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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 consegue colher alguns êxitos 
importantes no campo profissional e, ape-
sar dos inúmeros obstáculos encontrados, 
segue adiante firmemente rumo aos objeti-
vos. Você tem trabalhado duro e merece co-
lher os frutos de seu empenho, porém, você 
tem tendência a assumir mais tarefas do que 
pode carregar, envolvendo-se com problemas 
alheios. Por essa razão, você exaure suas pró-
prias energias. Se for bem verdade que você 
possui qualidades naturais que o incitam a 
se envolver com a sociedade ao seu redor, 
também é verdade que, muitas vezes, você se 
mete onde não é chamado! Então, poupe-se e 
priorize as suas iniciativas pessoais.

As circunstâncias atuais não estão 
nada fáceis para o pisciano, mas você não 
deve ficar aí chorando sobre o leite derra-
mado e nem ficar inativo aguardando que 
seus problemas se resolvam por si só. É 
importante que você aproveite a mudança 
de energia promovida pelas configurações 
planetárias atuais e enfrente os desafios 
que a vida lhe apresenta. Quanto mais você 
esperar, mais difíceis estes lhe parecerão! 
De qualquer maneira, defina os obstáculos 
prioritários e aos poucos a sua vida retoma-
rá um rumo mais harmonioso e tranquilo. 
A ajuda providencial de amigos poderá ser 
útil para nortear as suas iniciativas.

Com seu regente mudando de signo 
e ingressando em Câncer, você muda o 
foco de suas iniciativas para o ambiente 
doméstico. Em razão disso, pode ser que 
você tenha vontade de fazer reformas den-
tro de casa ou ainda de fortalecer os laços 
familiares e íntimos. Canalize positivamen-
te essa energia e aproveite essa renovação 
energética, que é muito favorável, especial-
mente se você quiser retomar um relacio-
namento que anda meio morno. No âmbito 
profissional, você estará mais disposto a 
trabalhar em equipe e a levar adiante seus 
planos pessoais. Use essa energia positiva 
para cuidar de seus entes queridos. 

O trânsito do Sol trouxe uma renova-
ção de energia salutar para os taurinos e 
agora, com o ingresso de Vênus em seu sig-
no, você se sentirá mais harmonioso, relaxa-
do e mais confiante quanto ao futuro. Você 
vai conseguir se mover dentro dos grupos 
sociais e/ou profissionais com mais produ-
tividade e disposição, levando adiante seus 
projetos pessoais com empenho. Você esta-
rá espalhando uma harmonia contagiante 
que o ajudará a alcançar seus objetivos com 
mais facilidade. Os relacionamentos íntimos 
também ganham um impulso novo! Se você 
estiver à procura de um parceiro, abra os 
olhos pois vai chover em sua horta!

À medida em que o Sol avança no seu 
signo, ele promove uma renovação de ener-
gias que será muito útil para fazer andar 
aqueles seus planos que pareciam empaca-
dos. Você ainda tem alguns desafios para 
enfrentar, mas obterá ajuda de quem menos 
espera! No âmbito financeiro, os bons re-
sultados podem chegar dentro de algumas 
semanas, porém você ainda contará com pe-
quenos êxitos que se concretizarão nos pró-
ximos dias. De fato, Mercúrio, que ingressa 
em seu signo, o ajudará a concluir acordos e 
parcerias, assinar contratos e estimulará seu 
cérebro a encontrar soluções criativas para 
os novos desafios ainda nesta semana.

O seu signo é um dos que se benefi-
ciará com a mudança de energias desta se-
mana. Com o ingresso do seu signo, você 
se sentirá mais disposto fisicamente e mais 
disponível para levar adiante seus planos 
pessoais. Você terá vontade de fazer algu-
mas modificações no ambiente doméstico, 
talvez queira mudar a decoração ou ainda 
comprar uma casa nova. Tudo é possível! 
Aproveite a lua cheia desta semana para 
fortalecer os laços familiares: você irá des-
frutar de momentos muito agradáveis com 
seus entes queridos, assim como o tra-
balho em equipe, porque você se sentirá 
mais disponível e bem-humorado.

Surpresas agradáveis aguardam os le-
oninos durante esta semana, pois você es-
tará desfrutando de uma energia positiva. 
Seu carisma se expressa tanto no ambiente 
doméstico quanto no ambiente profissio-
nal, permitindo que você leve adiante seus 
projetos e receba elogios pelos bons resul-
tados obtidos. Em termos de saúde, você 
vai se sentir completamente bem e poderá 
usar essa harmonia nos seus relacionamen-
tos profissionais e sociais. Não perca de 
vista os seus objetivos, pois mesmo que o 
destino lhe coloque alguns obstáculos pela 
frente, poderá encontrar a forma adequada 
para superá-los com certa facilidade.

O destino parece colocar algumas 
curvas em seu caminho, obrigando-o a um 
constante remanejamento em seus planos 
pessoais. Concentre-se nos seus objeti-
vos e não se deixe abater por eventuais 
fracassos. Vá adiante com seus sonhos e 
adapte-os para que se realizem. Concen-
tre sua energia nos objetivos prioritários 
para não se desgastar inutilmente e per-
der a motivação em seguir adiante com 
suas iniciativas pessoais. Se você fizer o 
seu melhor, irá desfrutar de pequenos êxi-
tos que lhe darão um alento para seguir 
adiante. No momento atual, é necessário 
se satisfazer e avançar a pequenos passos.

Você está forte mental e fisicamente, 
portanto se sente apto a tomar decisões 
importantes que não podem mais ser adia-
das. Você não deve, no entanto, tomar ne-
nhuma iniciativa sem antes analisar muito 
bem todas as possibilidades que lhe são 
apresentadas. Procure esclarecer todas as 
dúvidas para não ser surpreendido por fa-
tos inusitados e imprevistos. Alguns con-
tatos pessoais poderão ser revitalizados 
com um bom diálogo e com diplomacia 
para aparar as eventuais divergências. 
Desse jeito, você conseguirá mais colabo-
ração de colegas e parceiros e obterá mais 
sucesso em suas iniciativas.

Seu signo não está diretamente en-
volvido na atual configuração planetária. 
Por essa razão e apesar dos obstáculos 
que a vida lhe apresenta, você conse-
gue bons resultados nas suas iniciativas. 
Lembre-se de que não é necessário que 
você procure atribuir a outros os eventu-
ais fracassos que amarga em sua vida. Se 
você mudar de perspectiva e procurar re-
agir com mais sobriedade, encontrará no-
vas formas de superar as dificuldades do 
momento atual. Disponha-se a ouvir seus 
colegas e acate suas sugestões, aliviando 
assim as responsabilidades com as quais 
você costuma se sobrecarregar.

Neste momento, você parece um 
fanático, tamanho é o empenho com o 
qual defende seu ponto de vista! Essa 
atitude pode causar mal-estar em seus 
parceiros, que se sentirão esmagados 
por sua arrogância e, consequentemen-
te, poderão não lhe oferecer sua colabo-
ração. Segure esse ímpeto que é decor-
rente de uma irritação causada por uma 
configuração astrológica tensa que ainda 
influencia seu signo. Cuide-se um pouco 
mais e deixe que as coisas sigam seu cur-
so natural. Algumas situações acabarão 
se resolvendo por si só ou lhe oferecerão 
formas mais claras de solução. 

As situações difíceis que você ainda en-
frenta no campo profissional não devem ser 
razão para o mau humor que, nos últimos 
tempos, tem feito parte de seu dia a dia. As 
pessoas ao seu redor podem se afastar e não 
vão se dispor a te ajudar quando for necessá-
rio! Mudando a sua atitude, você encontrará 
colaboração e poderá superar os obstáculos 
com mais facilidade. Por outro lado, se rea-
gir com calma e estiver aberto às sugestões 
de seus colaboradores, conseguirá alcançar 
seus objetivos. Pense nisso, vá adiante com 
passos firmes para implantar seus planos e 
cuide de sua saúde para não prejudicar seu 
físico já sobrecarregado de preocupações.

Aparentemente, Ana Maria Braga 
apareceu um pouquinho diferente na 
abertura do “ Mais Você “ desta terça-
-feira (06). Isso porque o “acorda, 
menina!”, bordão tradicional da apre-
sentadora, foi dito por Supla , surpre-
endendo a loira ao aparecer sentado 
em sua mesa. 

Supla ainda aproveitou para de-
clamar o pensamento do dia, tarefa 
de Ana Maria Braga logo na abertura 
do programa matinal.

Os internautas, que morrem de 
amores pela loira, não perderam a 
piada pronta do dia: o visual da apre-
sentadora e de seu convidado esta-
vam extremamente parecidos, e eles 
viraram meme no Twitter .

Ana Maria Braga
recebeu o músico Supla 
no “Mais Você” desta
terça-feira (06) Lírio Parisotto, ex-namorado de 

Luiza, foi condenado a um ano de de-
tenção. O incidente ocorreu em maio 
do ano passado, em Nova Iorque, Es-
tados Unidos.

O Tribunal de Justiça São Paulo 
condenou, na tarde desta segunda-
-feira (5), o empresário Lírio Parisotto 
por agredir a modelo Luiza Brunet. 
Parisotto foi condenado por lesão 
corporal e pegou um ano de deten-
ção.

Ele também deverá ficar dois 
anos sob vigilância, sendo obrigado a 
cumprir serviço comunitário durante 
doze meses.

Logo após a decisão da Justiça, 
Luiza Brunet se pronunciou, agrade-
cendo o apoio dos fãs e elogiando a 
lei Maria da Penha.

Lírio Parissotto condenado 
por agressão à
ex-namorada Luiza Brunet
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A maquiagem certa para 
cada tom de pele

A maquiagem colorida pode 
deixar qualquer produção mais 
elaborada. Porém ,é preciso estar 
atenta à combinação de cores ao 
tom da pele, pois nem toda cor 
combina com todos os tipos de 
pele.

Pele clara
As mulheres de pele clara de-

vem evitar tons terrosos. O mar-
rom escuro só é permitido à noite 
e bem esfumaçado.

Sombra
Para a noite, o preto ou o mar-

rom escuro bem esfumaçado po-
dem ser alternativas para maquia-
gens marcadas. Mulheres de olhos 
claros devem apostar na combina-
ção de verde ou azul misturados 
com castanho e cinza. Para o dia, 
aposte em tons rosados e pastéis. 
Cores chamativas devem ser evita-
das para não ficar com o efeito de 
maquiagem carnavalesca.

Blush
A melhor opção para a pele 

clara são os blushes de tonalida-
de neutra. O pêssego traz um ar 
saudável à pele e não marca. Tons 
alaranjados como o coral são peri-
gosos.

Batom
Durante o dia a escolha deve 

ser entre o rosa e o nude, já a noite 
é permitido investir no batom ver-
melho se a intenção for ousar.

Pele morena
Se não desejam errar, as more-

nas devem fugir dos tons abertos 
como vermelho e do batom laranja.

Sombra
Os tons fechados como mar-

rom chocolate, dourado, bronze 
e verde escuro são cores que dão 
um ar elegante à produção. Para a 
noite, opte por sombras 3D ou com 
pigmentações de brilho.

Blush
Cores escuras e fechadas como 

o vinho e o terracota harmonizam 
com o tom da pele e não brigam 
com a cor da sombra ou do batom.

Batom
As melhores opções são os 

tons fechados como o marrom, vi-
nho ou ameixa. Para usar laranjas e 
não errar, opte por tons frios.

Pele mulata
Para as mulheres mulata a 

maior dica é correr dos cinzas e 
grafites. As cores são capazes de 
acabar com qualquer brilho e apa-
gam o olhar.

Sombra
O dourado e o bronze podem 

ser usados tanto a noite quanto de 
dia. Para produções mais sofistica-

das, acrescente a sombra preta e 
esfume.

Blush
O rosa queimado é a melhor 

opção para dar à pele um aspec-
to de saudável. Para não competir 
com o restante da produção e ape-
nas marcar as maçãs do rosto, a op-
ção é o blush café.

Batom
Cores escuras harmonizam 

com qualquer tipo de maquiagem. 
Invista em vinho, marrom chocola-
te, marrom café ou no batom bur-
gundy. O gloss é o segredo para 
realçar os lábios.

Pele negra
Para as mulheres donas da pele 

negra as cores que devem ser evita-
das são o rosa e o lilás, que podem 
apagar a produção.

Sombra

Cores quentes como cobre, 
bronze e dourado servem para to-
das as ocasiões. À noite, aposte na 
sombra prata bem luminosa para 
destacar o olhar.

Blush
A melhor opção é destacar o 

olhar e deixa o blush apenas para 
iluminar as maçãs. Para isso, esco-
lha entre as cores que variam do 
vinho ou terracota ao marrom.

Batom
Amora, ameixa e burgundy re-

alçam os lábios. Já os marrons cho-
colate ou café deixam a produção 
mais leve. As cores abertas devem 
ser evitadas, pois podem se tornar 
as vilãs. Já combinação perfeita 
pode estar no batom nude mais 
gloss incolor, que deixam os lábios 
sedutores.

Todos temos muitas roupas que 
com certeza não usamos. É interes-
sante reservar um tempo para se-
parar o que não serve e o que não 
pretendemos mais usar.

Você pode trocar: suas amigas 
também têm roupas que não usam 
mais. Promova um dia de desapego, 
em que cada uma leva suas peças e 
dinheiro não é permitido. Apenas 
roupas, calçados e acessórios serão 
as moedas de troca;

Também pode vender:  existem 
diversos grupos no Facebook desti-
nados à essa finalidade. Há também 
os brechós que costumam pegar rou-
pas usadas para revender.

Agora que está começando a 
esfriar em quase todo o país, você 
pode doar algumas roupas quenti-
nhas para quem não tem como se 
esquentar.

Renove seu guarda-roupa gastando pouco!

Beba muita água
De preferência dois litros por dia. 

A água que ingerimos é responsável 
pela hidratação natural da pele, que fica 
ainda mais prejudicada no inverno.

Banhos mornos
Sabemos que uma das melhores 

coisas quando está frio lá fora é tomar 
um banho bem quentinho. Mas o ideal 
é que a água seja morna e o banho, o 
mais rápido possível, já que a alta tem-
peratura também acaba removendo a 
oleosidade natural da pele. “A oleosi-
dade natural é muito importante para 
proteger o corpo do frio, da penetração 
das bactérias, fungos, vírus, de poluen-
tes do ar e do contato com alergenos, 
como poeira, mofo e fibras de tecidos”, 
diz a dermatologista.

Uso excessivo de sabonete 
Evite principalmente nos braços 

e pernas. O ideal são as versões mais 
hidratantes e suaves, livres de deter-
gentes os agentes irritantes. “Evite usar 
bucha e sabonetes com grânulos gros-
seiros, a não ser em locais de pele mais 
espessa como cotovelos, joelhos e pés”. 
Caso contrário, a pele perde o revesti-
mento natural de proteção, tornando-
-se sem brilho e seca.

Abuse do hidratante
Tanto corporal quanto facial. “É 

importante manter a barreira cutânea, o 
manto hidrolipídico e evitar a evapora-
ção da água, o que causa ressecamento 
e rachaduras cutâneas”.  Os hidratan-
tes devem ser usados diariamente, de 
preferência, após banho ou limpeza da 
pele.

Máscara hidratante na rotina de 
beleza

Máscaras devem ser integradas ao 
programa de beleza de todos os tipos 
de pele. Uma das principais causas de 
envelhecimento da pele é a falta de 
elasticidade, que pode ser causada por 
desidratação. “As máscaras repõem a 
umidade para as camadas mais profun-
das, devolvendo a elasticidade”.

Protetor solar
Mesmo com o sol mais tímido, é  

imprescindível o uso durante o inverno 
pois, apesar do clima frio, ele continua 
emitindo radiações ultravioletas capa-
zes de danificar a pele. Se for oleosa 
e acneica evite cremes com veículos 
oleosos, dando preferência às versões 
oil-free, com toque seco. Consulte seu 
dermatologista sobre a melhor opção 
para sua pele.

Os principais cuidados 
com a pele no inverno

O inverno exige cuidados especiais com a pele

Doar roupas é uma atitude muito bacana a se tomar quando se tem condições para isso
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Encontrar uma programação di-
ferente e criativa, que agrade os dois, 
nem sempre é fácil. Por isso, reuni-
mos dicas, ideias e sugestões para 
comemorar a data do dia dos namo-
rados de forma especial.

Jantar em casa
Ainda que jantar em casa pare-

ça a opção considerada clichê para o 
dia dos namorados, podemos sim pra 
fazer algo diferente com muita criati-
vidade. Você pode, por exemplo, pre-
parar um jantar temático e montar 
uma mesa posta diferente. A ideia é 
que o jantar tenha uma atmosfera ro-
mântica, então lembre-se de colocar 
flores ou velas, e uma música român-
tica ao fundo. 

Jantar italiano
No cardápio, inclua um bom vi-

nho italiano e um spaghetti caprese 
com um molho de sua preferência, 
por exemplo, como prato principal. 
Para a sobremesa, busque uma tipi-
camente italiana, como o tiramisú.

Jantar francês 
Paris é conhecida como uma das 

capitais mais românticas do mundo, 
e parte disso se deve ao charme dos 
restaurantes e da comida francesa. 

Atividades românticas para o Dia dos Namorados
Para o cardápio você pode servir 

queijos e uvas em uma tábua como 
entrada, e experimentar o famoso 
ratatouille como prato principal e de 
sobremesa aposte nos macarons.

Jantar fora
Escolha um restaurante com 

boas críticas, algum lugar que vocês 
gostam bastante ou que sempre qui-
seram conhecer. Você também pode 
ir no primeiro restaurante que vocês 
jantaram juntos de novo, que é uma 
ideia bem romântica. 

Cinema
A alternativa perfeita para quem 

está na correria e não conseguiu 
preparar nada no dia, ou para quem 
procura uma opção mais econômica 
para a data.

Picnic romântico 
Uma ótima ideia para casais que 

gostam de programas ao ar livre, é 
comemorar o dia dos namorados 
com um picnic romântico. Você pode 
inclusive optar por um lugar que seja 
simbólico para vocês. Na cesta, não 
se esqueça de colocar uma toalha de 
mesa grande o suficiente para duas 

pessoas se sentarem e para colocar 
a comida em cima. Algumas ideias 
de comidinhas fofas que você pode 
levar para um picnic são: sanduíches 
pequenos, morangos, framboesas, 
frios, caixa de chocolate, nutella e 
canudinhos, wraps feitos em casa, 
dentre várias outras opções. Lembre-
-se apenas de incluir opções salgadas 
e doces, coisas que sejam fáceis de 
servir e comer, e alguma bebida tam-
bém.

Namorar no parque
Passear com a pessoa que você 

ama no dia dos namorados em um 
parque, pode ser uma excelente op-
ção. Você pode optar por um parque 
que possui atividades ao ar livre, um 
parque bastante arborizado para 
vocês apenas passarem um tempo 
juntos ou fazerem um picnic sob a 
sombra de uma das árvores, e você 
pode ainda optar por um parque de 
diversões.

Paintball
Nem sempre o passeio do dia 

dos namorados precisa ser algo mais 
sério. Caso o casal seja daqueles que 
não consegue ficar parado, um pas-

seio divertido e que arranque risadas 
pode ser a opção perfeita! 

O paintball é ainda uma exce-
lente opção para grupos de amigos e 
namorados que estejam procurando 
um passeio que possam fazer juntos.

Viagem 
Uma viagem a dois é uma exce-

lente pedida para um dia tão român-
tico como o dia dos namorados.

Camping
Outra opção para casais que 

gostam de atividades ao ar livre: 
camping. Hoje em dia já existem 
áreas para camping nas quais você 
paga uma pequena taxa e usufrui 
de banheiros e chuveiros da própria 
instalação, com uma área grande e 
gramada aonde as pessoas podem 
estender suas barracas e passar a 
noite.

Levar seu amor para um piquenique é sempre uma ótima opção
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Sexta
Festa: Beat On Me & Freedom c/ 

Lake People 
Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quando: 09 de junho, a partir 

das 24h
Quanto:  R$ 30,00 unissex
Sábado
Festa: Show do Lumi do The Voi-

ce Brasil
Onde: Ferrovia Live

Programação para o seu final de semana
Romances na Netflix para o

Dia dos Namorados
500 dias com ela
Tom Hansen, Um romântico escritor, 
se surpreende quando sua namo-
rada Summer termina seu relacio-
namento sem motivos aparentes. 
Durante o filme, Tom relembra vários 
momentos dos 500 dias que pas-
saram juntos para tentar descobrir 
onde seu caso de amor se perdeu e 
vai redescobrindo suas verdadeiras 
paixões.
A delicadeza do amor
Nathalie (Audrey Tautou) é jovem, 
bonita e com um casamento perfeito, 
mas quando seu marido morre em 
um acidente de carro seu mundo vira 
de cabeça para baixo. Para superar 
o trauma, ela decide focar no tra-
balho e esquecer as outras coisas. 
Até o dia em que ela acaba beijan-
do Markus (François Damiens), seu 
colega de trabalho e os dois acabam 
embarcando numa linda história.
Já estou com saudades
Jess (Drew Barrymore) e Milly (Toni 

Quando: 10 de junho, a partir 
das 22h

Quanto: antecipados R$ 20,00 1º 
lote, R$ 30,00 2º lote

Sábado
Festa: Open Bar à Fantasia
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 10 de junho, a partir 

das 23:30h
Quanto: R$ 45,00 antecipados e 

R$ 60,00 na hora

Collette) são melhores amigas desde a 
infância. Enquanto Milly teve uma vida 
agitada onde tudo parece dar certo, Jess 
decidiu levar uma vida tranquila ao lado 
do marido. Após se submeter a um trata-
mento de fertilidade, Jess enfim conse-
gue engravidar, mas a boa noticia chega 
ao mesmo tempo que Milly descobre ter 
câncer de mama e precisará passar por 
tratamento.
Magia ao luar
Stanley (Colin Firth), um mágico espe-
cialista em desmascarar charlatões, é 
contratado para acabar com a suposta 
farsa de Sophie (Emma Stone), uma jo-
vem que afirma ser médium. Inicialmente 
cético, ele aos poucos começa a duvidar 
de suas certezas e se vê cada vez mais 
encantado pela por Sophue. Mais um 
delicioso e encantador filme de Woody 
Allen.
Meia Noite em Paris
Gil (Owen Wilson) é fã dos grandes es-
critores americanos e sempre sonhou 
ser um deles, mas a vida lhe levou a 

trabalhar como roteirista em Ho-
llywood. Em uma viagem a Paris 
ao lado de sua noiva, Inez (Rachel 
McAdams), ele percebe que, ao 
badalar da meia-noite, ele pode ser 
transportado para a Paris de 1920, 
época e lugar que considera os mel-
hores de todos.
Te Amarei Para Sempre
Quase uma releitura de Em Algum 
Lugar do Passado, o clássico seten-
tista com Christopher Reeve, este 
filme também conta a história de um 
amor que se realiza através de via-
gens no tempo. Henry (Eric Bana) 
tem um raro problema genético que 
o faz saltar em diferentes momentos 
aleatoriamente – tudo isso enquanto 
ele se apaixona e tenta manter um 
relacionamento com o seu grande 
amor, Clara (Rachel McAdams). Ver 
a evolução desordenada de uma 
união e o quanto ela pode ou não so-
breviver as adversidades é o grande 
ponto do filme.
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A Netflix avalia os dados de in-
ternet que são usados por seus as-
sinantes para ver filmes e séries on-
line.

A empresa mensura mensalmen-
te a qualidade do serviço de internet 
das operadoras, A Netflix divulgou 
nesta semana o seu ranking mensal 
de mensuração de velocidade de 
operadoras de internet banda larga 
no Brasil, que é uma forma de ficar 
de olho na qualidade de transmissão 
de seus vídeos.

A campeã é a Live TIM, o servi-
ço de internet fixa de fibra óptica da 
empresa. A média de velocidade de 
conexão foi de 3,22 Mbps (megabits 
por segundo), o que não é muito 
além do que vemos no resultado da 
segunda colocada, a NET, que apre-
sentou média de 3,10 Mbps.

A última colocada do ranking de 
seis posições foi a Vivo, com seu ser-
viço de rede cabeada e DSL. Mas a 

Facebook terá botão de reação em
homenagem à comunidade LGBT

O Facebook vai homenagear a 
comunidade LGBT em junho com a 
criação do botão de reação “orgu-
lho”.

A novidade da rede social foi 
anunciada na segunda-feira (5) pelo 
diretor de marketing de crescimen-
to do Facebook, Alex Schultz, que 
também listou outros novos recur-
sos para celebrar a comunidade.

Entre eles, adicionar um novo 
filtro temático às fotos de perfil, 
nas quais um laço com as cores do 
arco-íris é adicionado. Ainda, fil-
tros coloridos foram criados para 
as câmera do app, do Messenger e 
do Instagram.

O botão do “orgulho” terá as 
cores do arco-íris, que é símbolo da 
comunidade e ficará entre outros 

emojis, como o “amei” e “haha”, 
que são formas alternativas ao 
botão “curtir” para interagir com 
publicações, comentários e mensa-
gens enviadas pelo Messenger.

O Facebook usou reações para 
lembrar datas comemorativas ain-
da no mês passado, quando lançou 
o botão “gratidão” em homenagem 
ao Dia das Mães.

O Facebook usou reações para lembrar datas comemorativas, como o Dia das Mães

Netflix divulga ranking de 
operadoras de internet 
mais rápidas do Brasil

O ranking completo, com dados do mês de abril deste ano

empresa também aparece na terceira 
colocação com o seu serviço de in-
ternet por fibra óptica.

Nas demais colocações apare-
cem Algar e Oi, que também ofere-
cem conexão por fibra óptica.

Sites e e-mails falsos são 
usados para aplicar golpe 
do FGTS
Criminosos se aproveitam de saque para roubar 
dinheiro de beneficiários

Os criminosos digitais não dei-
xaram despercebidas as novas regras 
do saque das contas inativas do Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Uma das táticas é usar golpes 
de pishing, que é uma maneira de ob-
ter senhas ou cartão de crédito, CPF e 
número de contas bancárias utilizando 
e-mails ou websites falsos.

Um relatório da Kaspersky Lab, 
fabricante de antivírus, indica um au-
mento no número de domínios falsos e 
ataques diários relacionados ao tema. 
Os criminosos inclusive criaram sites 
com um design parecido com o oficial 
da Caixa para enganarem as pessoa, 

que correm o risco de terem seus da-
dos usados para sacar o benefício em 
seu nome. Em média, cem domínios 
novos são bloqueados pelo sistema por 
semana.

É preciso ficar atento para não 
cair neste golpe, pois todos os e-mails 
e os sites foram criados sem nenhuma 
relação com a Caixa Econômica Fede-
ral. As mensagens SMS recebidas que 
indicam que os dados do trabalhador 
estariam irregulares também são falsas. 
O número de ataques diários deste tipo 
é de cerca de 2,6 mil. Os dois tipos de 
golpes começaram em janeiro de 2017, 
após a liberação do dinheiro do saque. 

O número de ataques diários deste tipo é de cerca de 2,6 mil

Braços robóticos são criados para serem 
controlados pelos pés

O laboratório japonês Inami 
Hiyama criou um protótipo de bra-
ços mecânicos que são controlados 
pelos movimentos dos pés. A novi-
dade se chama MetaLimbs e ainda 
está em fase de desenvolvimento.

O equipamento pode auxiliar 
o usuário para executar tarefas 
simples, como manipular peque-
nos objetos.

Ele tem um dispositivo que 
permite a customização de dife-
rentes funções. O braços têm um 
tempo ágil ao toque e é instantâ-
neo. Vale ressaltar que o MetaLim-
bs foi criado apenas para ser utili-
zado sentado. A novidade se chama MetaLimbs e está em desenvolvimento
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Como recuperar documento 
perdido no Word

Muitas vezes o usuário escreve 
algo no Word e inesperadamente o 
computador desliga ou dá erro, o que 
o obriga a finalizar o programa sem 

que o documento tenha sido salvo 
previamente. Mas nada está perdi-
do, pois o Microsoft Word possui um 
recurso que salva automaticamente 

documentos em edição a cada dez 
minutos, evitando a perda de dados. 
Veja abaixo como recuperar dados 
não salvos no Word 2013.

Passo 1. Abra um documento qualquer do Word e acesse o menu “Arquivo”, no canto superior esquerdo da janela;

Passo 2. Na lateral esquerda da janela, clique em “Infor-
mações”. Clique em “Gerenciar Versões” e, em seguida, em 
“Recuperar Documentos Não Salvos”;

Passo 3. Localize o arquivo desejado e clique em “Abrir”. Para 
facilitar, use a coluna “Data de modificação” ou o campo de 
buscas para localizar rapidamente um documento;

Passo 4. A pré-visualização do documento será aberta. Por fim, clique em “Salvar como” para criar uma cópia do arquivo e poder 
editá-lo.

Nasa vai lançar sonda para 
explorar o Sol em 2018

A Nasa vai enviar uma sonda em 
direção ao Sol no próximo ano para 
desvendar os mistérios da estrela e 
coletar informações importantes so-
bre a atividade solar. Os detalhes des-
ta missão foram divulgados na última 
semana. Entre eles o nome da sonda, 
que será Parker Solar Probe, em ho-
menagem ao astrofísico Eugene Pa-
rker, que teve um papel importante 
na ciência ao desenvolver uma teoria 
sobre o vento solar supersônico.

Segundo os cientistas à frente da 
lançamento, o objetivo não é apenas 
adquirir conhecimento teórico sobre 
as características do Sol e desenvolver 
ciência básica, mas obter dados que 
permitirão prever eventos climáticos 
espaciais que pode ter impacto real na 
Terra, como as tempestades solares.

A missão está prevista para co-
meçar entre 31 de julho e 19 de agos-
to de 2018, quando a sonda Parker 
Solar Probe passará a orbitar o Sol 
em órbitas cada vez mais próximas 
da estrela. Ao longo de quase 7 anos, 

a orbita chegará a 5,9 milhões de km 
do Sol, distância bem menor do que a 
de Mercúrio, planeta mais próximo da 
estrela. A missão prevê que a sonda 
completará 24 órbitas, de cerca de 88 
dias cada, e fará sete aproximações do 
planeta Vênus.

Ao longo da missão, os instru-
mentos da sonda devem detectar o 
fluxo de energia do Sol, compreender 
o aquecimento da coroa solar, além de 
explorar os motivos da aceleração do 
vento solar.

O vento solar é uma rajada de 
partículas lançadas pelo Sol no espa-
ço. As partículas liberadas pelo Sol 
em direção à Terra não atingem a su-
perfície do nosso planeta graças a um 
escudo magnético - a magnetosfera. 
Entretanto, as tempestades solares 
são capazes de interromper sistemas 
de eletricidade, satélites, internet e 
todos os meios de telecomunicações, 
o que inclui sinais de telefone, rádio e 
TV. O fenômeno também pode colocar 
em perigo voos comerciais.

A missão está prevista para começar entre 31 de julho e 19 de agosto de 2018

Site divulga dados pessoais 
sem consentimento

Uma lista telefônica geralmente 
informa o endereço e o telefone da 
pessoa. Nos tempos modernos, um 
site foi criado para exibir dados pesso-
ais, como endereço, número de celular, 
mas sem o consentimento da pessoa 
divulgada, se apoiando exatamente em 
uma lei referente a listas telefônicas.

No telefone.ninja, basta fazer uma 
pesquisa no site pelo nome completo 
da pessoa sobre a qual se deseja saber 
os dados e clicar sobre o nome dela na 
página de resultados. Em alguns casos, 
até o e-mail é apresentado. O número 
de consultas é limitado, e após dez 
pesquisas o acesso é restringido por 
alguns dias. Mas, com o uso de outro 
dispositivo e ponto de internet, é pos-
sível fazer mais consultas.

Quem quiser remover seus dados 
do site tem a opção através da pesqui-

sa de seu próprio nome. Ao abrir a pá-
gina, há a possibilidade de remoção na 
parte inferior da interface. O site fica 
hospedado nos Estados Unidos e seu 
domínio está vinculado a uma empresa 
chamada BytecodeTech Inc. 

Para divulgar as informações no 
site, a empresa indica que seu serviço 
é legal ao se apoiar sobre artigos da 
lei geral de telecomunicações, como 
este: “Será livre a qualquer interessa-
do a divulgação, por qualquer meio, de 
listas de assinantes do serviço telefôni-
co fixo comutado destinado ao uso do 
público em geral”, artigo 213, de 1997.

Porém, a companhia não mencio-
na o artigo 7ª do Marco Civil da Inter-
net, que assegura ao cidadão brasileiro 
o não repasse de informações a ter-
ceiros, salvo mediante consentimento 
livre, de acordo com a lei.

O site fica hospedado nos Estados Unidos

Apesar das grandes distinções em 
termos de desempenho bruto e preço, 
o i9 não apresenta grandes diferenças 
se comparado com os i7 da linha Ex-
treme, que agora deixam de ocupar o 
posto de top de linha da Intel.

Para começar, os novos i9 com-
partilham a mesma arquitetura com os 
i7 Extreme: a Skylake-X. Isso significa 
que esses processadores dependem 
do mesmo soquete LGA2066 para ins-
talação na placa-mãe e precisam do 

Core i7 vs Core i9: as diferenças
mesmo chipset X299. Além disso, os 
novos i9 e i7 compartilham o mesmo 
suporte para tecnologias mais recen-
tes, como DDR4 e as unidades Optane 
da Intel.

Em geral, a grande diferença que 
existirá entre um Core i9 e um i7 co-
mum, como o 7700, por exemplo, es-
tará no preço, na velocidade, no fato 
de que o i9 não cabe na placa-mãe 
para o 7700, e vice-versa, e na capaci-
dade do i9 tolerar overclock. 

i9 e i7 compartilham o mesmo suporte 
para tecnologias mais recentes
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Profissões à margem do preconceito 
As fantasias utilizadas em um re-

creio temático por alunos da escola 
IENH - Fundação Evangélica, de Novo 
Hamburgo, despertaram críticas nas re-
des sociais. Em fotos e vídeo publicados 
no site Bombô no dia 17 de maio, os 
estudantes aparecem vestindo roupas 

que representam profissões que eles es-
colheriam caso não fossem aprovados 
no vestibular, daí o apelido do evento, 
Se Nada Der Certo.

Os alunos vestiram-se de atenden-
tes de lojas e supermercados, empre-
gadas domésticas, pizzaiolos, churras-

queiros e motoboys. Nas redes sociais, 
houve críticas: os estudantes estariam 
menosprezando essas profissões. O ví-
deo da atividade foi publicado no You-
Tube no domingo (4) e já tem mais de 
11 mil visualizações. 

Nos comentários, usuários da rede 
social desaprovaram as fantasias: “Se 
nada der certo, eu fico zombando das 
profissões dos outros”, escreveu um 
usuário. “Vocês não têm vergonha de 
promover um evento classista retrógra-
do e desrespeitoso desses??”, questio-
nou outro. “Bom senso mandou beijos 
para esses alienados. Falta de respeito 
do caramba!”, comentou uma terceira 
pessoa.

Discriminação profissional
Pode parecer coisa do passado, 

mas “profissão de homem” ou “profis-
são de mulher” ainda são fatores que 
contribuem para o preconceito na so-
ciedade moderna em que vivemos. Di-
ficilmente essa discriminação será per-
cebida no momento da escolha sobre 
qual carreira seguir, mas é importante 
ter conhecimento destes fatos, pois são 
importantes pontos a serem analisados 

no momento de optar por determinada 
faculdade.

O preconceito não está somente 
dentro da universidade, nas salas de 
aula e com os professores, mas até mes-
mo no próprio mercado de trabalho, 
que prega sempre a defesa do profis-
sional qualificado. Cursos predominan-
temente femininos, como Pedagogia, 
Fonoaudiologia e Letras, acabam por 
questionar de alguma forma a sexuali-
dade dos homens que passam por essas 
graduações.

Ainda que muitos saibam da discri-
minação de gênero que existe desde a 
universidade até o mercado de traba-
lho, poucos são aqueles que refletem 
sobre o problema antes de bater o 
martelo sobre a opção de curso. Esse, 
porém, não deve ser um fator que leve 
a pessoa a desistir de uma carreira, mas 
sim de pensar no desafio que está por 
vir e se é possível suportar a pressão da 
sociedade que, embora negue, mantém 
vivo o preconceito de gênero no merca-
do profissional.

As mulheres também sofrem esse 
tipo de discriminação, principalmente 
nos cursos de Engenharia. No entanto, 

a ideia da mulher exercer funções de 
trabalho masculinas já foi aceita pela 
comunidade e, por essa razão, lidam 
muito menos com os pré-conceitos das 
pessoas. Já o homem, por sua vez, aca-
ba por ter que passar por situações que 
põem sua “masculinidade” à prova. 

Até mesmo ao contratar estagiá-
rios, as empresas acabam dando pre-
ferência ao gênero predominante da 
profissão, como se uma mulher não 
pudesse ser uma boa engenheira ou um 
homem não pudesse ser um pedagogo 
competente. A discriminação é, de cer-
ta forma, velada, pois a especificação de 
gênero não aparece no anúncio da vaga 
de estágio, nem de emprego.

No mercado de trabalho, o proble-
ma perdura e deve ser superado pelo 
profissional ao procurar setores menos 
aquecidos ou “óbvios” da carreira. Os 
psicólogos do gênero masculino são 
minoria na área de atendimento em 
consultórios, mas eles têm vantagens 
em relação às mulheres nos setores de 
Recursos Humanos de empresas, por 
exemplo.

Os pedagogos também precisam 
encontrar meios diferentes de atuação, As mulheres também sofrem esse tipo de discriminação
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pois as escolas ainda preferem as mu-
lheres, que acabam passando uma ima-
gem maternal às crianças.

Por essas razões é que antes de es-
colher um curso para prestar o vestibu-
lar, o candidato deve pesquisar bastante 
sobre a profissão para ter a certeza de 
que está optando pelo caminho que vai 
lhe trazer a satisfação pessoal e profis-
sional esperadas.

Formandos do Ensino
Médio opinam sobre a
polêmica do “Se nada mais 
der certo”

 O terceiro ano do Ensino Médio é 
o período no qual os estudantes se pre-
param para ingressar em uma nova eta-
pa da vida, quando iniciam a caminhada 
profissional. Neste último ano eles são 
incentivados a estudarem para vestibu-
lares, participam de feiras de profissões 
e fazem planos para o futuro. Alguns 
estudantes formandos opinaram sobre 
a polêmica do “Se nada mais der certo”.

 “Na minha opinião, essa situação 
é totalmente incoerente com os valores 
que o Colégio Marista passa, que além 
de ser uma rede tradicional, é uma es-

cola que ensina a doutrina católica aos 
seus alunos. Essa temática vai contra o 
que a instituição prega, e é inconcebível 
que as autoridades dela não tenham im-
pedido que esse episódio acontecesse.

Isso faz com que as crianças e ado-
lescentes que lá estudam tenham uma 
ideia distorcida do que é se dar bem 
na vida, limitando o sucesso a profis-
sões elitistas e bem remuneradas. Para 
mim, alguém que ‘não tenha dado cer-
to’ é alguém que sucumbiu ao crime e 
às drogas, e não quem trabalha hones-
tamente, por mais humilde que seja. 
Entretanto, é importante lembrar que 
não devemos generalizar e formar uma 
opinião equivocada sobre a Rede Maris-
ta, que com certeza preza pelos valores 
cristãos e tem grande destaque na edu-
cação.” Amanda dos Passos Sandrin, 16 
anos, Colégio Medianeira. “Em minha 
humilde concepção, se nada der cer-
to, tornarei-me uma pessoa arrogante, 
que sente-se bem ao tratar como me-
nos os que possuem menos condições. 
Todo o trabalho é digno. Dessa forma, 
é ridículo pensar que ser atendente de 
Mc’Donalds ou gari, é menos necessário 
do que ser médico ou empresário.

O real problema de quem pensa 

assim, ou pior, fantasia-se assim, é sua 
cegueira ( como a citada por Saramago, 
no seu livro, Ensaio sobre a cegueira) 
perante o seio social. É, também, sua 
falta de compreensão com o que não 
está ao redor do seu ‘próprio umbigo’. 
Escolheria mil vezes possuir uma vida 
simples, mas com escrúpulos, do que 
vasta , economicamente, porém rasa, de 
valores.” Sophia Z. M., 16 anos- Institu-
to Federal do Rio Grande do Sul. “Achei 
o ocorrido uma enorme falta de consi-
deração e respeito à essas profissões 
altamente dignas e honestas.

Acredito que falta estudo para 
esses alunos de coisas triviais e falta 
bom senso à escola de permitir que 
isso possa ocorrer dentro do ambiente 
escolar.  A escola, ao permitir atitudes 
como essa, passa seu caráter elitista e 
prepotente, como é comum em escolas 
privadas.

Além disso, as desculpas dadas 
após o incidente não convenceram. Eu 
acho difícil dizer o que é dar errado na 
vida, mas o que mais se aproxima disso, 
na minha concepção, é virar bandido e 
se render à criminalidade, tráfico, etc 
(por mais que esses sejam problemas 
estruturais da sociedade). Emanuel Bet-

toni Nobre, 16 anos, Colégio Medianei-
ra.

“O trabalho não é apenas sobre 
dinheiro”, diz milionária que trabalha 
como gari.

Uma milionária chinesa ganhou 
as páginas dos jornais mundiais ao re-
velar que tem um emprego de gari. Yu 
Youzhen ganha equivalente a R$ 534 
por mês trabalhando para o departa-
mento de limpeza pública na cidade 
de Wuhan.

A escolha de uma vida modesta 
é para educar pelo exemplo. “O tra-

balho não é apenas sobre dinheiro, 
isso me dá algo para fazer, o que é 
muito importante”, disse Youzhen. Ela 
acredita que sabe que suas escolhas 
passam valores importantes aos seus 
filhos, como boa ética de trabalho.

O ex-presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, também deu uma 
lição de humildade, quando permitiu 
em 2016 que sua filha Natasha., na 
época com 15 anos, trabalhou em um 
restaurante durante alguns dias de 
suas férias de verão. A adolescente 
limpou mesas em um restaurante.

Escola promove o trote “Se nada der certo” e alunos se fantasiam de gari, vendedora 
da loja Boticário, morador de rua
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Alice MIlani Sandrin comemorou dois aninhos no dia 05. Parabéns!

Segundo o relatório “Pelo Fim da 
Obesidade Infantil”, feito em 2016, a 
obesidade atinge 41 milhões de crian-
ças menores de cinco anos. Não po-
demos ignorar esses números, nem a 
existência da doença. O assunto é im-
portante e merece atenção dos pais.

Enumeramos os principais proble-
mas que podemos enfrentar quando o 
assunto é alimentação infantil.

Alimentos industrializados
Os maus hábitos alimentares são 

geralmente adquiridos na infância, e 
os responsáveis pela maioria dos casos 
de sobrepeso. “A família sempre deve 
dar preferência a refeições saudáveis e, 
quando as crianças forem para a escola, 
a lancheira também precisa conter bons 
alimentos e em porções adequadas às 
necessidades da idade”, explica.

A comida como
recompensa

Essa história de prometer sobre-
mesa se terminar a lição de casa ou 
comer todos os legumes do prato não 

O que devemos evitar na 
alimentação infantil

está com nada! Segundo Gladia, essa 
é uma péssima escolha para o futuro 
da criança. “Eles vão crescer com uma 
percepção deturpada da comida, que 
será difícil de corrigir na vida adulta”, 
ensina.

Pesquisadores da Norwegian Uni-
versity descobriram que cerca de dois 
terços das crianças dão sinais de que 
comem para se sentir melhor. “Em lon-
go prazo, essas recompensas podem 
levar à compulsão alimentar”

O aumento de peso
O seu filho pode não ser só gor-

dinho. Obesidade é uma doença, que 
precisa ser avaliada por um médico e 
tratada corretamente.

Para a nutricionista, o modo como 
nos relacionamos com a questão do 
peso dos filhos gera uma percepção 
equivocada da condição das crianças. 
“Pais com a ‘mente gorda’ adotam em 
seu dia a dia e ensinam aos filhos há-
bitos alimentares prejudiciais, apresen-
tando percepção distorcida sobre o ga-
nho de peso da criança”, explica.

Cerca de dois terços das crianças dão sinais de que comem para se sentir melhor

Procure dosar, ao longo do dia, 
momentos de atividades internas e 
outros de atividades ao ar livre com 
a crianças.

Cultive plantas em vasos e pe-
quenos canteiros, caso você não te-
nha espaço para um gramado.

Deixe as crianças brincarem 
descalças, e em dias muito quentes 
até mesmo sem camiseta.

Não evite sair se está um dia 
mais frio. Não existe dia ruim para 
brincar do lado de fora, mas sim 
roupas adequadas para o clima. 
No frio coloque agasalho, mas saia 
com as crianças. É importante que 
percebam suas necessidades corpo-

Crianças e a natureza
rais, somente elas sabem se estão 
com frio ou calor e a quantidade de 
agasalhos que as aquece. Ajuda-as 
se conhecerem, comece com estes 
detalhes. Pergunte se estão com 
frio, se precisam se aquecer mais.

Organize um planejamento 
que considera as estações. Por 
exemplo, na primavera é bom ob-
servar os pássaros, deitar debaixo 
das árvores, cantar e brincar de 
roda na areia, perceber as plantas, 
observar o colorido das flores e de-
senhar os insetos que circulam. As 
chuvas de verão ensinam sobre o 
fluxo das águas, nutrem a curiosi-
dade, acalmam e instigam ao mes-

mo tempo. Se possível, arrisque um 
belo banho de chuva.

Plante com as crianças, faça 
uma horta suspensa, cultive ervas 
para o chá que será servido no lan-
che. Organize um rodizio para que 
cuidem das plantas, semeando, re-
gando e tirando o mato. Faça disto 
um hábito.

Se você não tiver arvores e 
jardim, leve os elementos naturais 
para dentro de casa, como toqui-
nhos de diferentes madeiras, con-
chas, pedras variadas, caixas de 
areia, folhas e flores desidratadas, 
sementes.

O fogo também é um elemento 
da natureza muito instigante para 
as crianças. Fazer atividades culiná-
rias as aproximam dele, fogueiras 
na festa junina, contar histórias à 
luz de velas e fazer pinturas com 
giz de cera derretido.

Basta tomar as devidas precau-
ções para que tudo isto seja apro-
veitado em segurança. Uma vez 
assistidos pelos adultos, podem 
aprender que existem limites e que 
precisamos saber nos proteger dos 
perigos nesta relação com o fogo 
e em tantas outras que a vida nos 
apresenta.

Experimente oferecer elemen-
tos da natureza durante as brinca-
deiras. Diferentes tipos de semen-
tes, folhas, gravetos, penas, pedras, 
conchas, são elementos simples e 
que podem nos surpreender nas 
mãos das crianças.

Com roupas adequadas para cada clima, é possível levar a brincadeira para fora de 
casa mesmo no inverno



.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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São-bernardo
Esse gigante é afetado pela di-

latação gástrica. Nela, o estômago se 
estende devido ao acúmulo de gases. 
Pode se dilatar tanto que faz uma tor-
ção sobre si mesmo, prejudicando o 
suprimento de sangue e alimento para 
os órgãos do sistema digestivo.

Dobermann
Nessa raça, os ventrículos do co-

ração se dilatam e o músculo cardíaco 
enfraquece na hora de contrair e bom-
bear o sangue. Isso leva a insuficiência 
cardíaca e acúmulo de líquido no pul-
mão. A doença afeta até 40% dos dober-
manns com mais de oito anos.

Buldogue inglês
O macho é pesado e compacto. Já 

a fêmea tem uma pelve estreita e fina, 
o que torna o acasalamento uma mis-
são quase impossível. Muitas crias só 
são viáveis via inseminação artificial: 
e a maioria dos partos é feita por ce-
sárea, já que a cabeça do feto é muito 
grande.

Pug
Como seu focinho foi seleciona-

do para ser muito curto, o ar não tem 
tempo de resfriar antes de chegar aos 
pulmões. Isso provoca o aumento da 
temperatura corporal. Quando o cão 
faz atividades físicas intensas em dias 

As doenças mais comuns que afetam 
cada raça de cachorro

muito quentes, a crise pode ser fatal.
Aproximadamente 10 mil pugs 

registrados no Reino Unido viriam de 
uma linhagem de apenas 50 indivíduos.

Golden Retriever
Como acontece com muitos cães 

grandes, a cabeça do fêmur não se 
encaixa bem na bacia. O problema, a 
displasia coxofemoral, prejudica a mo-
bilidade das patas traseiras. Também é 
comum o desgaste da articulação do 
cotovelo.

Pastor Alemão
Os pastores que competem em ex-

posições têm a anca mais baixa que a 
cernelha (ponto mais alto das costas). 
Por isso, sofrem problemas nas arti-
culações e perdem a coordenação nas 
patas traseiras, que se abrem como se 
fossem de um sapo.

Chihuahua
A pequena estatura está associada 

à hidrocefalia – o aumento dos fluidos 
no cérebro. O volume elevado aumenta 
a pressão no cérebro. Em alguns casos, 
a pressão pode causar dor, perda das 
funções cerebrais e morte.

Dálmata
É a raça mais atingida por surdez. 

Até 30% dos dálmatas ficam surdos de 
um ouvido e 10% de ambos. E dá para 
prever quem será afetado: quanto 

maior a extensão da cor branca, maior 
a probabilidade de perder a audição.

Basset hound
Os germes aproveitam suas longas 

orelhas para entrar no canal auditivo e 
causar inflamações. Além disso, o ma-
cho sofre: como é baixinho, comprido e 
pesado, não consegue montar a fêmea 
– e precisa de uma mãozinha do dono.

Lulu da Pomerânia
O lulu é o campeão em desloca-

mento de patela (a rótula). Cerca de 
40% dos cães têm uma patela que vive 
saindo do lugar, o que provoca dor e 
artrite. Também é comum a degenera-
ção progressiva da retina, que leva à 
cegueira.

Um estudo americano está mos-
trando que os bichinhos e os huma-
ninhos tem muito em comum.

De acordo com jornal New York 
Times, os pesquisadores tinham 
como objetivo inicial, determinar 
como o cérebro dos cães funcionam 
e o que eles pensam das pessoas. 
Após meses de pesquisas, consegui-
ram concluir que os cães também 
experimentam emoções complexas. 

Em outras palavras: eles são ca-
pazes de sentir as mesmas emoções 
que uma criança sente. Não é a toa 
que também agem como se fossem 
filhos de seus donos.

A pesquisa foi feita pelo neuro-
cientista Gregory Berns, da Universi-
dade Emory. Durante dois anos, ele 
e sua equipe treinaram cachorros 
para se sentirem confortáveis numa 

Pesquisa mostra que cães têm os sentimentos 
de uma criança

máquina de ressonância magnética.
Colocaram até fone de ouvido 

nos bichinhos para que eles não 
sofressem com o barulho da máqui-
na. A ideia era deixá-los tranquilos 
lá dentro e, então, descobrir o que 
acontece no cérebro deles em algu-
mas situações.

E viram que quando os cães re-
cebem sinais de comida ou a visita 
dos donos, uma área do cérebro 
chamada núcleo caudado começa a 
trabalhar mais.

Essa capacidade de experimen-
tar emoções positivas, como o amor 
e o apego, significa que os cães têm 
um nível de sensibilidade compará-
vel à de uma criança humana. 

Essa região é cheia de recepto-
res de dopamina, parte do sistema 
de recompensa do cérebro que libe-

ra sensação de prazer. E é a mesma 
área que nosso cérebro ativa quan-
do estamos prestes a fazer algo que 
gostamos: como comer, ganhar di-
nheiro ou namorar.

Segundo o pesquisador, essa 
semelhança entre os dois cérebros 
indica que os cães também sentem 
emoções, como nós. Ou melhor, 
como as crianças.

“A habilidade de experimen-
tar emoções positivas, como amor, 
poderia significar que os cachorros 
tem um nível de sensibilidade com-
parável ao de uma criança humana”, 
explica Berns. E ele vai além na con-
clusão: “cachorros também são pes-
soas”. Eles realmente tem sentimen-
tos e se utilizam da mesma região 
do cérebro que nós para experimen-
tar suas emoções. Os cães têm um nível de sensibilidade comparável à de uma criança humana

Dálmatas são a raça mais atingida 
por surdez

Essa figurinha é o Urso, de Victor Sandrin
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A bento-gonçalvense Lola Dvil faz sucesso na capital

Natália Bortolini em passeio em Braga, Portugal

Andreia Pilao Zogbi esteve de aniversário dia oito. Parabéns!

Atília Amaral visitando sua prima Luciane Amaral, que aniversariou no sábado, dia 3. Felicidades!

Marcia Frantz curtindo seu aniversario no dia 06, com o 
marido Marcelo e o filho Daniel


