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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 

Eric afirma a Luiza que seu lu-
gar é a seu lado. Malagueta avisa a 
Júlio que devolver dinheiro é mais 
difícil que roubar. Luiza diz a Eric 
que pode ajudá-lo a cuidar do ho-
tel. Douglas avisa a Eric que Bebeth 
não está bem. Bebeth concorda em 
se tratar com Mathias. Luiza decide 
morar com Eric. Eric surpreende 
Douglas ao lhe agradecer por ter 
cuidado de Luiza. Expedito diz a Si-
queira que achou estranho o depoi-
mento de Waldemir. Siqueira man-
da Expedito procurar a mulher de 
Waldemir, por ele estar em coma. 
Eric decide falar com Pedrinho so-
bre Luiza. Luiza avisa a Maria Pia 
que está morando com Eric.

Edinalva reage com despeito 
ao ver Abel dançar com uma bai-
larina. Jeiza questiona Bibi sobre 
sua gravidez. Nonato obriga Biga 
a ligar para a casa de Eurico para 
saber notícias de Silvana. Aurora e 
Bibi estranham por Jeiza e Heleni-
nha falarem sobre a suposta gravi-
dez de Bibi. Irene teme que Otávio 
apareça no escritório de Eugênio. 
Ruy vê Shirley com Eugênio e arma 
um escândalo ao supor que ela é a 
amante de seu pai. Ritinha garante 
a Ruy que Shirley não é a amante 
de Eugênio. Dantas invade a sala 
de Eugênio e discute com ele por 
causa de Ruy. Irene vê o vídeo na in-
ternet com o escândalo de Ruy com 
Shirley e fica eufórica. Bibi acusa 
Caio de querer prejudicar sua vida.

Joaquim não se conforma de 
ter que deixar o Brasil. Piatã cuida 
de Tibiriçá. Hugo e Elvira se beijam. 
Matias avisa a Libério que o casa-
mento de Cecília foi marcado e ele 
decide fugir com a amada no dia da 
cerimônia. Dom Pedro deixa Do-
mitila na igreja. Leopoldina gosta 
de ver a rival sendo ignorada pelo 
povo. Thomas exige que o comis-
sário Egídio vá com ele até Santos 
resgatar Anna. Leopoldina sofre por 
causa de Dom Pedro. Greta tenta se 
aproximar de Ferdinando. Domitila 
fica irritada por ninguém aparecer 
para receber suas doações. Joaquim 
e Anna se amam. Dom Pedro repre-
ende Domitila por tentar disputar 
o amor do povo com Leopoldina. 
Greta pensa em procurar Ferdinan-
do. Leopoldina discute com Dom 
Pedro. Domitila sofre represália do 
povo e sua casa é atacada.

Keyla e Ellen convencem Dóris 
a voltar atrás na decisão de deixar 
a escola. Benê fica arrasada ao ver 
o estado de suas bonecas. Keyla, 
Benê e Ellen pensam em promover 
uma festa para arrecadar fundos 
para consertar a escola. Malu des-
cobre sobre o apitaço e tenta falar 
com Edgar. MB e Samantha chegam 
com os apitos ao colégio. K2 afirma 
a K1 que Tato reatará o namoro com 
ela.  Com a ajuda de Fio, Ellen cria 
um financiamento coletivo virtual 
com fotos da escola danificada. Lica 
e os alunos começam o apitaço no 
colégio.

As configurações desta semana não 
focalizam diretamente o seu signo, porém 
seu regente, Urano, inicia um bom aspecto 
com Saturno, seu co-regente, permitindo 
que você consiga ir adiante com um projeto 
ou um plano que estava em sua mente, mas 
continuava engavetado. A sua mente estará 
bastante criativa e poderá ajudá-lo a encon-
trar novas formas originais para superar os 
desafios que continuam a atrapalhar sua 
caminhada. Procure se adaptar às novas cir-
cunstâncias e aceite a colaboração de par-
ceiros e colegas: você irá trabalhar melhor 
com uma boa equipe. Talvez você precise 
enfrentar situações inesperadas!

Algumas situações que você considera-
va superadas voltam a te atazanar e causam 
preocupações. Talvez tenha chegado o mo-
mento de tomar uma decisão definitiva que 
você não poderá mais adiar. Afaste o medo 
de sua cabeça e deixe para trás os obstáculos 
que impedem que você avance rumo aos seus 
objetivos. As configurações astrológicas des-
sa semana podem ajudá-lo, mas você precisa 
avançar sem medo mesmo que nem sempre 
consiga enxergar claramente o que o futuro 
lhe reserva. A retrogradação de seu planeta 
regente, Netuno, parece soprar alguma nebli-
na para a sua direção, confundido sua cabeça! 
Tenha mais confiança em si mesmo!

Esta semana mostra configurações 
astrológicas difíceis que, apesar de não en-
volverem diretamente o seu signo, se relacio-
nam com seu regente, Marte, e influenciam 
também os arianos. Algumas situações tensas 
pioraram nas ultimas semanas e podem che-
gar a um ponto de ruptura definitiva. Se você 
não quiser que isso aconteça, precisa redo-
brar a paciência e pensar muito bem sobre 
a conseqüência de suas atitudes, pois pode-
rá se arrepender mais tarde. Enquanto seu 
regente estiver em aspecto de tensão com 
Urano, que se encontra em seu signo, você 
poderá também sofrer acidentes, portanto, 
se for viajar, redobre o cuidado nas estradas.

Nesta semana o seu regente, Vênus, 
muda de signo, ingressando em Gêmeos e 
essa configuração facilita acordos e parcerias, 
melhora o comércio e os negócios e de manei-
ra geral favorece os encontros e as reuniões 
sociais. Esta configuração indica a possibilida-
de de ocorrerem viagens de lazer ou profis-
sionais com ótimo aproveitamento. O contato 
com jovens será favorecido. Alguns taurinos, 
especialmente aqueles do primeiro decanato, 
podem aguardar boas surpresas que o levarão 
a fazer algumas mudanças importantes, seja 
de residência que do ambiente profissional. 
Aceite os novos desafios com leveza, pois pro-
duzirão ótimos resultados no longo prazo.

Com o ingresso de Vênus em Gêmeos, 
você irá desfrutar de um período de benes-
se como há muito não experimentava. Esse 
planeta chamado de “pequeno benéfico” 
produz benefícios no campo financeiro, ofe-
recendo melhores negócios e boas parcerias 
e também proporcionando bons momentos 
de lazer. Os relacionamentos amorosos tam-
bém ganham mais estabilidade, oferecendo 
a possibilidade de períodos íntimos mais 
prazerosos. Se você estiver à procura de 
um parceiro amoroso, aproveite este mo-
mento, sendo que irá chover na sua horta, 
pois Cupido estará passando por seu signo! 
Poderão ocorrer também viagens de lazer.

A Lua Cheia de Câncer influencia 
diretamente o seu signo durante toda a 
semana e também o signo oposto, Capri-
córnio. Esta configuração planetária pode 
produzir um efeito explosivo numa situa-
ção que está aguardando uma definição. 
Decisões importantes podem ser relativas 
a assuntos profissionais ou familiares, atin-
gidos diretamente no eixo da configura-
ção. Encare qualquer mudança de maneira 
positiva, pois certas mudanças oferecem a 
possibilidade de superar situações difíceis 
com consequente alivio posterior. O plane-
ta Marte, envolvido na configuração, pode 
indicar perigo de acidentes ou cirurgias.

Ainda antes da chegada do Sol em seu 
signo, o planeta Mercúrio, que já ingres-
sara nele no começo da semana, produz 
uma melhora em seus contatos pessoais e 
o ajudará a fechar bons negócios e concluir 
bons contratos, especialmente os comer-
ciais. Porém, uma situação familiar inespe-
rada poderá precisar de uma intervenção 
direta de sua parte que exigirá muita paci-
ência e eficiência para ser resolvida. Procu-
re não se estressar inutilmente. Mantenha 
a calma, analise todas as possibilidades e 
tome a decisão mais adequada para o caso. 
Evite enfrentamentos e discussões quando 
isso for possível.

As configurações desta semana são 
bastante favoráveis ao signo de Virgem, por-
tanto, você poderá obter bons resultados 
de suas iniciativas. Você poderá espairecer 
com reuniões sociais, fazer viagens de lazer 
e também relaxar e enriquecer sua mente 
em atividades culturais e de lazer. Porém, 
como seu regente se encontra em aspecto 
tenso com Urano, poderá se aborrecer com 
imprevistos em matéria de transportes, cau-
sando atrasos em aeroportos, por exemplo, 
ou perda de bagagens. Poderá ainda ter pro-
blemas com as comunicações de maneira 
geral, seja com o celular que com a internet. 
Portanto, mantenha a calma.

Júpiter, que se encontra em seu signo, 
está envolvido numa configuração tensa que 
impõe debates e enfrentamentos para resol-
ver assuntos legais pendentes. Seu regente, 
Vênus, ingressa em Gêmeos formando um 
aspecto positivo com o seu signo e permi-
tindo bons negócios e boas parcerias, sejam 
profissionais que particulares. Aliás, o campo 
profissional irá necessitar de grande empe-
nho de sua parte, pois você terá que se con-
frontar-se com situações limites que se re-
solverão somente com decisões definitivas. 
Saiba avaliar corretamente as situações e os 
desafios que lhe serão apresentados para po-
der tomar as decisões mais acertadas.

Sua tendência natural para resolver tudo 
a ferro e fogo será salientada pelas configura-
ções astrológicas desta semana que envolvem 
diretamente dois de seus regentes, Plutão e 
Marte, que se encontram em oposição no eixo 
Capricórnio/Câncer. Estes signos dizem respeito 
à área profissional e à área familiar, onde essa 
energia intensa irá se manifestar. Talvez você 
precise tomar uma decisão definitiva numa des-
sas duas áreas onde uma situação em andamen-
to irá acabar se resolvendo. Intensas emoções 
se precipitam sob essa configuração e se você 
não quiser causar nenhum estrago em sua vida 
avalie muito bem os prós e os contras de cada 
situação antes de se resolver definitivamente.

Se você estiver enfrentando dificuldades 
por causa da difícil situação sócio-econômica 
do nosso país, deve aproveitar as configurações 
desta semana que irão lhe permitir encontrar 
uma solução favorável, aliviando um pouco as 
tensões que estão lhe tirando o sono. Nos últi-
mos graus do seu signo, a retrogradação de Sa-
turno, nos últimos graus de seu signo, de onde 
sairá no final de 2017, indica ser este um perí-
odo marcado pelo retorno de dificuldades que 
podem desafiar o seu otimismo, promovendo 
inúmeras decepções e frustrações. Lembre-se 
de que essas dificuldades servem para fortale-
cer o seu caráter e que todas as experiências 
são necessárias para a sua evolução espiritual.

O seu signo estará diretamente envol-
vido na configuração gerada pela Lua Cheia 
desta semana que acontece no eixo Câncer/Ca-
pricórnio e isso sugere que algumas situações 
difíceis, que andam se arrastando há algum 
tempo, chegarão a um ponto de tensão tal que 
precisarão de uma tomada de decisão definiti-
va. Você poderá estar envolvido numa batalha 
legal ou num processo que estará chegando 
a um ponto final lhe permitindo dar uma gui-
nada na direção desejada. Apesar da carga ex-
plosiva que essa configuração apresenta, nem 
tudo acontecerá para causar estrago! Encare os 
desafios como uma oportunidade e os impre-
vistos com mais flexibilidade.

Cada vez mais conhecida  e 
com mais recordes na carreira, 
Anitta tem chamado atenção ao 
redor do mundo. O jornal “Agora 
São Paulo” deu a notícia de que 
Camila Cabello quer fazer uma 
parceria com a funkeira. 

Depois de parcerias interna-
cionais de sucesso que resultaram 
em hits como “Sua Cara” e “Swi-
tch”, a musa agora está na mira da 
ex- Fifth Harmony Camila Cabello. 
De acordo com informações da 
coluna “Olá”, do jornal Agora São 
Paulo, mais informações sobre o 
assunto devem chegar aos fãs de 
Anitta em breve e Camila estaria 
interessada em produzir um due-
to com a musa pop do Brasil.

Fábio Porchat completou 34 
anos no último dia 1º, mas come-
morou, ao lado do pai - o escritor, 
roteirista e empresário Fabio Ferrari 
Porchat de Assis, que fez 75 anos e 
abriu sua casa bela no Morumbi, na 
Zona Sul de São Paulo - em reunião 
entre amigos e familiares, na noite 
de terça-feira (11).

Durante a dupla comemoração, 
o apresentador da Record anunciou 
que vai se casar com Nataly Mega no 
próximo dia 25 de novembro, no Mu-
seu de Arte Moderna, no Rio de Ja-
neiro. O casal está junto há dois anos 
e já mora na mesma casa. Recente-
mente, eles viajaram para Portugal 
e compartilharam os momentos nas 
redes sociais com os seguidores.

Fábio Porchat anuncia 
data de seu casamento

Camila Cabello procura Anitta 
para falar de negócios
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Meditação é uma atividade em 
que o praticante apenas se senta e 
permite que a mente se dissolva. É 
uma atividade simplificada que pode 
ser facilmente praticada por todos. 

O descanso da meditação é 
mais profundo que o sono mais pro-
fundo que você pode ter. Quando a 
mente se livra da agitação, está cal-
ma, serena e em paz, a meditação 
acontece.  

Existem muitos benefícios na 
prática, que é essencial para higiene 
mental. Possibilita uma mente cal-
ma, com boa concentração, clareza 
de percepção, melhora na comuni-
cação, florescimento de habilidades 
e talentos, curas, a habilidade de 
se conectar à uma fonte interna de 
energia, relaxamento e rejuvenesci-
mento.

O silêncio da meditação possi-
bilita perceber a realidade de modo 
mais nítido e nos torna observado-
res mais conscientes. Ele ensina a 
reduzir distrações e a gerar uma pro-
funda conexão interna com quem re-
almente somos. No mundo de hoje 

Meditação traz descanso profundo para 
corpo e mente, além de outros benefícios

onde o estresse se instala tão rápido 
que mal conseguimos perceber, a me-
ditação se tornou quase uma obrigação. 

Como meditar:
Escolha um local limpo, sem distra-

ções em sua casa.
Certifique-se de que a luz está sua-

ve, exista ventilação e os barulhos estão 
sob controle.

Você pode escutar meditações 
guiadas, mas  começar a meditar com 
um grupo pode facilitar. 

Medite ao mesmo tempo todos os 
dias, para que se torne uma rotina sus-
tentável. De manhã cedo é um ótimo 
horário. 

Não exagere no tempo. Comece 
meditando apenas de 15 a 20 minutos. 
Use um timer para controlar.

O ideal é meditar diariamente, mas 
de três a cinco vezes por semana já é 
possível sentir uma grande diferença. 

Desligue seu celular. Fale para sua 
família que este é o seu curto momento 
de silêncio. 

Use de preferência, roupas leves e 
soltas. 

Importância da Meditação
A meditação pode liberar o nosso 

estresse e nos trazer uma sensação de 
conforto e estabilidade que todas as 
pessoas buscam.

A prática nos ajuda a lidar com os 
altos e baixos da vida com centramen-
to, confiança e habilidadade. Nos traz 
a resiliência para que fiquemos resis-
tentes às tempestades de emoções que 
surgem na vida de todos.

Vantagens da meditação
No trabalho: os níveis de estresse 

diários fazem da meditação uma neces-
sidade: ela nos ajuda a equilibrar a vida 
com o trabalho, aumenta a clareza men-
tal, as habilidades de tomada de deci-
sões e nutre a confiança, a criatividade, 
a inovação e a intuição. 

Melhora os nossos relacionamen-
tos. Nós desenvolvemos uma persona-
lidade agradável, sociável e consegui-
mos aceitar mais as pessoas como são. 
Estas são habilidades importantes no 
ambiente de trabalho onde o relaciona-
mento em equipe é essencial.

Lhe traz uma sensação profunda 
Existem inúmeros benefícios na prática frequente da meditação, que é essencial para 
uma boa higiene mental

de saúde e bem-estar e se, praticado 
frequentemente o corpo, a mente e o 
espírito se beneficiam imensamente. O 
descanso profundo que ela lhe oferece 
nos torna mais dinâmicos na atividade.

Quando nossa mente está em paz, 
estamos livres de preocupações e des-
conforto mental e experienciamos ver-
dadeira felicidade.

Se treinarmos nossa mente para se 
tornar pacífica, seremos felizes o tempo 
todo, mesmo nas condições mais adver-
sas. Mas se nossa mente não estiver em 
paz, mesmo que desfrutemos das mais 
agradáveis condições exteriores, não 
estaremos felizes. Portanto, é impor-
tante treinar nossa mente por meio da 
meditação.
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Mais de 100 carros participaram do VI Rally dos Vinhedos no último final de semana
Veteran Car organizou a sexta edição do evento, conhecido como o maior rally de carros antigos do Brasil

O “VI Rally dos Vinhedos” 
aconteceu no último sábado, 
8 de julho. A programação co-
meçou com a saída na Vinícola 
Miolo. Teve ainda o almoço no 
Restaurante Caminho do Trem 
em Farroupilha e um jantar no 
Dall Onder Grande Hotel.

Foram aproximadamente 
180 km conduzidos por áreas 
cobertas por parreirais, plá-
tanos e araucárias, conhecida 
como a região que produz os 
melhores vinhos brasileiros e 
representa o legado cultural 
e histórico deixado pelos imi-
grantes italianos chegados ao 
Brasil em 1875 na região da 
Serra Gaúcha.

“Na qualidade de Pre-
sidente me sinto honrado e 

muito orgulhoso por nosso 
clube sediar uma das etapas 
da II Copa Gaucha de Rally de 
Regularidade Historica e do IX 
Campeonato Brasileiro “Bate-
rias Cral” de Rally de Regula-
ridade Historica. Percorremos 
um roteiro inesquecível e emo-
cionante pela bucólica Serra 
Gaúcha. Carro bom é carro na 
estrada” comemorou o presi-
dente da Veteran Car Club dos 
Vinhedos, Rudy Garcia.

“A FBVA parabeniza o Ve-
teran Car Club dos Vinhedos 
anfitrião deste rally que hoje é 
o maior evento de regularida-
de de carros antigos do Brasil” 
comenta o Diretor Esportivo 
da FBVA Marcelo Mantelli. “É 
uma honra para FBVA sediar 

um evento deste porte no 
Brasil, movimentando mais de 
duzentas e cinquenta pesso-
as amantes e apreciadores do 
antigomobilismo, disse o Pre-
sidente da FBVA Roberto Suga.

Os carros saíram em inter-
valos de um minuto. O evento 
contou com a participação de 
duplas femininas e mais de 70 
duplas compostas de casais, 
pais e filhos.
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WhatsApp adia fim do 
app em celulares antigos

O WhatsApp adiou o fim do fun-
cionamento do aplicativo em celula-
res com sistemas operacionais anti-
gos ou com baixa adesão ao sistema. 
O encerramento ocorreria na sexta-
-feira do dia 30 de junho, mas alguns 
deles foram programados para ocor-
rer apenas em 2020.

Novas datas de
encerramento:

BlackBerry OS e BlackBerry 10: 
31 de dezembro de 2017;

Nokia S40: 31 de dezembro de 
2018;

Nokia Symbian S60: 30 de junho 
de 2017;

Windows Phone 8.0 e versões 
anteriores: 31 de dezembro de 2017;

Android 2.3.7 e versões anterio-
res: 1º de fevereiro de 2020

O único modelo que continuou 
na lista e deve parar de poder aces-
sar o WhatsApp é o iPhone 3GS, que 
roda o sistema operacional iOS 6.

O WhatsApp informa que, ainda 
que não vá encerrar imediatamente 
o suporte para as esses sistemas, 
alguns recursos podem parar de 
funcionar “devido a não desenvol-
vermos ativamente para estar plata-
formas”.

“Estas plataformas possuem cer-
tas limitações que nos impedem de 
expandir nossos recursos no futuro. 
Caso você seja usuário de alguma 
destas plataformas, e queira continu-
ar utilizando o WhatsApp, nós reco-
mendamos que troque seu aparelho 
por um mais atual”, informa o aplica-
tivo de mensagem.

Código de Defesa do
Consumidor

Essa é a segunda vez que o 
WhatsApp adia o fim do serviço nes-
ses sistemas, marcado inicialmente 
para 2016.

Em junho, a Proteste havia no-
tificado o Facebook, dono do What-
sApp. A associação de defesa do con-
sumidor contestava a decisão, que 
classificou de “obsolescência progra-
mada”. “É um desrespeito ao consu-
midor, especialmente por quem opta 
por utilizar um aparelho mais antigo, 
uma vez que o acesso ao serviço de 
telefonia é provido por todas as ope-
radoras do país.”

Para a Proteste, o encerramen-
to vai contra o Código de Defesa 
do Consumidor, que, em seu artigo 
39, enquadra quem “recusar a venda 
de bens ou a prestação de serviços, 

diretamente a quem se disponha a 
adquiri-los mediante pronto paga-
mento”.

A oferta do serviço deveria ser 
feita, afirma a Proteste, enquanto o 
aparelho funcionar.

A associação contesta ainda o 
argumento do WhatsApp de que al-
gumas das plataformas em que o app 
deixará de funcionar já não atendem 
muitos usuários – o índice chega a 
0,5%.

“Mesmo que seja uma parte 
ínfima do total, não se pode forçar 
o consumidor a consumir um novo 
aparelho, o que entendemos ser um 
desrespeito ao CDC e ao consumi-
dor”, afirmou Henrique Lian, diretor 
de relações institucionais da Protes-
te.

 O encerramento ocorreria na sexta-feira do dia 30 de junho, mas alguns deles foram 
programados para ocorrer apenas em 2020

Facebook vai ‘esconder’ 
postagens de pessoas 
que publicam demais

O Facebook anunciou nesta 
sexta-feira (30) que passará a exibir 
menos as publicações de pessoas que 
usam a rede social para compartilhar 
muitos posts por dia, os chamados 
“spammers”.

Do ponto de vista técnico, os 
posts de um usuário desses perde-
rão relevância, segundo os critérios 
de ranqueamento do Facebook. Com 
isso, ficarão longe do topo do Feed 
de Notícias.

De acordo com Adam Mosseri, 
vice-presidente da rede social, o Face-
book realizou pesquisas que mostra 
que os links compartilhados por esses 
usuários “tendem a incluir conteúdo 
de baixa qualidade, como títulos ca-
ça-cliques, sensacionalismo e desin-
formação”.

A mudança, afirma Mosseri, tem 
o objetivo de tonar o Feed de Notícias 
mais informativo. “Queremos reduzir 
a influência desses ‘spammers’ e di-
minuir a relevância dos links que eles 
compartilham com mais frequência 
do que normalmente a maioria das 
pessoas compartilha”, afirmou.

A ação do Facebook diz respeito 
apenas a pessoas que compartilham 
grandes quantidades de links, ou 
seja, exclui a publicação de páginas, 
fotos, atualizações de status e até de 
check-ins em lugares.

Segundo o Facebook, essa nova 

diretriz não deve atrapalhar a distri-
buição de conteúdo para a “maioria 
dos produtores”. Mas não descarta 
que alguns devem sentir impacto na 
audiência.

Mosseri diz que deve afetar 
“aqueles que têm uma distribuição 
significativa a partir de pessoas que 
rotineiramente compartilham gran-
des quantidades de postagens públi-
cas por dia podem ver uma redução 
na distribuição desses links específi-
cos”.

Mudanças no feed
Essa não é a primeira mudan-

ça realizada pelo Facebook em seu 
Feed de Notícias. No ano passado, a 
rede social alterou o ranqueamento 
das publicações, para exibir no topo 
o que amigos e familiares comparti-
lham e depois o que é produzido por 
páginas.

A ordem do que vai parar no 
Feed de Notícias é definida com base 
em um “score de relevância”. Ele é um 
índice que leva em conta as caracte-
rísticas das postagens que mais sur-
tem efeito com cada usuário para ten-
tar replicar esse sucesso. São levados 
em conta detalhes como o autor da 
publicação, a forma (texto, imagem 
ou vídeo), o horário, a quantidade 
dos comentários recebidos e seus au-
tores, além da data (antiga ou atual?).

A ordem do que vai parar no Feed de Notícias é definida por um “score de relevância”

Ações da Snap despencam 
mais de 7% após rebaixamento
Queda ocorreu após o Morgan Stanley rebaixar 
os papéis da empresa

As ações da Snap caíam mais de 
7 por cento nesta terça-feira, depois 
que o Morgan Stanley rebaixou os pa-
péis da empresa e levantou preocupa-
ções sobre a capacidade competitiva 
da rede social contra o rival Instagram.   

As ações da empresa estavam 
sendo negociadas a 15,7 dólares nes-
ta terça-feira, abaixo do seu preço da 
oferta pública inicial de ações, de 17 
dólares. Os papéis da empresa acumu-
lam uma queda de mais de 40 por cen-
to frente ao maior patamar registrado, 
alcançando logo após o IPO. 

O Morgan Stanley cortou sua 
classificação para a Snap de “outper-
form” para “equal-weight”, e também 

reduziu seu preço-alvo de 28 dólares 
para 16 dólares.

Em junho, o Instagram, do Face-
book, disse que sua ferramenta Sto-
ries tinha 250 milhões de usuários, 
enquanto a Snapchat contava com 
166 milhões de usuários no final do 
seu primeiro trimestre.

“Estávamos errados sobre a habi-
lidade da Snap de inovar e melhorar 
seu produto publicitário este ano e 
de monetizar seus usuários, à medida 
que trabalhar para sair de orçamentos 
de anúncios ‘experimentais’ para uma 
colocação de anúncios mais ampla e 
direta”, disse em nota Brian Nowak, 
analista da Morgan S.

Rock In Rio terá árvores de energia 
solar para recarregar celular

Se você vai ao Rock In Rio, o festi-
val musical que acontece em setembro, 
a bateria do seu celular poderá ser re-
carregada–gratuitamente–com energia 
solar graças a uma tecnologia desenvol-
vida em Belo Horizonte (Minas Gerais).

Cinco postes, com formato de ár-
vores, serão instalados nas dependên-
cias do evento para permitir que 10 
aparelhos por vez sejam recarregados.

As árvores chamadas OPTrees, cria-

das pela Sunew, também servem para 
proteger os participantes do sol e elas 
têm amplos bancos para que o público 
possa descansar entre as apresentações 
musicais.

O mobiliário será fabricado em 
parceria com a Metalco do Brasil e che-
ga ao Rock In Rio em parceria com o 
projeto de sustentabilidade Amazônia 
Live, que promove ações para minimi-
zar o impacto ambiental do desmata-

mento da Amazônia.
O filme fotovoltaico que capta 

energia solar fica nas folhas da árvo-
re artificial e uma bateria dentro dela 
armazena a carga que é passada aos 
smartphones dos participantes do fes-
tival.

O CEO conta que negocia com 
prefeituras e organizações para imple-
mentar a membrana de captação de 
energia solar em locais públicos, como 
em parques ou bicicletários. A ideia é 
usar a energia solar para viabilizar o 
funcionamento de roteadores Wi-Fi, 
câmeras de segurança, iluminação e 
hubs de recarga de bateria de celula-
res.

Alves reforça que o uso de ma-
teriais orgânicos nas membranas de 
captação também permite a criação de 
produtos com bom design, como é o 
caso da árvore.

Além de marcar presença no Rock 
In Rio 2017, a OPTree está em exibição 
como parte da exposição Inovanças 
– Criações à Brasileira, do Museu do 
Amanhã, no Rio, que está em cartaz até 
outubro deste ano.OPTree: árvore artificial tem folhas com painéis fotovoltaicos
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A plataforma Dropbox de ar-
mazenamento na nuvem conta com 
uma funcionalidade que permite 
aos usuários de iPhone assinar do-
cumentos em PDF. A função é ideal 
para pessoas que precisam adicionar 
assinaturas digitais em documentos 
de trabalho recebidos no celular da 
Apple, além de muito fácil de ser 
executada.

O usuário pode copiar o arquivo 
para o armazenamento do Dropbox 
e usar a tela touchscreen do smar-
tphone para assinar o material.

Além disso, o recurso também 
pode ser utilizado para assinar currí-
culos profissionais para uma vaga de 
trabalho em aberto. Após realizar o 
procedimento, o usuário pode usar 
o Dropbox para enviar o documento 
assinado por e-mail para qualquer 
destinatário.

Passo 1: Abra o Dropbox e inicie 
um documento PDF. Em seguida, to-
que sobre o ícone de lápis na parte 
inferior da tela para abrir as opções 
de texto.

Passo 2: Escolha “Adicionar tex-
to ou assinatura” e toque sobre o 
ícone de caneta na parte inferior da 
tela.

Passo 3: Use um dedo como 
uma caneta na tela para definir a 

Saiba como assinar os seus
documentos sem imprimí-los

assinatura. Note que é possível refa-
zer do zero o desenho tocando na 
opção “Remover”. Quando estiver 
satisfeito com o resultado, toque em 
“Concluído”.

Passo 4: Arraste a assinatura 
para um local do documento e redi-
mensione sua dimensão tocando e 
arrastando o dedo nos pontos azuis. 
Após essa definição, toque em “Sal-
var” para finalizar o documento.

Nesse momento, o Dropbox 
cria uma cópia do arquivo origi-
nal e adiciona a palavra “Assinado” 
para diferenciá-lo. Lembre-se que a 
assinatura que você fez foi salva no 
aplicativo e estará disponível para 
ser usada novamente; basta seguir 
o passo um e dois do tutorial para 
encontrá-la. Aproveite a dica para 
assinar documentos importantes re-
cebidos em seu iPhone.

O usuário pode usar a tela touchscreen do smartphone para assinar o material

53 novos emojis que você 
poderá usar em breve
Em setembro, novos ícones passarão a estar 
disponíveis em computadores e celulares

Há alguns anos, ninguém sabia 
o significado da palavra “emoji”. 
Hoje, esses símbolos e desenhos 
são parte fundamental das mensa-
gens instantâneas e da comunica-
ção digital neste milênio. Por isso, 
o “dicionário” dos emojis está cres-
cendo em ritmo acelerado.

O Consórcio Unicode, a orga-
nização responsável pela sua pu-
blicação, anunciou o lançamento 
de 56 novos caracteres que fazem 
parte do Unicode 10, a nova versão 
do “livro universal” dos emojis, que 
contém mais de 8,5 mil desenhos e 
irá incluir nada menos que 136.690 
figuras diferentes.

A nova lista ficou pronta a tem-
po de entrar em atualizações de 
gigantes digitais como Apple, Goo-
gle, Microsoft e Samsung.

Espera-se que os novos emo-
jis estejam disponíveis a partir de 
setembro, embora isso dependa de 
cada empresa. Entre os novos emo-
jis, existem vários do sexo femini-
no. Um deles é de uma mulher com 
um hijab (véu ou lenço islâmico) 
e outro é uma mãe amamentando 
seu filho.

Também há vários personagens 
retirados do mundo da fantasia, 
como zumbi, elfo, fada, sereia, má-
gico e vampiro.

Novos emojis devem ficar disponíveis em breve nos celulares de todo o mundoFacebook vai mostrar anúncio no app 
de bate-papo Messenger

Facebook liberou uma ferramenta 
na última terça-feira (11) para empresas 
de todo mundo enviarem anúncios pelo 
seu serviço de troca de mensagens, o 
Messenger. 

Até agora, apenas companhias de 
Austrália e Tailândia podiam adotar a 
ferramenta de propagada, que estava 

em teste.
Segundo a rede social, mais de 1,2 

bilhão de pessoas usam seu bate-papo, 
“o que oferece aos profissionais de ma-
rketing uma oportunidade de expandir 
o alcance de suas campanhas e gerar 
mais resultados”.

As propagandas não serão mostra-

das na janela das conversas, mas na área 
inicial do Messenger, que reúne conta-
tos, conversas recentes e favoritos.

De acordo com o Facebook, ao cli-
car nesses anúncios, os usuários serão 
encaminhados para o site da campanha 
ou para a conversa no próprio Messen-
ger com algum chatbot.

Fabricante de guitarras Fender lança 
aplicativo de aulas online

A Fender Musical Instruments 
Corp, cujas guitarras elétricas foram 
usadas por artistas como Jimi Hendrix 
e a banda Nirvana, está entrando no 
negócio do software com um aplicativo 
para aulas de guitarra.

A empresa de Scottsdale, no Ari-
zona, está lançando o “Fender Play”, 

um sistema online para o aprendizado 
do instrumento, com que o diretor-
-executivo Andy Mooney, um veterano 
da Nike e da Disney, espera reduzir o 
número de desistências entre aspiran-
tes a guitarristas. Ele disse que 45% das 
guitarras da empresa são vendidas a 
iniciantes, mas que 90% deles abando-

nam o instrumento dentro de um ano 
e jamais se tornam clientes frequentes.

“Os 10% que vão além do primeiro 
ano possuem uma média de sete guitar-
ras”, disse Mooney. “Quando reunimos 
os dados e analisamos os fatos, disse-
mos ‘ah meu Deus, se simplesmente 
reduzíssemos o índice de desistência 
mesmo em 10%, talvez pudéssemos do-
brar o tamanho da indústria.”

A indústria de instrumentos musi-
cais cresceu 9% nos últimos cinco anos 
e vendeu US$ 7,1 bilhões no varejo, 
mas continua bem abaixo do pico de 
US$ 7,7 bilhões de 2005, de acordo 
com dados da revista The Music Trades.

Após uma apresentação gratuita, 
o Fender Play cobra US$ 20 por mês e 
consiste de uma série de vídeo-aulas 
que pressupõe desconhecimento do 
assunto. Mooney disse que seu modelo 
foi o Lynda.com, a plataforma de apren-
dizagem online adquirida pelo Linke-
dIn por US$ 1,5 bilhão que desafiou as 
expectativas de que não conseguiria 
competir com os vídeos gratuitos da 
internet.Fabricante de guitarras Fender lança app para ensinar a tocar o instrumento por celular
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As tendências e curiosidades do universo dos tatuados
Mercado da tatuagem cresce 20% ao ano de forma linear desde 2009, com novos estilos e técnicas aproximando adeptos com idades entre 20 e 90 anos

Você tomou a decisão de que 
vai fazer uma tatuagem. Seja a sua 
primeira ou a décima quinta (ah, a 
superstição do número ímpar…), 
sempre bate aquela insegurança. 
Afinal, é para a vida toda. Você tem 
uma ideia do desenho que deseja, 
às vezes uma referência, mas gos-
taria de fazer algumas adaptações, 
escutar a opinião do tatuador ou 
até mesmo de fazer uma tatuagem 
em um estilo específico. O que 
fazer? Escolher a tatuagem não é 
tarefa fácil e nós da Gazeta resol-
vemos montar um guia para te aju-
dar nesta decisão. Começar pelo 
estilo da sua próxima tatuagem é 
um dos caminhos, e facilita muito 
na hora de buscar por um profis-
sional e até por um desenho que 
te fazer feliz.

Da representação de uma 
identidade coletiva à expressão 
dos desejos individuais, as tatua-
gens sobreviveram aos séculos e 
estão cada vez mais presentes na 
pele dos brasileiros. A ATPB (Asso-
ciação de Tatuadores e Perfurado-
res do Brasil) estima que o merca-
do de tatuagens cresce 20% ao ano 
de forma linear desde 2009.

Com a transformação do sig-
nificado ao longo dos anos, a ta-
tuagem tornou-se uma forma de 
expressão das emoções pessoais. 
A antropóloga urbana Stella Chris-
tina Schrijnemaekers explica que 
esse tipo de arte tornou-se moda. 
“A tatuagem passou de algo mar-
ginalizado para objeto de desejo 
das camadas médias, independen-
temente de faixa etária.”

A questão da emoção, como 
memória e sentimento é outro fa-
tor determinante na hora de mar-
car a pele. O designer Jefferson 
Sestaro, 34, possui cinco tatua-
gens distribuídas em várias partes 

do corpo e conta que cada uma 
possui significado especial para 
ele. “É como carregar um álbum 
de histórias comigo mesmo”, afir-
mou.

Breve história da tatua-
gem

A tatuagem pode ter virado 
moda no último século, mas sua 
história é milenar. Múmias de 
2.500 anos atrás foram encontra-
das com desenhos e inscrições nos 
corpos. Também há registros de 
que o Império Romano utilizava os 
desenhos para marcar prisioneiros 
e que escravos eram tatuados para 
serem diferenciados do resto da 
população.

Com o tempo, a tatuagem 
passou a ser vista como algo ruim 
ou “do demônio”, como declarou 
o papa Adriano I, no ano 787, que 
ordenou a proibição das tattoos.

Cerca de mil anos depois, em 
1769, uma expedição à Poliné-
sia fez o navegador James Cook 
conhecer a tradição de marcar o 
corpo com tinta — que então era 
chamada de “tatao” — de onde a 
tatuagem ganhou o seu nome. Em 
1891, o americano Samuel O’Reilly 
patenteou a máquina de tatuar. 
No Brasil, o primeiro tatuador 
profissional chegou somente em 
1959 — era o dinamarquês Knud 
Gegersen.

A tatuagem surgiu primeira-
mente entre tribos e clãs, como 
fator distintivo de grupo. Estima-
-se que isso ocorreu há pelo me-
nos 3500 anos atrás. Inclusive, foi 
comprovada uma tatuagem em 
uma múmia do século VII dos nos-
sos tempos, e há ainda quem diga 
que é um sintoma da modernida-
de. Depois, com as evoluções so-
ciais e da própria tatuagem passou 

a ser o que é hoje, ou seja, mais 
uma expressão da personalidade, 
uma marca particular do indivíduo.

Segundo o jornalista João do 
Rio: “primeiro homem, ao perder 
o pêlo, descobriu a tatuagem”.

A prática da tatuagem também 
foi registrada entre os egípcios e 
os pictos, uma civilização antiga 
do Norte da Europa. No Brasil, 
diversas tribos indígenas traziam 
tatuagens pelo corpo. Os waujás e 
os kadiwéus são alguns dos povos 
indígenas que utilizavam da pin-
tura definitiva para expressarem 
rituais de passagem e reverência 
a alguns elementos da natureza. 
Apesar da existência da tatuagem, 
esse hábito não se popularizou 
por conta das culturas indígenas.

Foram os marinheiros ingle-
ses, por meio do contato com os 
polinésios que difundiram essa 
prática pelo mundo. A reprodução 
de feras do mar, caveiras e embar-
cações demonstravam as aventu-
ras desses homens que se lança-
vam pelo mar. Sendo os mesmos 
sujeitos de pouca condição finan-
ceira ou influência social, fizeram 
da tatuagem algo popular entre os 
guetos, prostíbulos e tavernas fre-
qüentadas pela “escória”, ou seja, 
desocupados, lutadores de rua, 
criminosos e prostitutas.

Esse tom marginal dado à ta-
tuagem também fazia com que 
corpos tatuados fossem presença 
garantida nas atrações circenses 
dos chamados freak shows. Foi so-
mente na segunda metade do sé-
culo XX que a tatuagem incorpo-
rou os ideais da cultura ocidental. 
O seu tom contestatório ultrapas-
sou barreiras tornando-se um sím-
bolo de ousadia e personalidade.

Motivações íntimas, delicadas 
e suaves também incorporaram o 
mundo das tatuagens. Homens e 
mulheres de mais idade hoje tam-
bém tatuam seus corpos. Ela dei-

xou de ser um item exclusivo de 
uma cultura jovem para tornar-se 
uma via de expressão da subjetivi-
dade.

Cuidado na escolha do
profissional e do local

Pesquise bastante antes de 
optar por algum estúdio de tatu-
agem. Fale com amigos que já fi-
zeram, procure informações sobre 
os locais para saber se eles são 
bem indicados e se estão dentro 
das normas de higiene. Saber se o 
estabelecimento é certificado pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) e se segue todas 
as suas normas de segurança tam-
bém é importante.

Ambiente e materiais
O ambiente deve ser esteri-

lizado e o profissional deve usar 
materiais descartáveis. De acordo 
com os dermatologistas, as agu-
lhas precisam ser jogadas sempre 
fora por serem transmissoras de 
doenças virais como hepatite B, C 
e HIV. Ao fazer a tatuagem, você 
deve ficar em uma maca limpa e 
revestida por papel toalha descar-
tável. A limpeza da pele antes do 
procedimento deve ser feita com 
álcool, éter ou remédios do prin-
cípio ativo gluconato de clorexidi-
na. O tatuador precisa usar luvas 
para evitar o contato e a transmis-
são de doenças.

Diferentes estilos de
tatuagem

Old School
O estilo Old School também 

é chamado de tradicional e é um 
dos mais conhecidos. Costuma 
trazer traços fortes e pretos e um 
número pequeno de cores, como 
vermelho, azul e verde.

O estilo tem muito a ver com 
quem se tatuava: os primeiros a 
se arriscarem com a tinta no cor-

po foram marinheiros, músicos e 
barbeiros — daí vem a tradição de 
âncoras, pássaros, caveiras e pin 
ups.

Depois de um tempo no es-
quecimento, a tatuagem Old Scho-
ol voltou a ganhar atenção e hoje 
há muitos fãs de tinta que pedem 
desenhos nesse estilo.

New School
As tatuagens New School 

também têm traços bem firmes e 
grossos como a Old School, mas 
têm uma variedade de cores mui-
to maior.

Os desenhos desse estilo va-
riam bastante, mas as principais 
inspirações vêm da cultura pop: 
HQs, filmes e séries entre os prin-
cipais. Animais, personagens de 
mangás e grafites também estão 
presentes no estilo New School.

Outro fator que define uma 
tatuagem como New School é o 
contraste entre cores, assim como 
a total liberdade para os dese-
nhos, que não se preocupa em 
manter todas as proporções.

Geométricas
O nome já diz: as tatuagens 

geométricas costumam trazer 
retas, triângulos e outras formas 
para compor o desenho. É um dos 
mais pedidos atualmente nos es-
túdios de tatuagem.

Versátil, esse estilo parece 
simples à primeira vista, mas a 
combinação de formas e cores 
feitas por tatuadores tem criado 
desenhos bem detalhistas e até 
tattoos em 3D.

Aquarela
Outro tipo de tattoo que está 

entre as preferidas dos millenials 
é o estilo aquarela. Esse tipo cos-
tuma trazer muitas cores e não 
respeitar as bordas dos desenhos 
— como se fosse tinta aquarela 
em uma tela. Em relação aos de-
senhos, os preferidos costumam 
ser animais e flores, mas há mui-As tatuagens orientais trazem elementos da cultura japonesa, como as gueixas

Com a transformação do significado ao longo dos anos, a tatuagem tornou-se uma forma de expressão das emoções pessoais



ComportamentoGazeta - sexta-feira, 14 de julho de 2017 - Caderno Beats

As tendências e curiosidades do universo dos tatuados
Mercado da tatuagem cresce 20% ao ano de forma linear desde 2009, com novos estilos e técnicas aproximando adeptos com idades entre 20 e 90 anos

tos riscados diferentes que podem 
ser feitos com esse estilo.

Realismo
As tatuagens realistas têm 

como objetivo passar para pele 
retratos de pessoas, animais ou 
qualquer outro elemento do mun-
do real. É comum no fazer dessas 
tatuagens que o tatuador utilize 
fotos para que o desenho fique 
exatamente igual. Normalmente, 
o realismo pede tatuadores espe-
cíficos e especializados no estilo.

Tribal
Inspirada nos povos que utili-

zavam esses desenhos há milhares 
de anos, a tatuagem tribal já es-
teve mais em alta, é verdade, mas 
ainda é muito feita por aí.

Adepta principalmente da cor 
preta, a tatuagem tribal pode ou 
não ter um significado. Os traços 
são grossos e costumam ser feitos 
em braços, ombros e pernas.

Maori
A cultura maori surgiu na 

Nova Zelândia e tem muita relação 
com a tatuagem. Tradicionalmen-
te, a tatuagem maori original era 
um tipo de ritual de passagem. Há 
até hoje tatuadores especialistas 
nesse tipo de tattoo que fazem 
desenhos inspirados na história 
da pessoa. Até por isso, esses de-
senhos são originais, considera-
dos uma arte única. Círculos, espi-
rais e diferentes símbolos podem 
compor as tatuagens maoris que 
são feitas apenas em preto.

Oriental
O Japão tem uma história rica 

quando o assunto é tatuagem. Por 
lá, os desenhos eram utilizados 
paraidentificar criminosos na di-
nastia Kofun (300-600 aC). A práti-
ca só foi abolida em 1870.

As tatuagens orientais trazem 
elementos da cultura japonesa: 
dragões, carpas, gueixas, flores, 
tigres e guerreiros estão entre os 
principais escolhidos. Esse esti-
lo costuma utilizar várias cores e 
muitos detalhes.

Tinta Branca
Raro, esse tipo de tatuagem é 

feito somente com tinta branca e 
nos últimos anos virou tendência. 
Vale lembrar que esse estilo pre-
cisa de muito cuidado e não são 
todos os tatuadores que o fazem.

Por não ser muito aparente 
na pele, a tinta branca pede dese-
nhos simples, minimalistas e com 
traços finos. Elas também costu-
mam demorar mais para cicatrizar 
e às vezes são necessárias várias 
sessões para que a tinta fixe bem 
na pele.

Bold line
A tatuagem boldline está en-

tre as favoritas de quem gosta 
de cultura pop. HQs e desenhos 
animados são as principais inspi-
rações desse estilo, que costuma 
trazer uma boa variedade de cores 
e traços fortes e grossos.

Surrealismo
Assim como outros estilos, o 

surrealismo é inspirado no movi-
mento artístico de mesmo nome. 
Ou seja, Salvador Dalí e Joan Miró 
são algumas das principais men-
tes lembradas quando o assunto 
é surrealismo. As tatuagem nesse 
estilo misturam formas e cores em 
um universo próprio, em que tudo 
é possível.

Trash Polka
Caótico, esse estilo é recente 

e tem chamado a atenção dos que 
curtem artes abstratas na pele. 
Criado por Volko Merschky, do 
Buena Vista Tattoo Club, na Ale-
manha, esse estilo é, como define 
o criador:

Resumindo: o estilo Trash 
Polka mistura formas, cores e 
desenhos de maneira proposital-
mente caótica, quase desorgani-
zada. As cores utilizadas são preto 
e vermelho e reúnem elementos 
como animais, caveiras, letras…

Minimalismo
As tatuagens minimalistas 

podem ser uma ótima opção para 
quem quer algo discreto e elegan-
te. Formas geométricas, números 
romanos e contornos de pássaros 
ou outros animais estão entre as 
tattoos minimalistas mais feitas. 

Esses desenhos costumam ser fei-
tos com uma cor só.

Biomecânico
A tatuagem biomecânica é 

a mistura de biológica e robó-
tica. Inspirados nas ilustrações 
de HR Giger, os desenhos desse 
estilo costumam trazer imagens 
tridimensionais e que mostrem 
“como o corpo funciona debaixo 
da pele”.

Logo, engrenagens mecâni-
cas, esqueletos, músculos, ossos e 
tendões costumam aparecer nes-
se tipo de tattoo. As cores cinza, 
vermelho e preto são as que mais 
aparecem nas tatuagens biomecâ-
nicas.

Pontilhismo
O pontilhismo na tatuagem 

tem origem na técnica impres-
sionista feita em quadros, que 
nasceu na França no século 19 e 
teve Georges Seurat como prin-
cipal nome. Também chamado 
de dotwork, o estilo consiste em 
criar imagens — dos mais varia-
dos tipos — utilizando pequenos 
pontos.

Essa tattoo exige uma preci-
são bem específico, já que é traba-
lhosa. Até por isso, costuma levar 
mais tempo do que uma tatuagem 
com o traço convencional. Nor-
malmente, o pontilhismo é feito 
somente com preto, mas também 
pode levar mais cores.

Celta
O povo celta começou a se 

espalhar pela Europa a partir de 
1.000 a.C. e suas ideias e símbo-
los influenciam pessoas até hoje. 
Desenhos com animais, cruzes e 
outros símbolos são os escolhidos 
para marcar para sempre a pele, 
normalmente na cor preta.

O triskelion é um dos símbo-
los preferidos dos admiradores 
dessa cultura — o desenho signi-
fica “três pernas” e simboliza o ir 
e o vir. A triqueta é outro desenho 
que está em várias tattoos por aí 
e significa a energia criadora do 
universo.

Tradicionalmente, a tatuagem Maori original era um tipo de ritual de passagem

A tatuagem surgiu primeiramente entre tribos e clãs, como fator distintivo de grupo
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Dicas para viajar com 
os pequenos de avião

Algumas dicas são importantes 
para que a viajem seja mais tranquila 
tanto para os pequenos quanto para os 
pais, desde o planejamento. Confira:

1) Prestar atenção na idade da 
criança

Não é recomendável viajar com 
bebês menores de dois meses, porque 
ainda estão desenvolvendo o sistema 
imunológico, além da pressão. Cada 
companhia aérea define a idade mínima 
que a criança pode viajar. 

2) Documentação exigida
O passaporte é exigido em voos 

internacionais. Para nacionais, é preciso 
da carteira de identidade (RG) ou certi-
dão de nascimento original. No caso de 
viagens na companhia de apenas um 
dos genitores, é necessário ainda uma 
autorização com firma reconhecida de 
quem não vai embarcar.

3) Valor das passagens
Crianças com menos de dois anos 

não pagam passagens em voos domésti-
cos, já para os internacionais, geralmen-
te é cobrado 10% da tarifa. Acima de 
dois anos eles devem estar acomodados 
em um assento, e o valor é de 75% do 
preço da tarifa. 

4) Planejar a bagagem de mão

Para não deixar a bagagem de mão 
muito pesado, é preciso planejar o que 
levar. Algumas mudas de roupas, lenços 
umedecidos e pequenos brinquedos 
não podem faltar. 

5) Ser o último a embarcar
Quanto mais dentro do avião, 

maior a chance  da criança ficar irritada, 
portanto vale esperar as outras pesso-
as embarcarem antes para não ter que 
esperar.

6 ) Cuidar com a pressão na deco-
lagem e na aterrissagem

A pressão no ouvido é uma recla-
mação de muitos pais. Os bebês são os 
mais afetados, e nesse caso, uma dica é 
amamentar nesses momentos, porque a 
sucção deixa eles mais confortáveis. Ma-
madeiras e chupetas também servem.

7) Conforto durante o voo
Algumas companhias aéreas ofere-

cem um berço para os bebês. Outra al-
ternativa para as crianças maiores é usar 
uma almofada. 

Extra: Trocando fralda no avião
As aeronaves costumas dispor de 

trocadores, embora algumas não te-
nham. Se for isso, o comissário pode 
arrumar uma poltrona para os pais tro-
carem as fraldas.

Não é recomendável viajar com bebês menores de dois mesesChupeta que identifica problemas de 
saúde das crianças

Uma novidade em utensílio 
infantil pretende ganhar o coração 
das mamães e papais: um projeto 
brasileiro batizado de Bubu Digital 
, que propõe o uso de sensores em 
uma chupeta para identificar pro-
blemas de saúde nas crianças, em 
fase inicial.

O projeto, inclusive está na fi-

nal do concurso Imagine Cup, da 
Microsoft, que vai premiar ideias 
inovadoras e de grande impacto. 

O principal objetivo da criação 
da chupeta é diminuir a mortalida-
de infantil.  A criação e pesquisa do 
utensílio foi realizada por estudan-
tes de engenharia do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnolo-

gia da Paraíba. 

Como funciona:
A chupeta capta a temperatura 

e umidade da saliva das crianças, e 
se conecta a smartphones e tablets 
para enviar dados. O aplicativo 
pode notar sintomas de febre. hipo-
termia, ou desidratação.

Bubu digital capta temperatura da criança e emite para um aplicativo

Como montar o enxoval 
do seu bebê?

Mães de primeira viagem se 
exaltam com a quantidade de opções 
em lojas na hora de montar o enxoval 
do bebê a caminho. Há aquelas que 
compram demais da conta, e as que 
esquecem peças importantes. Para 
as que já viveram a maternidade, 
sabem como eles crescem rápido, e 
que peças RN podem nem durar um 
mês. Por isso, é importante planejar 
o enxoval, e ver o que é preciso pe-
dir na hora da lista do chá de fralda. 
Confira uma lista de sugestão:

Roupinhas
6 bodys manga curta para re-

cém-nascido;
6 bodys manga curta para três 

meses;
6 bodys manga longa para re-

cém-nascido;
6 bodys manga longa para três 

meses;
5 macacões com pezinho e bo-

tões na frente (se for no inverno, 
que demora mais para as roupas 
secarem, a dica é ter um a mais de 
reserva);

6 pares de meias (averiguar o 
elástico para que ela não caia do 
pé);

6 calças de algodão;
6 pares de meias recém-nasci-

do;
6 pares de meia para 3 meses;
2 a 3 gorrinhos;
2 pares de luvas (eles não vão 

gostar muito, mas vale tentar).
 

Higiene e saúde
3 toalhas com capuz (o capuz 

é bom porque já vai secando os ca-
belos);

4 toalhas fralda (ótimas para 
serem usadas para todas as horas);

5 paninhos de regurgitar;
12 paninhos de boca (baratos e 

fáceis de encontrar);
2 sabonetes líquidos hipoaler-

gênico (de preferência, que lava ca-
belo e corpo);

1 caixa grande de cotonetes 
com as ponteiras maiores (próprios 
para crianças);

1 termômetro temporal
1 aspirador nasal;
1 kit de higiene com pente, es-

cova, cortador de unhas, tesoura, 
dedeira para massagear a gengiva 
etc.

1 vidro de álcool a 70% (vendi-
do nas farmácias) para higienização 
do umbigo (coto umbilical);

Pomadas para prevenção de as-
saduras (tem várias opções de mar-
cas atualmente;

1 banheira de plástico;
Pacote de algodão;
4 pacotes de lenço umedecido 

sem cheiro;
2 chupetas para recém-nascido;
4 chupetas para 3 meses;
2 prendedores de chupetas;
Muitas, muitas fraldas descar-

táveis.

Lista é importante para não pegar no excesso ou na falta

A pequena Lara Almeida Grando, filha de Luciane Almeida e José Carlos Gran-
do, completou 2 anos no último dia 8. Parabéns!
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As festa deste final de semana:
Quinta
Festa: Show Star Beetles
Onde: Fundação Casa das Artes
Quando: 13 de julho, a partir das 20h
Quanto: R$ 24,00
Sexta
Festa: Velhas Virgens - Tour de 30 
anos
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: Quando: 14 de julho, a par-
tir das 23h
Quanto: antecipados R$ 50,00
Festa: Festa Encerramento do Se-
mestre 
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa 

Quando: 14 de julho, a partir das 
23:30h
Quanto: antecipados R$ 20,00
Sábado
Festa: Celebra Rock Bento
Onde: Rua Coberta
Quando: 15 e 16 de julho, a partir 
das 14h
Quanto: antecipados R$ 20,00
Domingo
Festa: Festa Junina no Das Coisas 
Bazar
Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quando: 16 de julho, a partir das 
13h. Entrada gratuita

Programame-se para o final de semana

O primeiro longa-metragem 
de ficção do Brasil produzido pela 
Netflix, “O matador”, de Marcelo 
Galvão, está entre os sete filmes na 
competição do Festival de Gramado 
(17 e 26 de agosto), um dos mais im-
portantes do país. 

Procurada, a Netflix ainda não 
informou se há planos para “O mata-
dor” ser exibido em circuito aberto 
no Brasil. O longa, um faroeste per-
nambucano ambientado nas décadas 
de 1910 e 1940, estará disponível na 
plataforma no fim do ano, mas ainda 
não há data definida.

“O matador” conta a história 
de Cabeleira (Diogo Morgado), um 
matador de Pernambuco criado por 
um cangaceiro local chamado Sete 
Orelhas (Deto Montenegro), que 
o encontrou abandonado quan-
do bebê. Adulto, ele vai à cidade 
para procurar o desaparecido Sete 
Orelhas e acaba encontrando uma 
cidade sem lei, governada pelo ti-
rânico Monsieur Blanchard (Etienne 
Chicot), um francês que domina o 
mercado de pedras preciosas e an-

teriormente empregava Sete Ore-
lhas como seu matador. O filme é 
escrito e dirigido por Marcelo Gal-
vão (“Colegas”, “A despedida”).

Outros seis longas nacionais 
vão disputar o troféu Oscarito, e 
vêm de três estados, sendo um 
deles uma coprodução com a Ar-
gentina. São eles: “A fera na selva” 
(RJ), de Paulo Betti, Eliane Giardini e 
Lauro Escorel; “As duas Irenes” (SP), 

Primeiro longa brasileiro produzido pela Netflix 
estará no Festival de Cinema de Gramado

de Fábio Meira; “Bio” (RS), de Carlos 
Gerbase; “Como nossos pais” (SP), 
de Laís Bodanzky; “Não devore meu 
coração!” (RJ), de Felipe Bragança; e 
“Pela janela” (Brasil/Argentina), de 
Caroline Leone.

Todos fazem estreia nacional 
em Gramado. “As duas Irenes”, 
“Como nossos pais” e “Não devore 
meu coração!” já foram exibidos no 
último Festival de Berlim.

Longa nacional “A fera na selva”, de Paulo Betti, Eliane Giardini e Lauro Escorel

TRIUNFANTE: MODA E CONFORTO PARA VOCÊ E O SEU LAR
General Osório, 32 | Centro | Bento Gonçalves - RS

 
Condições de pagamento: Preço à vista anunciado somente para pagamento 
em dinheiro, cartão de débito ou em 1x no cartão de crédito.
Promoção válida até dia 22/07/2017 ou enquanto durarem os estoques

lojatriunfantebg |      lojatriunfantebg(54) 3451-3186

NOVO ENDEREÇO: Em frente ao Banco do Brasil | Na antiga Q.I | Empório de Tecidos

ÚLTIMA

SEMANA

APROVEITE!

CONFECÇÕES 
DE 

INVERNO

PAGAMENTO
EM DINHEIRO,
CARTÃO DE
DÉBITO OU 

1X NO CRÉDITO

O Festival de Cinema de Gramado ocorrerá nos dias 17 e 26 de agosto
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Aline Andreola de Carli e o pai, Nilson de Carli, em passeio à 
Caravaggio

Nestor Villarreal conhecendo o chafariz de vinho La Fontana

Tiago Rodrigues em seu novo apartamento

Alexander da Fonseca em momento de descontração

Ramoni Aline Balestro comemora a aprovação na banca do curso de Arquitetura e Urbanismo
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