brincadeira virou 
crime em 1965, segundo o artigo 26 do 
Código Florestal. Também está no arti-
go 28 da lei das Contravenções penais, 
de 1941.

Todos os cultos das festas juninas 

estão relacionados com a sorte. Por isso 
os devotos acreditam que ao soltar ba-
lão e ele subir sem nenhum problema, 
os desejos serão atendidos, caso con-
trário (se o balão não alcançar as altu-
ras) é um sinal de azar.

A tradição também diz que os ba-
lões levam os pedidos dos homens até 
São João. Mas tudo isso não passa de 
crendices populares.

Pé de Moleque está entre as principais receitas para as festas juninas no Sul



Mural da fofura
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Cinco ou seis anos de idade, 
fase que lembra principalmente 
duas coisas: os dentes de leite que 
caem e a concretização da alfabe-
tização. O bê-á-bá vai, aos poucos, 
formando as palavras e mesmo 
com a gagueira natural e a fala tra-
vada, as crianças vão caminhando 
em uma das primeiras missões da 
vida: a da leitura. Esse período tem 
consequências reais não só na vida 
dos estudantes, mas também na de 
todos ao seu redor.

Aí é que mora a importância 
do apoio dos pais nesse processo 
que pode parecer fácil para quem 
já o concluiu, mas trata-se de uma 
grande e árdua conquista para os 
pequenos. Além de todo o suporte 
prestado pela escola através dos 
educadores, a família tem um pa-
pel fundamental nessa caminhada.

Para isso, quatro principais 
orientações devem ser seguidas 
para que a alfabetização seja mais 
rápida e efetiva.

Evite comparações
Respeite o tempo de desen-

volvimento da criança, afinal, cada 
uma tem o seu. E salvas as exce-
ções – transtornos de aprendiza-
gem, que precisam de acompa-
nhamento médico – não se deve 
comparar a evolução de um aluno 
com a de um familiar ou de um 
colega. A pressão deve ser feita 
dentro dos padrões naturais, que 
visem estimular o aluno à prática, 
e não a afastá-lo. Deve-se, portan-
to, tornar cada vez mais atrativa a 
independência na leitura.

Truques para alfabetizar as crianças 
mais rapidamente

Crie o hábito da leitura
Comprar revistinhas, gibis e ou-

tras publicações que, além das pa-
lavras, chamem atenção pelas ima-
gens é uma prática saudável e que 
pode ajudar e muito na alfabetiza-
ção da criança. Dessa forma, haverá 
o atrativo de algo que pertence ao 
universo dela. E, inicialmente, para 
ajudar o processo, pode-se criar a 
“hora do gibi”, em que o adulto lê 
para a criança.

Tenha uma lousa
Não precisa ser um quadro de 

escola, que ocuparia muito espaço, 
mas um que possa colocar no quar-
to ou na área de serviço. Nele, você 

pode estimular tanto a criatividade 
por meio de desenhos, como tam-
bém a iniciação à escrita de peque-
nas palavras. Os nomes dos próprios 
integrantes da família podem ser o 
começo e ainda dá para aliar os de-
senhos aos respectivos nomes.

Compre um caderno de 
caligrafia

Por mais que possa parecer ul-
trapassado, o caderno de caligrafia é 
altamente didático e evolutivo, pois 
começa do básico e vai aumentando 
a dificuldade. Sem contar que, com 
o estímulo da escrita, a criança se 
aproxima da leitura. E, de bônus, or-
ganiza melhor a sua grafia.

Além do prestado pelos educadores, a família tem um papel fundamental nesse 
aprendizado

Wesley Rodrigues dos Santos, de 11 anos, comemorando o São João

Como perceber a Síndrome de Irlen em seu filho?

A Síndrome de Irlen é uma con-
dição que pode afetar todas as faixas 
etárias, com inteligência normal ou su-
perior à média e está ligada à confusão 
no cérebro das informações recebidas 
pelo sistema visual. A causa é a a sen-
sibilidade a certos tipos de ondas de 
luz, e provoca distorções no material 
de leitura e escrita. Por diminuir o de-
sempenho na escola, ela é confundida 
frequentemente com déficit de aten-
ção e dislexia.

No Brasil, a síndrome é conhecida 
há apenas quatro anos, mas as pesqui-
sas já indicam que cerca de 46% dos es-
tudantes com dificuldades de aprendi-
zado têm este diagnóstico. Chama da 
SI, ela gera dificuldades nas atividades 
diárias, distorção do material gráfico, 
inversões de letras e palavras, perdas 
de linhas no texto, cansaço, distração, 
sonolência, dores de cabeça, enxaque-
ca e enjôo.

A SI está relacionada a déficits na 

codificação e decodificação das infor-
mações visuais pelo sistema nervoso 
central. É necessário um diagnóstico 
diferencial por profissionais especia-
lizados, uma vez que não pode ser 
detectada através de exames oftal-
mológicos de rotina, nem por testes 
padronizados para verificação de difi-
culdades de aprendizagem.

O Método Irlen avalia o problema 
e indica sobreposições coloridas sobre 
textos ou filtros seletivos para ajudar 
a tratar a síndrome, além das interven-
ções psicopedagógicas e médicas mais 
comuns. Ainda, as lentes podem ser 
um recurso necessário 

Sintomas mais comum das 
pessoas com
Síndrome de Irlen:

Tropeçam com freqüência, são 
desastradas e deixam cair objetos,

Demoram para realizar leituras e 
terminar a lição de casa.

Dores de cabeça, tensão ou can-
saço na escola.

Evitam a leitura ou não tem pra-
zer em ler principalmente em voz alta;

Saem-se mal em testes cronome-
trados ou testes padronizados;

Lêem o começo do capítulo e os 
resumos ao invés de lerem o capítulo 
todo;

Tem mais facilidade em aprender 
nas discussões orais do que lendo;

Esforçam-se bastante para tirar 
boas notas, mas não conseguem;

Podem ser considerados pregui-
çosos ou desmotivados e sempre lhes 
dizem que poderiam render mais caso 
se esforçassem;

Problemas de fluência e compre-
ensão da leitura;

Problemas de concentração du-
rante a leitura ou escrita;

Distraem-se facilmente ao ler ou 
escrever;

Ficam distraídos ou apresentam 
desconforto quando estão num local 
com luzes fluorescentes ou brancas;

Entram em estado de devaneio 
durante a aula;

Não conseguem permanecer mui-
to tempo fazendo tarefas acadêmicas;

Sempre que podem preferem fi-
car no escuro ou com fraca iluminação;

Sentem-se incomodados com a 

luz de faróis de veículos e com brilho 
em geral;

Apresentam desconforto visual 
ao usar o computador e terminam o 
dia exaustos;

Podem apresentar dificuldade ao 
olhar para listras ou xadrez;

Podem apresentar pouca noção 
corporal espacial ou dificuldade com 
degraus e escadas rolantes;

Têm dificuldade para pegar uma 
bola que lhes é atirada;

Na infância podiam apresentar 
tendência a brincar debaixo de mó-
veis, dentro de guarda-roupa ou sim-
plesmente com menos luz nos am-
bientes;

Apresentam incômodos também 
com o som alto ou alergias pelo cor-
po e principalmente nos olhos porque 
são extremamente sensíveis também 
nos outros órgãos dos sentidos;

Apresentam pouca coordenação 
motora grossa e fina.

Desconforto visual ao usar o computador pode ser um indicativo da síndrome

Déficits na codificação e decodificação das informações visuais pelo sistema 
nervoso central estão relacionados à SI



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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Por que o seu gato afia 
as unhas?

Você adota um gatinho e tudo 
parece estar indo super bem, até per-
ceber que seus móveis, sofás, tapetes 
e afins estão arranhados e destruídos.

Para entender o motivo, devemos 
voltar à origem dos felinos; para o 
gato selvagem, na natureza, as garras 
são muito importantes, esse pequeno 
felino utiliza as garras não só para pe-
gar suas presas com facilidade, mas 
também para escalar árvores e, com 
isso, fugir de possíveis predadores. 
Além disso, afiar suas garras fazem 
com que machos deixem seus cheiros 
e demarquem seu território. Isso não é 
diferente para o gato doméstico que, 
embora não escale árvores com frequ-
ência ou não cace muito, ainda assim 
precisará afiar suas unhas.

É importante saber que as unhas 
dos gatos crescem em camadas e 
quando elas descamam, também des-
camam em camadas, como uma cebo-

la, diferente da nossa unha ou do cão 
que cresce longitudinalmente. Quan-
do você corta a unha do seu gato, você 
irá reparar que não demorará muito e 
essa unha estará afiada novamente. 
Isso porque você cortou a camada ex-
terna da unha e logo internamente já 
aparecerá uma nova unha afiada.

O ideal é que desde filhote, o 
animal tenha locais interessantes para 
afiar as unhas. Os brinquedos pró-
prios para afiar nem sempre chamam 
a atenção dos gatos, mas muitas vezes 
um simples pedaço de papelão o atrai 
mais. O catnip também pode ser pas-
sado nos arranhadores a fim de esti-
mular o gato a chegar perto!

Caso seu gato sempre tenha vi-
vido na rua e de repente passou para 
dentro de casa, ele pode nunca arra-
nhar nada, porém as unhas poderão 
dar futuros problemas por ele não 
conseguir gastá-las!

Entenda como seu animal ‘pega pulga’
Muitas vezes nos perguntamos 

onde nossos bichos pegam pulgas, e 
a resposta é: no ambiente ou no con-
tato com outro pet que esteja com 
pulgas.

As pulgas não vivem somente 
em cima do animal; elas também 
caem no chão e se procriam, colocan-
do ovos que viram larvas e se alimen-
tam do pó e das sujeiras no chão até 
se transformarem em pulgas adultas. 
As pulgas também colocam ovos em 
cima da pelagem do animal e, confor-
me ele anda, os ovos vão caindo no 
chão.

Locais com sombra, baixa humi-
dade e calor são ideais para prolifera-
ção do inseto.  Cada pulga coloca 300 
ovos por dia e, em toda sua vida, che-
ga a produzir 2000 ovos. E elas ainda 
podem pular de um animal para ou-
tro num segundo, mas podem cair no 
chão e, assim que um animal passar, 
ela já sobe em cima dele. Elas tendem 
a não parasitarem nos seres humanos 
porque preferem a temperatura cor-

pórea dos animais (que varia entre 
38,3 a 39,2 graus centígrados).

A melhor maneira de prevenir 
pulgas é usando um antipulga recei-
tado pelo seu veterinário – que pode 

A melhor maneira de prevenir pulgas é usando um antipulga receitado pelo veterinário

ser uma medicação oral mensal ou 
trimestral, um colar antipulgas ou 
mesmo pipetas com uma solução 
para ser aplicada na região do pesco-
ço mensalmente.

Meu pet pode tomar leite?

Muitas pessoas têm duvidas se 
podem dar leite para os cães e gatos 
beberem. Antes, devemos lembrar 
que, apesar de cães e gatos serem 
mamíferos e acharmos que não de-
veriam ter problemas com ingestão 
de leite, o leite comercializado com 
alto teor de gordura e químicos 
pode causar diarreia e problemas 
digestivos.

O leite contpem vários subpro-
dutos como queijos, iogurtes, man-
teiga e requeijão – que podem ser 
prejudiciais à cães e gatos. 

Mas se o seu animal gosta mui-
to de beber leite e você não quiser 
negar à ele, apenas lembre-se de 
não dar o leite como substituto da 
água, por exemplo. Ele deve ser usa-

do apenas como um complemento 
na alimentação.

Atente-se em oferecer diaria-
mente a quantidade de alimento 
ideal ao seu pet. Se estamos ofe-
recendo uma ração balanceada, o 
leite vai ser algo a mais. Somente o 

veterinário poderá indicar qual é a 
quantidade certa de alimento ao dia 
para não engordar e para nutrir cor-
retamente o seu cão ou gato. Sem-
pre peça a orientação de um médico 
veterinário!

É importante conversar com o
veterinário antes de dar leite ao animal

Leites industrializados possuem produtos que podem ser prejudiciais para o animal

A pequena Mikaela se divertindo com sua bolinha de brinquedo! 
De Cibelli Habermann e Matheus Muraro
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Guilherme Krema e Marcelo Pedó apresentando sua 
música na Via Del Vino
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Rodrigo de Marco, Luiza Aiolfi e Luciano André Lemos prestigiando o evento ‘Universo LGBT em Debate’

Mariza Comiotto na passagem do seu aniversário na última 
semana. Parabéns!

Mauro Lubas, Matheus Muraro, Cibelli Habermann, Vanessa Ventura, Maurício Manfro e  
Chaiane Bianchi apreciando um bom vinho no Wine Garden

Aline Bedin curtindo a noite no Zoom Bar 
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