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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 

Ulla diz a Eric que o pai não 
mostrou interesse no hotel. Eric 
pede a Sérgio que venda o seu ha-
ras. Júlio fala para a polícia que es-
queceu que havia saído do hotel no 
dia do roubo e inventa que passou 
mal. Eric convoca uma reunião e 
comunica que investirá na reforma 
do hotel com seu dinheiro pessoal. 
Sabine avisa a Eric que a empresa 
não irá ajudá-lo. Waldemir conta a 
Expedito o nome da funcionária do 
hotel com quem ele tinha um rela-
cionamento. Siqueira avisa a Antô-
nia e Domênico que descobriram 
que uma funcionária do hotel pode 
ter participado do roubo.

Bibi teme pela segurança de 
Caio ao ouvir Alessia ameaçá-lo. Caio 
se incomoda com a presença de Jeiza. 
Alessia percebe o nervosismo de Bibi, 
que coloca a culpa em Jeiza. Cibele 
tenta se reconciliar com Anita. Irene 
tenta convencer Eugênio de que não 
mentiu. Bibi impede que Caio seja 
baleado e o bandido desconfia da 
atitude dela. Irene exige que Eugênio 
mande Ruy se afastar dela. Jeiza conta 
para Cândida que protegeu Caio de 
um tiroteio. Ruy fura o pneu do carro 
de Irene. Eurico manda Dantas desco-
brir a legalidade de um documento 
escrito por Otávio. Cláudio confirma 
com Ivana a viagem dos dois. Irene 
liga para Joyce. Jeiza recebe flores de 
Caio e Zeca descobre.

Anna e Thomas duelam. Fe-
lício invade a casa de Domitila e a 
chantageia. Madre Assunção exige 
que todos deixem o convento. Gre-
ta questiona Licurgo e Germana so-
bre Diara. Nívea fica intrigada com 
Miss Liu. Thomas avisa a Egídio que 
Anna e Vitória estão no convento. 
Domitila conta a Francisco sobre a 
aparição de Felício. Felício se en-
contra com Chalaça. Greta entrega 
dinheiro para Ferdinando. Amália 
tem uma lembrança ao ouvir sobre 
a mãe de Cecília e desmaia. Joaquim 
e Anna se despedem de Olinto e se 
hospedam no palácio. Amália con-
ta para Peter sobre sua lembrança. 
Schultz fala para Wolfgang que Gre-
ta está interessada em Ferdinando. 
Piatã e Jacira contrariam uma lei da 
aldeia e Ubirajara ameaça expulsar 
os dois. Thomas aparece no palácio 
para resgatar Anna e Vitória.

Edgar tenta revogar a decisão 
da associação de pais. Mitsuko co-
munica que os pais querem que Lica 
seja suspensa e Marta se enfurece. 
Mitsuko organiza uma votação para 
afastar Edgar e Lica do colégio. Malu 
não aceita que Bóris fique no lugar 
de Edgar. Marta conta para Lica sobre 
as decisões tomadas na reunião. MB 
sente ciúmes da proximidade de Fe-
lipe com Lica. Edgar tenta se descul-
par com os alunos, mas é hostilizado. 
Dóris anuncia a festa no colégio pelas 
ruas e é elogiada por todos por seu 
engajamento. Deco manda as pas-
sagens para Keyla ir encontrá-lo. Fio 
sorteia o nome de Keyla e Tato para 
serem os noivos da quadrilha na festa 
junina.

Muitas ações que você implementou 
não estão dando certo e por causa disso você 
pode perder a vontade de iniciar novos proje-
tos. Você enfrenta tantos desafios em seu dia 
a dia que não consegue dar conta de tantos 
compromissos e ainda manter uma agenda or-
ganizada como desejaria. Consequentemente, 
você chega estressado no final do seu dia e 
isso prejudica sua saúde. As configurações 
desta semana indicam a eventualidade de 
acontecimentos inesperados que modificam 
as situações atuais. Não se sobrecarregue 
procurando abarcar tudo com as suas mãos! 
Delegue algumas de suas atividades e confie 
mais em seus colaboradores e parceiros.

Um aspecto tenso entre Saturno e 
seu regente, Netuno, indica ser este um 
período bastante difícil para a maioria dos 
piscianos. Você pode estar perdendo a 
confiança por causa do fracasso de alguns 
de seus planos. A situação social e econô-
mica atual requer criatividade, otimismo e 
um constante remanejamento de planos. 
Procure encontrar novas soluções para su-
perar as dificuldades do momento e não 
desista de seus sonhos. Você estará mais 
suscetível às doenças decorrentes do frio, 
como resfriados e dores articulares, e por 
isso se cuide, mantendo uma alimentação 
saudável e uma atividade física regular.

São os arianos do último decanato do 
signo que sentem mais a presença de Urano 
que está em retrogradação, atazanando-lhe 
a vida com imprevistos e percalços no míni-
mo irritantes. A esses aconselho muita cal-
ma para não perder a paciência diante dos 
inúmeros desafios que a vida lhe apresenta. 
A Lua transita em seu signo nos primeiros 
dias da semana e forma um aspecto tenso 
com seu regente indicando o perigo de aci-
dentes e fatos inesperados inclusive em via-
gens. Portanto, arme-se de paciência, con-
trole-se para não se envolver em confrontos 
e bate-bocas que nada resolverão, mas que 
prejudicarão a sua saúde física e mental.

Após o ingresso de seu regente, Vê-
nus, no signo de Gêmeos, você deve estar se 
sentindo aliviado, pois a área que se refere 
ao campo financeiro começa a lhe dar bons 
resultados. Seu regente lhe promete bons 
negócios, boas parcerias, e também um perí-
odo mais voltado para o lazer. Você pode até 
mesmo pensar numa viagem de ferias! Por 
outro lado um aspecto tenso de seu regente 
com o planeta Netuno pode indicar que não 
estará isento de algumas decepções. Procure 
manter os seus pés no chão e adapte-se com 
maleabilidade às circunstancias do momento 
por mais imprevisíveis que elas sejam. Cuide 
de sua saude, pois estará sensível a vírus.

O seu signo está sendo beneficiado 
pela presença de Vênus que produz inú-
meros benefícios, seja no campo finan-
ceiro como no campo afetivo e amoroso. 
Você estará conseguindo ótimas oportu-
nidades para concluir acordos e fechar 
boas parcerias que proporcionem bons 
lucros. No entanto, um aspecto tenso en-
tre Vênus e Netuno parece provocar uma 
insatisfação interior e uma vontade de 
querer mais do que você está recebendo. 
Você estará se sentindo melhor a partir 
da quarta-feira quando configurações as-
trológicas mais favoráveis o ajudarão a 
enxergar a vida com olhos mais otimistas.

A Lua na fase minguante influencia 
favoravelmente o seu signo, indicando que 
estará vivenciando nesta semana um perí-
odo de maior calmaria emocional. Porém, 
Marte continua em trânsito em seu signo 
até o final da semana e em tensão com 
Urano; essa configuração indica que seus 
dias estarão cheios de atividades e não 
estarão isentos de imprevistos e percalços 
irritantes. Você pode pensar em fazer uma 
viagem ou outra atividade que o ajude a 
relaxar para poder tomar as decisões mais 
acertadas para cada situação. Dias intensos 
virão, portanto não se estresse inutilmente. 
Vá com calma para não prejudicar a saúde.

Seu regente, o Sol, se encontra em 
aspecto tenso com o planeta Urano indi-
cando ser essa uma semana de muita ati-
vidade, quando você terá impressão de que 
as horas do dia não vão ser suficientes para 
tantos compromissos! Procure se acalmar 
e se organizar para poder fazer tudo sem 
se estressar. No próximo dia 22 às 12h15, 
o Sol ingressa em seu signo, renovando as 
energias e produzindo um efeito benéfico 
e revigorante. Porém, as configurações as-
trológicas indicam um período bem agitado 
ainda mais desafiador para você. Evite se 
envolver em conflitos e controvérsias e se 
organize para conseguir dar conta de tudo!

Você desfruta de um período agra-
dável, pois nenhuma configuração astro-
lógica desfavorável afeta diretamente seu 
signo astrológico. Mercúrio, seu regente, 
está em ótimo aspecto com o benéfico Jú-
piter, promovendo momentos agradáveis 
com encontros sociais e permitindo ativi-
dades culturais e de lazer. Podem ocorrer 
viagens turísticas internacionais, que lhe 
permitirão relaxar e recuperar as energias 
desgastadas pelas atividades intensas dos 
meses anteriores. Assuntos legais e con-
tratos também serão beneficiados por 
esse aspecto planetário que favorece as 
parcerias profissionais. Aproveite.

Esta será uma semana intensa em ati-
vidades para o libriano que está enfrentan-
do inúmeros desafios em seu dia a dia e tem 
dificuldade para dar conta de tantos com-
promissos. Sua agenda será intensa, mas 
lhe apresentará alguns percalços que reque-
rem cabeça fria e bom raciocínio, por essa 
razão mantenha a calma para poder se orga-
nizar e dar conta de tudo. Você vai precisar 
se desdobrar e multiplicar as horas do dia 
e em certos momentos poderá se envolver 
em conflitos e discussões por divergência 
de opiniões. São possíveis viagens de lazer. 
Se esse for o seu caso, arme-se de paciência 
para fazer frente a eventuais imprevistos.

Você está se empenhando bastante 
para terminar todos seus afazeres e como 
é uma pessoa determinada, poderá ter difi-
culdade para contornar os imprevistos que 
aparecem para atrapalhar seu planejamento. 
De fato, você poderá sentir a necessidade de 
rever sua agenda pessoal para poder cumprir 
todos os compromissos. As configurações 
astrológicas da semana indicam que poderá 
solucionar algumas pendências econômicas 
com uma boa negociação. Lembre-se de que 
mesmo um acordo ruim é melhor do que 
uma boa briga! Um pouco de maleabilidade 
e um recuo momentâneo para examinar me-
lhor a situação podem ajudá-lo bastante.

Alguns sagitarianos, especialmente 
os do último decanato, sofrem com situa-
ções estressantes especialmente causadas 
por pendências econômicas difíceis de se-
rem solucionadas. Você pode sentir muita 
dificuldade para se organizar e solucionar 
seus problemas e em certos momentos 
se sente pronto para jogar a toalha, mas 
não faça isso! Não perca a confiança em 
si mesmo e alimente o otimismo natural, 
pois este período de provação está perto 
do fim. Seu regente, Júpiter, lhe promete 
boas recompensas com a possibilidade de 
bons contratos e, consequente, melhora 
financeira. Mantenha a fé!

As dificuldades causadas pela difícil 
situação social e econômica atual são por-
tadoras de estresse para o capricorniano 
que gosta de manter a vida sob controle. 
Neste momento algumas situações tensas 
e estressantes chegam a um ponto de mu-
tação além do qual aparecerão algumas 
soluções que permitirão uma virada mais 
favorável. Enfrente as situações atuais evi-
tando sempre que possível se envolver nos 
conflitos, que não serão poucos. Procure, 
portanto, manter um pouco de otimismo, 
mesmo que em algum momento possa 
aparecer certo desalento. Cuide de sua 
saúde, pois estará mais vulnerável a vírus.

Daniel Radcliffe ajuda turista após assalto em Londres
Recentemente, Daniel Radcli-

ffe provou ter aprendido coiassa 
boas com Harry Potter, o persona-
gem que interpretou durante tan-
tos anos.

O astro ajudou um turista que 
foi atacado por assaltantes usan-
do motocicletas estilo scooter, em 
Londres. Radcliffe estava entre um 
grupo de pessoas que correram 
para auxiliar o homem.

Dois homens roubaram a bol-
sa Louis Vuitton de um turista, de 
cerca de 50 anos de idade, que pas-
seava pela famosa rua King’s Road, 
e o deixaram com um ferimento no 
rosto.

Um ex-policial observou o 
comportamento suspeito dos la-
drões e tentou impedir o incidente. 
Um ex-policial, David Videcette, os 
seguiu de carro e derrubou o veí-
culo dos criminosos quando os viu 

puxar uma faca, mas os dois conse-
guiram fugir, ultrapassando o sinal 
vermelho.

A polícia foi chamada ao local, 
mas nenhuma prisão foi feita e as 
investigações continuam. Segun-
do o site Independent, houve uma 
série de incidentes envolvendo 
scooters em Londres nas últimas 
semanas.

Ao retornar à cena do crime, 
o ex-policial viu Radcliffe cuidan-
do da vítima. Videcette afirma: “foi 
um momento um pouco surreal. Eu 
disse ‘você é Daniel Radcliffe’ e ele 
respondeu ‘sou’. Ele era um cara 
muito legal, muitas estrelas não 
teriam parado para ajudar. A vítima 
estava muito, muito abalada”.

Um porta-voz de Radfliffe con-
firmou que o ator estava presente 
durante o incidente mas se recusou 
a comentar mais sobre o assunto. Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter, não se pronunciou sobre o ocorrido
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Todos passam por isso: o apareci-
mento dos primeiros cabelos brancos 
é inevitável. Charmosos para algu-
mus e indiferentes para outros, eles 
podem frequentemente incomodar. 
Entenda que são os cabelos brancos, 
porque eles aparecem e como mantê-
-los saudáveis. 

Um cabelo branco é uma fibra 
capilar que perdeu toda ou grande 
parte dos seus pigmentos por conta 
do processo natural de envelhecimen-
to. Estes fios geralmente possuem as 
cutículas mais abertas, o que faz com 
que percam nutrientes e outros com-
ponentes com mais facilidade, sendo 
por isso, geralmente mais secos, áspe-
ros e frágeis que os jovens. 

Com certa idade - porque para al-
gumas pessoas pode ocorrer aos 35 e 
para outras aos 25 - é comum começa-
rem a aparecer os primeiros fios bran-
cos, cujo volume só tende a aumentar 
até o fim da vida. Quando algumas 
pessoas apresentam estes fios preco-
cemente, ou de uma forma muito re-
pentina, o seu aparecimento pode se 
dever a alguns fatores específicos:

- Genética: Na maioria dos casos, 
cabelos brancos precoces são heredi-
tários. Se os seus pais apresentaram 
fios grisalhos muito cedo, é muito 
provável que você também os desen-
volva antes do tempo. 

- Estresse e traumas: recente-
mente, verificou-se que o estresse e 
os choques emocionais podem causar 
o aparecimento abrupto de cabelos 
brancos, no entanto, ainda não se co-
nhecem os motivos exatos. Uma das 
teorias explica que a defesa contra os 
radicais livres, que removem os pig-
mentos do cabelo, diminui durante 
estes períodos.

- Desequilíbrios hormonais: ou-
tra das causas mais conhecidas para o 
aparecimento precoce ou de volume 
abrupto de cabelos brancos são os 
desequilíbrios hormonais, como dia-
betes ou distúrbios de tireoide. 

- Deficiência de vitaminas: a falta 
de determinadas vitaminas, particu-
larmente a B12, pode causar anemia, 
o que consequentemente prejudica a 
circulação sanguínea nos folículos ca-

pilares, causando o seu envelhecimen-
to precoce.

Nunca arranque
Ao arrancar um cabelo branco, 

com certeza não crescerão outros no 
seu lugar, e ele também não vai nascer 
com a cor original, a remoção cons-
tante do fio pode destruir o folículo, 
impossibilitando-o de produzir cabe-
lo. Para quem quer disfarçar a situa-
ção, o ideal é colorir os fios grisalhos.

Cuidados
Assim que aparecem os primei-

ros cabelos brancos, é importante 
atualizar a rotina de cuidados capila-
res. Por serem mais sensíveis e poro-
sos, os fios grisalhos precisam de uma 
linha de shampoo e condicionador 
fortificante, enriquecida com arginina 
para melhorar a sua porosidade. Além 
disso, é muito importante redobrar a 
hidratação, já que estes cabelos ten-
dem a ser muito mais secos e frisa-
dos. 

As melhores cores para 
sobrepor

Para disfarçar os cabelos bran-
cos, o melhor mesmo é colori-los 
com colorações permanentes, já que 
penetram na fibra capilar garantindo 
um visual duradouro. Aposte também 
nas fórmulas base, que são as que 
possuem final zero na sua numera-
ção (ex.: 7.0, 8.0) e que realmente são 
absorvidas pelas madeixas grisalhas, 
ao contrário das fórmulas com refle-
xos, isto é, com números diferentes 
de zero na frente do algarismo base. 
Os tons intensos cobrem melhor os 
cabelos grisalhos, por conta da forte 
pigmentação, mas todas as cores es-
tão liberadas para dar conta do reca-
do.

Assuma
Para quem gosta de mudanças 

na aparência, uma das coisas mais 
prazerosas é cortar e tingir o cabelo, 
conforme o estado de espírito e o 
momento que se está vivendo. Então, 
em determinada fase da vida, assu-

A beleza na naturalidade 
dos cabelos grisalhos

mir os fios brancos também pode ser 
uma opção. Especialmente quando 
eles representam mais da metade das 
madeixas, já que a raiz grisalha pre-
cisa de constantes retoques e é mais 
difícil de colorir. 

Desfilar por aí usando um cabelo 
moderno que demonstra aceitação 
total dos sinais deixado pelo tempo 
requer coragem. Assumir os brancos 
também se tornam uma opção para 
dar uma repaginada no visual. Eles 
também são sinônimo de força, se-
gurança e estilo, uma vez que quem 
os assume mostra que já sabe quem 
é por dentro, e por isso, pode brincar 
com o que tem por fora.

 Existem técnicas e procedimen-
tos básicos para assumir a cor natu-
ral dos fios e mantê-los sempre sau-
dáveis e luminosos. Os especialistas 
Kelly Risato e Ed Silva reuniram uma 
série de cuidados que vão da transi-
ção ao condicionamento do cabelo.

 “O primeiro passo é sempre a 
transição. Há quem pense que pode 
ser um desleixo deixar a raiz grisalha 
aparecer”, comenta Ed Silva. “Para 
isso, sugerimos sempre um bom cor-
te, alinhando modernidade com o 
perfil da cliente, ou ainda, uma grada-
ção para o aparecimento total dessa 
nova cor”, completa. 

“Ir clareando os fios aos poucos 
é uma opção para aquelas mais re-
ceosas. Trocar a tintura permanente 
pelo uso de tonalizantes vai permitir 
uma cobertura leve dos fios brancos, 
tornando mais suave a transição”, res-
salta Kelly.

 A perda da melanina traz interfe-
rência na elasticidade e na maciez do 
cabelo, por isso, os fios tendem a ficar 
mais ásperos e rebeldes. Quem resol-
ve assumir o grisalho deve redobrar a 
atenção com hidratação e reposição 
de minerais para recompor a fibra e 
deixa-la sempre bonita e saudável.

 Para neutralizar o aspecto ama-
relado, muito comum aos fios bran-
cos, também é interessante usar, a 
cada 15 dias, um xampu específico, 
com pigmentos acinzentados ou vio-
letas. Uma vez por mês, é recomen-
dado aplicar máscaras hidratantes 
em casa ou no salão para garantir um 
cabelo mais macio e luminoso. E, se 
um dia enjoar dos do grisalho, voltar 
a tingir é sempre uma opção e os fios 
brancos funcionam bem tanto como 
cor de fundo para um loiro mais cla-
ro, como para mechas claras em um 
cabelo escuro.

Asssumir fios brancos significa também 
se assumir e se aceitar do jeito que é

Por uma questaão genética, cabelos grisalhos podem surgir precocemente, até
mesmo antes dos 25 anos de idade

Chá de camomila
Ingredientes:
1 sachê de chá de camomila ou 

flores de camomila;
Água.
Passo a passo:
Prepare o chá de camomila e 

deixe esfriar. Com a ajuda de um bor-
rifador, aplique o chá nos cabelos já 
lavados. Coloque uma touca térmica e 
deixe agir por 30 minutos.

Leite
Ingredientes:
1 copo de leite;
3 sachês de chá de camomila.
Passo a passo:
Ferva o leite.
Acrescente os sachês de camo-

mila, abafe e espere esfriar. Aplique a 
mistura nos cabelos e deixe agir por 
30 minutos.

Mel
Ingredientes:
1 xícara de mel;
2 colheres de azeite de oliva;
1 colher de vinagre.

Passo a passo:
Misture os ingredientes até ficar 

homogêneo. Aplique a mistura nos 
cabelos lavados e ainda úmidos. Dei-
xe agir por, pelo menos, 30 minutos. 
Quanto mais tempo, melhor o resul-
tado.

Canela
Ingredientes:
2 colheres de canela em pó;
3 colheres de condicionador.
Passo a passo:
Misture os ingredientes até ficar 

homogêneo. Aplique a mistura nos ca-
belos úmidos. Deixe agir por cerca de 
quatro horas e enxague.

Vitamina C
Ingredientes:
8 a 10 tabletes de vitamina C;
Xampu.
Passo a passo:
Amasse os tabletes de vitamina 

C. Misture os tabletes amassados ao 
seu xampu. Lave os cabelos com a 
mistura normalmente e deixe agir por 
alguns minutos.

Receitas naturais para 
desamarelar o cabelo

Receitas desamareladoras podem ser usadas em cabelos loiros e grisalhos
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Marcador de página personalizado para 
facilitar na hora da leitura
Marcador de papel

Este é no modelo tradicional. 
Escolha o tipo de papel. Ele deve ser 
duro e resistente como o papel car-
tão, por exemplo. Em seguida, sele-
cione uma foto, ilustração ou estampa 
para colar por cima. Se preferir, você 
pode acrescentar outros tipos de pa-
pel para fazer a sua montagem.

Corte o papel. Você é quem deci-
de o tamanho do marcador. Caso pre-
fira um mais discreto, a medida de 2,5 
cm de comprimento já é o suficiente. 
Mas se você quer mesmo um modelo 
mais tradicional, serão necessários de 
5 a 7,5 cm. Mais do que isso não é 
aconselhável, pois a(s) ponta(s) pode 
ficar saindo do livro e amassando na 
hora de guardá-lo em pé na prateleira, 
no armário, na mochila, etc.

Acrescente mais detalhes. Usan-

do um papel decorativo (como o de 
presente, por exemplo) ou imagens 
selecionadas, corte e cole os adereços 
no marcador. Se você quer imprimir 
estilo na peça de forma rápida e fácil, 
experimente colar um pedaço de pa-
pel estampado ou um recorte de re-
vista sobre toda a tira de papel cartão. 
Você pode até mesmo colar um peda-
çõ de tecido ao invés de papel, desde 
que ele seja bem fino e adira à cola.

Outro jeito fácil de dar personali-
dade ao seu marcador é colando pur-

purina ou adesivos nele.
Uma aposta certeira para marcar 

livros com charme e inteligência é 
escrever palavras, frases ou citações 
que tenham significado para você. Dá 
também para fazer desenhos ou colar 
detalhes que complementem a mon-
tagem que você já havia feito.

Use a criatividade para fazer uma 
colagem de imagens cortadas de re-
vistas, sobrepondo-as em seu papel 
cartão. Você pode fazer isso com suas 
próprias fotos pessoais também.

pingente, deixe o mesmo no meio da 
fita, dobrando-a. Em seguida, come-
ce a passar as contas pelas pontas da 
mesma.

Se você não estiver colocando 
um pingente, passe uma miçanga 
por uma das pontas da faixa e deixe-
-a no centro da fita. Dobre a mesma 
no meio e comece a passar as contas 
pelas pontas. As peças devem ficar fir-
mes no lugar.

Depois de colocar todas as mi-
çangas desejadas, segure-as no lugar 
fazendo um nó em cada lado da fita.

Deixe um espaço de mais ou me-
nos 25 cm e depois amarre outro nó 
em cada ponta da fita. Acrescente as 
miçangas que você gostaria que ficas-
sem na parte de cima do marcador e 
faça mais um nó para evitar que as 
contas se soltem.

A dobra no meio da faixa deve 
ter criado um espaço como se fosse 
um laço entre as duas metades da 
fita. Coloque o laço dentro do livro, 
de modo que uma ponta fique na 
página que você deseja marcar e a 
outra fique na capa dele. Desta for-
ma, o marcador não ficará caindo ou 
saindo.

Para dar retoques finais, você 
pode usar um perfurador para perfu-
rar a parte superior do seu marcador. 
Corte um pedaço de fita de 15 a 20 
cm de comprimento e dobre no meio. 
Depois, passe uma das pontas pelo 
furo e puxe até a metade. Amarre bem 
apertado.

Quanto mais fitas de diferentes 
tipos, mais cor e textura você terá no 
resultado final.

Marcador de miçangas
Escolha a fita e as miçangas. A 

primeira deve ser fina e flexível, sem 
arame por dentro. Já as miçangas po-
dem ser de qualquer tamanho e es-
tilo, contanto que as aberturas delas 
sejam grandes o bastante para passar 
a fita por dentro. 

Corte a fita. Use uma tesoura 
para cortar um pedaço com 1 m de 
comprimento. Use um palito de fós-
foro ou isqueiro para cauterizar as 
pontas da faixa a fim de evitar que ela 
desfie.

Passe a fita pelas miçangas. Insira 
a faixa pela porção de contas que fica-
rão penduradas na parte de baixo do 
marcador. Se quiser acrescentar um 
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Programame-se para o final de semana
Companhia de teatro de 
Garibaldi se apresenta em 
Bento pela primeira vez
Apresentações acontecem neste sábado, dia 22, 
na Casa das Artes

A companhia de teatro Acto, de 
Garibaldi, se apresenta pela primeira 
vez em Bento Gonçalves, para dois 
espetáculos na Casa das Artes. O es-
petáculo “As Cartas Não Mentem Ja-
mais”, terá sessão dupla no dia 22 de 
julho. As sessões ocorrem às 16h e às 
20h, com ingressos no local a R$ 20, e 
meia entrada para estudantes, idosos 
e classe artística com comprovação.

A montagem teve estreia em Ga-
ribaldi, no ano passado e, neste ano, 
percorre cidades da região, com ses-
sões lotadas em Boa Vista do Sul e 
Caxias do Sul. “A ideia é levar para o 
maior número de pessoas a arte pro-
duzida em Garibaldi”, afirma a direto-
ra geral do espetáculo, Manuela Guer-
ra. Recentemente, a Cia participou do 
XXIV Festivale – Festival de Teatro do 
Vale do Paranhana, em Rolante/RS, 
tendo a peça indicada na categoria de 
“Melhor Caracterização”.

O espetáculo tem roteiro de Ana 
Maria Machado adaptado para um 
musical, com a participação de artis-

tas convidados. Os arranjos originais 
foram compostos pelo músico e ma-
estro Tiago Andreola, especialmente 
para a peça. O elenco é composto por 
12 atores, de Garibaldi e Carlos Bar-
bosa. A composição da peça contou 
com preparação vocal da fonoaudió-
loga e regente Franceli Zimmer e co-
reografias de Uyara Camargo.

Sinopse da peça
Um vilarejo conservador do inte-

rior enfrenta um grande problema: o 
dinheiro das pessoas está sumindo. 
Um mascate que andava por lá fica in-
trigado com a situação e, juntamente 
com Nino, rapaz curioso da vila, co-
meça a ficar de olho em tudo o que 
acontece. A chegada de uma tribo 
de ciganos preocupa ainda mais os 
moradores da vila, que, representa-
dos pelo delegado, ficam acuados e 
inseguros. Mal sabem que a tribo de 
ciganos pode ser a salvação dos seus 
problemas, porque, afinal, as cartas 
não mentem jamais.

O espetáculo tem roteiro de Ana Maria Machado adaptado para um musical, com a 
participação de artistas convidados 

Festas do final de semana:
Sexta
Festa: La Cumbia Loka 2
Onde: Ferrovia Live
Quando: 20 de julho, a partir 
das 22h
Quanto: R$ 15,00
Sábado
Festa: Preview Formatura 
Terceirões São Roque
Onde: Show Bar - Carlos Bar-
bosa

Quando: 21 de julho, a partir 
das 23:30h
Quanto: antecipados R$ 25,00
Domingo
Festa: We Are Revolution 
Onde: Muinho Club - Farrou-
pilha
Quando: 22 de julho, a partir 
das R$ 23:30
Quanto: R$ 20,00

Nova novela das seis gravada 
em Bento Gonçalves

A Globo já deu início à produ-
ção de “Tempo de Amar”, substituta 
de “Novo Mundo” na faixa das 18h. E 
Bento Gonçalves foi novamente palco 
para a dramaturgia, dois anos depois 
se servir como locação para outra 
trama das 18h do canal, “Além do 
Tempo”. A equipe do diretor Jayme 
Monjardim esteve nesta semana gra-
vando na estação férrea, no Vale dos 
Vinhedos e nos Caminhos de Pedra.  

Escrita por Alcides Nogueira, 
com a parceria com Bia Corrêa do 
Lago, a novela vai girar em torno de 
Maria (Vitória Strada), uma jovem 
portuguesa rica, que se envolve com 
Inácio (Bruno Cabrerizo), um rapaz 
pobre. A trama teve capítulos grava-

dos em Portugal e tem estreia prevista 
para o dia 20 de setembro. Tony Ra-
mos, Regina Duarte e Andreia Horta 
fazem parte do elenco.
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O WhatsApp está testando mais 
um novo recurso.

De acordo com o WABetaInfo, 
que avalia versões prévias do app, 
logo poderemos ver vídeos do YouTu-
be enviados por amigos sem precisar 
sair da conversa.

O vídeo poderá ser visto em uma 
janela flutuante para que possamos 

continuar a conversa com os contatos 
ou então em tela cheia.

O recurso apareceu na versão 
2.17.40 do WhatsApp para iPhones. A 
novidade, quando liberada, deve che-
gar ao Android também.

A reprodução de vídeos do You-
Tube no app no iOS deve funcionar 
apenas em iPhones 6 ou superiores.

Novo recurso do Whats-
App é detectado

Em beve, Android s e iPhones terão o recurso

No mês passado, a Atari divul-
gou um teaser em vídeo de seu novo 
console, o Ataribox, sugerindo que o 
videogame contaria com um design 
renovado, inspirado nos modelos 
clássicos do console. Nesta segunda-
-feira (17), a empresa divulgou mais 
algumas imagens, detalhando um 
pouco mais os visuais das duas ver-
sões que o console receberá.

Sabe-se que o Ataribox contará 
com os grandes clássicos do Atari em 
seu catálogo, além de alguns títulos 
recentes, mas que não foram especi-

ficados pela empresa. Além disso, o 
videogame terá uma saída HDMI, qua-
tro portas USB e uma entrada RJ 47 
para internet cabeada, bem como um 
slot para cartões SD.

As imagens revelam que uma das 
versões do videogame terá o acaba-
mento frontal em madeira, inspirado 
no design original do Atari VCS 2600, 
e a outra receberá detalhes averme-
lhados na parte traseira. Ambos os 
visuais apresentarão o logo da em-
presa na parte da frente, iluminados 
por leds.

Atari divulga novo visual do 
novo console, o Ataribox

Uma das versões do videogame será inspirado no design original do Atari VCS 2600

Ambos os visuais apresentarão iluminação por leds

Modo avião ou celular 
desligado

Ativar o modo avião ou desligar 
o aparelho faz com que o celular 
carregue mais rápido. Isso acontece 
porque várias funções que gastam 
bateria, como Wi-Fi e Bluetooth, 
ficam desligadas. Apenas lembre-se 
que isto significa ficar sem receber 
ligações e mensagens enquanto não 
ligar o celular ou desativar o modo 
avião.

 
Desative funções
desnecessárias

Se você não quer ficar sem re-
ceber ligações, então desative fun-
ções desnecessárias enquanto o ce-
lular está carregando, como o Wi-Fi, 
Bluetooth, localização e aplicativos 
que ficam rodando em segundo pla-
no. Aproveite para fechar os aplica-
tivos que você não está usando.

 
Modo economia

Uma dica bem legal para fazer 
o celular carregar rapidinho é ativar 
o modo de economia de bateria. 
Assim, o próprio celular irá fazer al-
guns ajustes que irão ajudar na hora 
da recarga.

 
TomadaXUSB

O smartphone carrega mais 
rápido se estiver conectado na to-
mada do que no computador? As 

portas USB tem uma taxa de trans-
ferência de energia menor e o com-
putador ainda limita o quanto de 
energia vai ser usado para recarre-
gar o aparelho.

 
Não use o celular

A tela do celular é a parte do 
aparelho que mais consome ener-
gia, portanto, não adianta nada ficar 
usando o smartphone enquanto ele 

carrega. Coloque o aparelho para 
recarregar e deixe ele quietinho por 
um tempo. Você vai ver que a bate-
ria vai recarregar bem mais rápido.

Carregador original
Algumas baterias carregam mais 

lentamente se não forem da mesma 
marca que o aparelho. Então, prefira 
utilizar o carregador que veio com 
seu celular quando da compra.

Dicas para recarregar a 
beteria do celular de
forma mais eficiente

Funções como WiFi e Bluetooth podem ser desativadas para um melhor carregamento

Snapchat agora permite adicionar links 
e inserir efeitos de voz
O aplicativo tenta fazer frente aos seus concorrentes Facebook Instagram

Na busca de se recuperar da ame-
aça do Facebook e do Instagram Sto-
ries, o aplicativo de mensagens efême-
ras Snapchat lançou nesta quinta-feira, 
6, uma grande atualização para os sis-
temas operacionais Android e iOS.

Dentre outras correções, a rede 
social agora permite que seus usuários 

insiram links externos em mensagens, 
acrescentem efeitos de voz nos vídeos 
e coloquem cenários nas imagens.

No recurso de “backdrops”, por 
exemplo, usuários poderão colocar 
padrões de imagens como cenários de 
fotografias, sem perder os elementos 
originais que compõem a imagem.

Para fazer isso, basta clicar no 
ícone da tesoura, localizado na caixa 
de ferramentas lateral, e escolher o 
tipo de cenário, dentre os oito dispo-
níveis.

Em seguida, é só editar a imagem 
de jeito que preferir. Já os filtros de 
voz não são uma novidade, uma vez 
que eles já existiam quando usuários 
usavam “filtros de máscara”.

Agora, porém, é possível inserir 
efeitos de voz separadamente, apenas 
como diversão em suas mensagens.

Para isso, basta gravar um vídeo 
e, antes de enviar, selecionar um dos 
filtros que ficam no canto inferior es-
querdo da tela.

Atualmente, é possível inserir vo-
zes como a de aliens e de robôs.Por 
último, a atualização que mais surpre-
endeu: a de inserir links externos em 
vídeos, fotos e mensagens.

Para isso, basta tirar uma foto ou 
fazer um vídeo, clicar no símbolo de 
clipe de papel na barra de ferramentas 
e inserir o link que deseja.

Curiosamente, porém, ao clicar 
no link, o usuário não é redirecionado 
para o navegador padrão do celular, 
mas para um navegador interno do 
próprio Snapchat.

A rede social agora permite que seus usuários insiram links externos em mensagens, 
acrescentem efeitos de voz nos vídeos e coloquem cenários nas imagens
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Nova tendência na
programação de apps é 
o sonho dos hackers
O método usado pelas empresas para codificar aplicativos hoje em dia está 
dando aos hackers muitas maneiras novas de roubar a informação das pessoas

Toda vez que você procura algo 
no Google, pede um Uber ou faz 
login em uma conta bancária, seus 
dados pessoais provavelmente fluem 
nos bastidores através de uma série 
de pacotes de software diferentes e 
independentes que são conhecidos 
como contêineres.

Embora invisível para o usuário, 
esse método se tornou o principal 
modo de codificar aplicativos hoje 
em dia. Os programadores gostam 
porque podem mudar um recurso 
sem desfazer o trabalho de seus co-
legas e isso ajuda o software a rodar 
de forma mais eficiente, economi-
zando dinheiro para as empresas.

Mas o processo também está 
dando aos hackers muitas maneiras 
novas de roubar a informação das 
pessoas. Em vez de irem diretamen-
te para um lugar, os dados de um 
usuário podem pular entre dezenas 
de contêineres para fazer uma úni-
ca ação. Os hackers só precisam ter 
acesso a um deles. Segurança de da-
dos: Aprenda com a Leucotron como 
manter as informações da sua em-
presa seguras Patrocinado.

Por causa da maneira em que a 
maioria dos contêineres é projetada, 
eles são caixas-pretas em uma rede. 
Os administradores podem não ter 
nem ideia do que está acontecendo 
dentro deles.

Essa ameaça passou em grande 
parte despercebida por um tempo, à 
medida que os contêineres prolifera-
vam em todo o setor de software.

Em 2014, isso chamou a aten-
ção de Sameer Bhalotra, ex-diretor 
sênior de segurança cibernética do 
presidente Barack Obama e ex-fun-
cionário da Google. Bhalotra criou 
a StackRox para abordar novas téc-
nicas que exploram a tecnologia dos 
contêineres.

“As empresas estão avançando 
às cegas”, disse Bhalotra, falando 
publicamente sobre sua startup pela 
primeira vez. “Muitas vezes elas não 
sabem se um contêiner foi desativa-
do por design — porque deixou de 
ser necessário à medida que a ati-
vidade dos usuários diminuiu — ou 
devido a um erro de configuração de 
TI, a um erro humano ou a um inva-
sor.”

A StackRox é financiada por vá-
rios dos principais diretores de se-
gurança do Vale do Silício, como Joe 
Sullivan da Uber Technologies, Alex 
Stamos da Facebook e Justin Somaini 
da SAP. A StackRox está a ponto de fi-
nalizar uma nova rodada de financia-
mento, de acordo com pessoas com 
conhecimento do assunto.

Um quarto de todas as grandes 
empresas usa contêineres atualmen-
te e os gastos corporativos com essa 
tecnologia deverão dobrar nos pró-
ximos dois anos, para US$ 2 bilhões, 

de acordo com a 451 Research. Mui-
tas empresas usam o software da 
Docker, uma startup avaliada em US$ 
1 bilhão pelos investidores.

Uma característica dos contêine-
res que os hackers estão explorando 
ativamente é que eles são efêmeros, 
disse Bhalotra. Nos ataques estuda-
dos por sua empresa, os contêineres 
utilizam uma espécie de “interrup-
tor de suicídio”, que controla quan-
do eles são desligados, e os hackers 
que conseguem entrar geralmente 
instalam softwares maliciosos para 
ativar esses interruptores.

O código permite que eles apa-
guem todas as evidências de que 
estiveram lá. “Empresas com infra-
estruturas avançadas de TI estão 
adotando os contêineres, mas não 
sabem muito bem como lidar com 
a segurança”, escreveu Stamos, di-
retor de segurança da Facebook e 
financiador da StackRox, em um e-
-mail.

Essa ameaça passou em grande parte despercebida por um tempo, à medida que os 
contêineres proliferavam em todo o setor de software

5 formas de ver Netflix na TV (mesmo 
sem ter uma SmartTV)

1 – Cabo HDMI
Uma da formas mais fáceis de 

você usar a Netflix é ligar seu no-
tebook direto na TV com um cabo 
HDMI. O aparelho, neste caso, fun-
ciona como um monitor grande – é 
só estender ou duplicar a tela do 
computador e reproduzir na TV. O 
cabo custa cerca de R$ 25 em lojas 
de departamento, mas a desvan-
tagem é que você precisa deixar o 
computador sempre ligado ao lado 
da TV. 

2 – Chromecast
O dispositivo do Google parece 

um pendrive: você liga na entrada 
HDMI da TV e ele “conversa” com 
seus dispositivos. Ou seja, uma vez 
com o Chromecast configurado, 

você pode escolher um filme na Ne-
tflix em seu celular ou no computa-
dor e mandar reproduzi-lo na TV.

Os devices só precisam estar 
conectados na mesma rede wi-fi. 
O dispositivo também pode pau-
sar, voltar, controlar o volume e até 
mesmo criar playlists. A média de 
preço do Chromecast no Brasil é de 
R$ 250. 

3 – Apple TV
A central multimídia da Apple é 

uma caixinha que você liga à TV via 
HDMI. E o diferencial é que ela vem 
com um controle remoto: ou seja, 
você não precisa usar um celular ou 
um computador para escolher um 
filme na Netflix – só precisa ter uma 
rede wi-fi disponível. No entanto, 

você precisa ter uma conta no iTu-
nes para configurar a Apple TV. Um 
aparelho sai a partir de R$ 599. 

4 – Videogame
Vários consoles aceitam a ins-

talação do aplicativo da Netflix – e 
uma vez que o videogame já está 
conectado à TV, a tarefa é bem sim-
ples. Os modelos que aceitam o app 
da Netflix são: PlayStation 4, PlayS-
tation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii 
U e Wii.

5 – Aparelho de blu-ray
Outra opção é usar um aparelho 

de blu-ray com acesso à internet. Ou 
seja, além de reproduzir seus discos, 
ele também tem acesso a diversos 
apps de streaming como a Netflix. 
Há diversos modelos no mercado.

Netflix fica cerca de US$ 
10 bi mais valiosa na
última terça-feira

Ações chegaram a subir 14,9%, depois que a gigante do streaming divulgou os resul-
tados do segundo trimestre do ano

As ações da Netflix dispararam na 
última terça-feira,18, depois que a com-
panhia anunciou um lucro na casa dos 
65 milhões de dólares no segundo tri-
mestre do ano. O valor — maior do que 
os 40,76 milhões de dólares registrados 
no mesmo período de 2016 — ficou aci-
ma das expectativas dos analistas.

Os números foram comemorados 
pelos investidores. Durante a tarde, os 
papéis chegaram a ter ganhos de 14,9%, 
chegando a 184,80 dólares, a caminho 
de acrescentar quase 10 bilhões de dó-
lares ao valor de mercado de 70 bilhões 
de dólares da empresa. 

Além do aumento das receitas, a 
Netflix anunciou o acréscimo de 4,14 
milhões de assinantes em mercados 
internacionais, superando a estimati-
va média de analistas de 2,59 milhões, 
como reporta a Reuters.

Assim, a soma de clientes interna-
cionais chegou a 52,03 milhões no final 
do trimestre encerrado em junho — su-
perando o número de usuários nos Es-
tados Unidos, que é de 51,92 milhões. 

Em nota, analistas do Morgan Stan-
ley creditaram o aumento dos assinan-
tes às produções originais da Netflix, 
como The Crown, Stranger Things e 
House of Cards. 

“Nós acreditamos que a oferta de 
conteúdo em rápido crescimento lidera-
da por séries originais que, em conjun-
to, acumularam 91 nomeações do Emmy 
na última semana, impulsionou as novas 
inscrições mais fortes”, escreveram.

A expectativa das equipes do Mor-
gan Stanley e do JP Morgan é que as 
ações da empresa valorizem ainda mais 
nos próximos meses, chegando a casa 
dos 210 dólares.
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Avôs e avós são pessoas espe-
ciais e marcantes na vida de uma 
criança. Os núcleos das famílias 
atualmente estão diferentes e, além 
dos modelos nucleados (pai, mãe e 
filhos), outros grupos familiares 
surgiram (mães e filhos ou pais e 
filhos, pais e mães com filhos de 
primeiras e segundas uniões, entre 
outros). Esses novos modelos tra-
zem à tona a questão dos papeis fa-
miliares desses membros. E é aí que 
entra os avós. Neste novo contexto 
os mesmos participam como cuida-
dores dos netos de forma parcial ou 
até mesmo integral. Desta forma, a 
participação dos avós na educação 
dos netos jamais deve ser subesti-
mada.

Quando os avós se vão, ficam 
as lembranças do colo carinhoso, 
uma comida gostosa, uma palavra 
de conforto; eram nos avós, que as 
crianças viam a oportunidade de se 
aventurar e de quebrar as regras. 
Os avós desempenham também 
uma nova função – de educadores, 

transmissores de comportamentos 
e de saberes.

Os avós não têm filhos peque-
nos, o que lhes permitem ter mais 

tempo e condições de ajudar nos 
cuidados dos netos, e ainda eles 
conseguem aproveitar os netos 
melhor do que aproveitaram seus 
próprios filhos: levar para passear e 
brincar, por exemplo.

É necessário identificar os pa-
péis de cada um neste novo contex-
to de núcleo familiar, de modo que 
nem avós, pais e netos, ultrapassem 
as barreiras um do outro e deixem 
de ser uma família onde a convivên-
cia seja benéfica para todos.

Granny, a vovó presente nos 
desenhos do Looney Toones, é a 
perfeita figura caricata das avós. 
Roupas longas, óculos e cabelos 
brancos são as caraterísticas pre-
sentes em personagens deste tipo. 
Mas muita coisa mudou desde que 
a Granny surgiu, em 1937. A avó 
do século XXI é nascida na geração 
Baby Boom, entre 1946 e 1964, ou 
seja, passou pela revolução hippie e 
pelas conquistas da figura feminina 
no mercado de trabalho e na vida 
pessoal. A avó de hoje pode ser di-
vorciada, ter perfil em rede social, 
e chamar comida pelo aplicativo 
Ifood. Mas uma coisa não muda: o 
amor pelo neto.

Atualmente os avós também 
são mais saudáveis e ativos, alguns 
praticam musculação, yoga, pilates, 
caminhadas. Apesar disso, muitos 
avós trabalham, o que os impede 
de ficar tanto com os netos quanto 
gostariam, mesmo assim, eles ser-
vem de base para que os pais sem-
pre que precisam. 

Está ainda presente neles o de-
sejo de “maternar”, contando his-
tórias aos netos, mostrando álbuns 
de fotos. Se os avós da década de 
90 contavam relatos sobre a segun-
da guerra mundial, os de hoje vão 
falar sobre o “diretas já” e o Plano 
Real.

A história do dia dos avós
O dia dos avós é comemorado 

no dia 26 de julho nesse dia por 
causa da fé cristã. Esta data foi es-
colhida pelo papa Paulo VI, no sécu-
lo XX, para homenagear os pais de 
Maria, mãe de Jesus, chamados Ana 
e Joaquim. Santa Ana e São Joaquim 
foram canonizados no século XVI 
pelo papa Gregório VIII por serem 
avós de Cristo. Ao longo dos  sécu-
los, o casal recebeu comemorações 
festivas em diversas datas diferen-
tes, mas Paulo VI determinou o dia 
26 como a data definitiva.

A figura de Ana e Joaquim diz 
muito sobre o papel fundamental 
dos avós na estruturação de uma 
família, seja quais forem os pro-
blemas ou as felicidades que ela 
venha partilhar. Por vezes, os avós 
é que desempenham o papel de 
pais de seus netos; ou ainda são 
os avós que precisam dos cuida-
dos dos netos em ocasiões em que 
são afetados por enfermidades ou 
algo semelhante. Além disso, a fi-
gura dos avós revela aos jovens o 
seu próprio futuro, isto é, dá-lhes a 
imagem do que um dia serão.

A Vovó Conectada
Mariza Comiotto é avó de Gio-

vana de 9 anos, do seu filho do 

meio, Guilherme. Ela ainda é mãe 
de Alex e Marciele. Para ela, ser avó 
é a melhor coisa que existe no mun-
do. “Eu amo ser mãe, amo criança, 
e inclusive quero mais netos”.

Sobre a criação nos dias de 

hoje, ela garante que sua neta está 
sendo criada assim como o pai dela 
foi criado. “Porque tudo ele diz, eu 
vou fazer igual a minha mãe fazia. 
Tem que escovar os dentes, tem 
que estudar”. Mariza diz que Gio-

Mariza Comiotto e a neta Giovana

Mari e sua neta “emprestada” Manuela

O perfil da avó da nova era

Renita e Pedro com os netos
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vana não usa computador e nun-
ca teve tablet, mas recentemente 
ganhou um celular de aniversário. 
Quando fica com a menina, bus-
ca dar comida mais caseira, “mas 
também compro as porcarias. Do-
mingo passado, a gente levou ela 
passear no Shopping e ela comeu 
um pastel e bebeu chocolate quen-
te”, conta.

Mariza é ativa nas redes so-
ciais. Tem perfil no Instagram, Fa-
cebook e utiliza bastante o What-
sapp para se comunicar. “Eu uso 
internet, tem um monte de coisa 
que a gente aprende através da 
internet e também que a gente 
pode compartilhar com as pessoas, 
como ‘Adoro ser vó’,  ‘A minha neta 
é o melhor tesouro que Deus me 
deu’”, conclui.

A vovó emprestada
Mari Gheno tem uma neta 

“emprestada”. Isso porque sua fi-
lha, Greici, se casou com um ho-
mem que já era pai de uma bebê 
de um relacionamento anterior. 
Manuela tinha na época 9 meses, 

e agora já tem sete anos. “Mesmo 
eu sendo avó de coração me sinto 
avó de sangue, me preocupo com 
ela, quando ela está doente com-
pro para ela tudo o que precisa. Eu 
e o vovô Beto sempre vamos dar 
amor e todo apoio que ela precisar 
enquanto nós existirmos”, relata. 
A menina mora em Charqueadas, 
mas sempre Mari e o marido, Beto, 
procuram estar presentes. “Sábado 
vamos buscar ela para para passas 
as férias de inverno. O vovô já tirou 
férias para curtir ela comigo”.

A vovó orgulhosa dos 
netos

Renita Portaluppi é avó de 
quatro crianças. Da filha Sabrina, 
tem três netas: Valentina, de 9 
anos, Laura, que vai fazer 7, Hele-
na, que vai completar 3. Já do fi-
lho Rafael, tem José Pedro, de um 
ano e 4 meses. Para ela, ser avó 
nos dias de hoje é maravilhoso. “A 
gente aprende um monte com as 
pequenas, elas sabem tudo. A mi-
nha netinha mais velha pegou meu 
celular e colocou Instagram, colo-

cou tudo o que se pode imaginar 
e eu disse ‘a vovó não quer Valen-
tina’, e ela me respondeu, ‘vovó 
é ótimo, tu vai adorar vovó’, elas 
nos surpreendem, interagem bem. 
É muito bom ser vovó das minhas 
netinhas e do meu netinho”, conta, 
entusiasmada. Segundo Renita, ela 
ajuda a cuidar das crianças quando 
os pais vão a um evento, o querem 
sair sozinhos. “Elas gostam de ficar 
aqui em casa, e também na outra 
avó, em Monte Belo do Sul. Lá, elas 
gostam de fazer pão. Aqui, elas 
brincam com as minhas bijus, mi-
nhas maquiagens, meus sapatos”.
Sete dicas para ser avós 
modernos

Tentar entender o universo 
das crianças nascidas no século 21, 
ter sintonia com os pais e se poli-
ciar para não exagerar nos mimos 
são atitudes recomendadas

Os tempos mudaram. Os ‘no-
vos avós’ têm 50 anos ou mais, são 
baby boomers, nascidos entre as 
décadas de 1950 e 1960, e chegam 
à maturidade com uma expectativa 
de envelhecer com mais saúde e 

qualidade de vida do que as gera-
ções passadas.

Embora a grande maioria já es-
teja aposentada ou pensando nis-
so, esses novos ‘velhos’ não fazem 
o perfil dos avozinhos de bengala 
e já meio surdos, que passam o dia 
na frente da TV. E muitos não só 
ajudam a família financeiramente, 
como são parte integrante da cria-
ção das crianças.

Além de abertura para expe-
rimentar coisas novas, como ser 
capaz de usar um computador ou, 
até, jogar videogame, tanto os vo-
vôs quanto as vovós precisam bus-
car conhecimento para entender 
como funcionam essas crianças 
nascidas no século 21.

A tecnologia e as opções 
que ela oferece fazem com que o 
choque de gerações pareça ainda 
mais intenso. Existem, no entan-
to, jeitos de diminuir as distâncias 
e aproximar-se dos netos. Só não 
vale devolvê-los mimados para os 
pais. 

Dicas:

Tente entender um pouco do 
universo da criança 

“É importante saber do que ela 
está falando, não pode ignorar”, 
diz Monica. Se os netos já têm al-
guns gostos específicos, é essen-
cial procurar saber quais são essas 
preferências, por mais que o que 
eles digam possa parecer grego. 
“Se você vai comprar um presen-
te, por exemplo, tem que ter uma 
ideia mínima do videogame ou do 
DVD que ele vai gostar”, exemplifi-
ca Monica.

2. Compartilhe um pouco do 
seu mundo com o neto 

Com certeza era tudo mui-
to diferente na infância dos avós 
cujos netos nasceram há pouco. 
Os recursos disponíveis eram ou-
tros. Isso não significa, no entanto, 
que as crianças de hoje não podem 
desfrutar de brincadeiras e ativida-
des populares em outros tempos. 
O contato com outras realidade 
pode, sim, ser bastante provei-
toso, como explica Monica. “Isso 
estimula a criatividade e evita que 
a criança seja um ‘robozinho’, sem-
pre atuando diante de uma tela”.



Mural da fofura
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Crianças pioram o
comportamento na
presença das mães

Os cientistas do Departamento 
de Psicologia da Universidade de 
Washington, nos Estados Unidos, 
acabaram por apontar o que muitas 
mães já sabem: as crianças tendem 
a apresentar um comportamento 
pior de até 800% na presença delas. 
O nível ainda dobra se a criança for 
menor de dez anos, para 1.600%.

Cerca de 500 famílias foram 
acompanhadas durante a pesquisa. 
No processo, os especialistas ava-
liaram birras, gritos, tentativa de 
agressão aos pais, carência e fala 

errada para chamar a atenção. O es-
tudo revelou também que 99,9% das 
crianças brincavam tranquilamente 
sozinhas, contudo, quando a mãe 
aparecia, a chance de chorarem era 
de quase 100%. Esse índice ocorria 
até com crianças com deficiência 
visual, já que percebiam a presença 
da genitora pela voz.

Os pesquisadores não sabem 
explicar essa atitude, mas assegu-
ram que crianças menores de 10 
anos são mais apegadas às mães e 
precisam da atenção delas.

Índice em menores de 10 anos dobra para 1.600%

Qual o melhor leite para dar para o seu filho?
Quando os filhos param de se 

alimentar do leite materno, as mães 
ficam na dúvida de qual a melhor 
escolha para eles. Provavelmente os 
pediatras vão orientar o produto que 
disponibilizar mais nutrientes aos 
pequenos. O leite é fonte de cálcio e 
de proteínas que ajudam na formação 
dos músculos e na manutenção dos 
ossos, além de vitaminas do comple-
xo B e vitamina D, o que justifica a 
indicação para as crianças.

Outra dúvida que faz parte da ro-
tina de ser mãe (ou pai, ou avó) é qual 
tipo de leite escolher, o de caixinha 

ou o de saquinho?

Leite de Saquinho
O leite pasteurizado  é o leite 

natural, integral, desnatado ou semi-
-desnatado que recebe um tratamen-
to térmico ( 72ºC durante 15 a 20 se-
gundos), garantindo a destruição de 
bactérias patogênicas. Assim, as vita-
minas do complexo B sofrem perdas 
menores; as proteínas e açúcares do 
leite não sofrem modificações consi-
deráveis e os lactobacilos benéficos 
permanecem vivos.

Por outro lado,  alguns micror-
ganismos patogênicos mais resis-
tentes a altas temperaturas podem 
sobreviver á pasteurização, por isso 
é importante o controle de qualidade 
rigoroso.

É recomendável buscar a  proce-
dência do produto.

Leite de Caixinha 
O leite longa vida (UHT – tem-

peratura ultra-alta) é um leite homo-
geneizado que sofre um tratamento 
térmico maior  (130ºC  durante 2 a 4 
segundos), destruindo todas as bac-
térias, as patogênicas e as probióticas 
(benéficas).

Mas, nesta temperatura, se per-
dem mais as vitaminas do complexo 
B; além de alteração das proteínas e 
açucares. Através das reações quími-
cas, o leite possui uma pequena dife-
rença de sabor e os lactobacilos pro-
bióticos são totalmente destruídos. O 
leite UHT ainda utiliza conservantes. 

Por este motivo, a validade do 
leite de caixinha é em média de 4 me-
ses na embalagem fechada e 3 dias 
aberta; já o leite de saquinho tem va-
lidade de somente 3 dias. Leite de saquinho tem mais vitaminas, enquanto o de caixinha pode ter menos bactérias

Inglês para crianças com 
autismo ajuda a melhorar 
o sistema nervoso

Pais e mães têm o desafio de es-
timularem a interação social e comu-
nicação dos filhos autistas. Apesar 
do avanço da medicina, ainda não 
se sabe as causas reais do autismo, 
mas sim a influência genética e fato-
res externos que podem melhorar a 
qualidade de vida das pessoas aco-
metidas da condição. 

Uma criança autista consequen-
temente se tornará um adulto autis-
ta, portanto as ações dos professo-
res, amigos e familiares na infância, 
período que geralmente o distúrbio 
é diagnosticado, pode diminuir e até 
erradicar algumas características.

Os alunos com essa condição 
podem apresentar dificuldade para 
falar, mas incentivá-los a brincarem 
e a aprenderem novas formas de 
conhecimento pode ter consequên-
cias positivas. É importante apostar 
na forma lúdica de ensinamento, 
ou seja, usar imagens, jogos de ta-
buleiro, games, etc. Isso porque o 
sentido mais aguçado dos autistas 
é a visão. Veja o benefício que uma 
criança com autismo pode ter ao 
aprender uma nova língua, como o 
inglês:

Amplia o vocábulos
Cerca de 20 a 30% das crianças 

autistas conseguem desenvolver a 
linguagem verbal. Quando apren-
dem um novo idioma, amplia-se a 
capacidade de armazenamento no 
cérebro e pode aumentar as chan-
ces de desenvolver a comunicação 
verbal.

Reduz o risco de depres-
são

A sala de idiomas promove uma 
sinergia entre alunos e materiais 
didáticos. Apesar de o autista ter 
problema para se relacionar, quando 
isso acontece de maneira orgânica, 
sem cobrança, e com um docen-
te devidamente treinado todos os 
envolvidos só têm a ganhar tanto 
a criança, quanto as pessoas a sua 
volta.

Melhora a criatividade
O entusiasmo desse aluno na 

sala de aula através de tablet, lousa 
eletrônica e outras formas visuais, 
ajuda-os a aprender o novo idioma 
e ainda aumenta a capacidade cria-
tiva.

Melhora o sistema nervo-
so

A leitura e os exercícios físicos 
ajudam a melhorar as conexões neu-
rais. O autismo afeta o sistema ner-
voso, logo, incentivar essas crianças 
a  mudarem as rotinas fora da escola 
é fundamental como, por exemplo, 
ler em inglês e aprender cores e 
numerais.. Essas dicas e iniciativas 
reduzem o comprometimento neu-
ral dos pequenos, causado pelo au-
tismo.Criança com autismo aprende melhor através de imagens

Manuela Malacarne, de 3 anos, é a fofura da mamãe Anídria Foppa



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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A linda Baby, gatinha de Lourdes Pelegrini Casagrande

Estudo analisa voltas
noturnas de gatos

Uma pesquisa realizada pela 
Central Tablelands LLS, um serviço 
governamental em Nova Gales do 
Sul, analisou as voltas noturnas que 
os gatos de estimação dão durante a 
noite. O estudo foi feito a partir de 
um serviço de monitoramento por 
GPS, que rastreou o percurso dos bi-
chanos.

Ao analisar o mapa, percebe-se 
que os gatos podem percorrer muito 
além da vizinhança. Alguns se afastam 
até 3 quilômetros de casa. “Quando 
você fala com vários donos de gatos, 
eles dizem: ‘Oh, meu gato apenas 
dorme na beirada da minha cama, 
não vai a lugar algum’”, comenta Pe-
ter Evans, um dos pesquisadores.

Pesquisa foi realizada em Nova Gales do Sul, Austrália

Alimentos prejudiciais para cães
Certos alimentos podem fazer 

mal aos bichinhos, chegando a causar-
-lhes doenças ou até mesmo a morte. 
Conheça alguns desses alimentos que 
não devemos dar aos cães:

Chocolate
Para nós, o chocolate é uma 

criação dos deuses, mas para os cães 
pode ser fatal. Isso porque o choco-
late contém teobromina, substância 
parecida com a cafeína. Até pequenas 
quantidades de chocolate podem pro-
vocar nos cães vômito, diarreia, sede 
excessiva, além de tremores, convul-
sões, alteração nos batimentos cardí-
acos, alergias e intoxicação.

Bebia alcoólica
Parece engraçado dar um pou-

co de cerveja ou caipirinha para seu 
cachorro lamber (acredite, muitas 
pessoas se divertem fazendo isso!). 
Contudo, as bebidas alcoólicas, as-
sim como o chocolate, provocam 
vômitos, diarreia, alterações no sis-
tema nervoso central, problemas de 
coordenação, dificuldade respirató-
ria, coma e até a morte. Além disso, 
quanto menor o cão, maior o efeito. 
Portanto, nada de embriagar seu ca-
chorrinho.

Uva ou uva passa
Nem todas as frutas fazem bem 

ao estômago dos cachorros. É o caso 
da uva ou da uva passa. Elas podem 
causar insuficiência renal precoce, 
vômitos, chegando a deixar os bichi-
nhos bastante apáticos.

Macadâmia
A macadâmia, mesmo em peque-

nas quantidades, pode envenenar seu 
cão, levando-o à morte. Quando in-
geridas por cães, essas nozes provo-
cam graves sintomas, como tremores 
musculares, fraqueza ou paralisia dos 
membros posteriores, vômitos, tem-
peratura corporal elevada e frequên-
cia cardíaca rápida. Desesperador, 
não é mesmo?

Alho e cebola
Tanto o alho quanto a cebola 

causam a destruição de células ver-
melhas no sangue dos cães, levando-
-os à anemia. Além disso, em grandes 
quantidades, o alho e a cebola provo-
cam intoxicação, fazendo os cachor-
ros apresentarem sintomas como 
fraqueza, vômitos, apatia, falta de 

apetite e de ar.

Abacate
O abacate é considerado um dos 

alimentos mais perigosos para cães, 
segundo a ASPCA (sigla em inglês da 
Associação Americana de Prevenção 
à Crueldade com Animais). O grande 
vilão do abacate é a substância Persin, 
que é altamente tóxica e letal para 
cães. Evite qualquer tipo de contato 
desse alimento com seus cachorri-
nhos.

Bebidas com cafeína
Se faz mal para os humanos, que 

dirá para bichos, não é mesmo? Pois 
a cafeína pode ser letal para o cachor-
ro, sem a possibilidade de reversão. 
Ao ingerir cafeína, o animal tem uma 
reação muito parecida com o enve-
nenamento. A substância o deixa 
agitado, com a respiração acelerada, 
palpitações cardíacas, tremores mus-
culares, convulsões e sangramentos. 
Não pense que é só o café que con-
tém cafeína, bebidas como refrige-
rantes, à base de cacau e energéticos 
também possuem a sustância em sua 
formulação. Sem contar que também 
existem medicamentos humanos que 
contém cafeína, como os analgésicos 
e antitérmicos.

Ossos
Quem nunca deu um ossinho 

de galinha para seu cachorro? Entre-
tanto, os ossos são, muitas vezes, os 

responsáveis por lesões nos dentes e 
boca dos cães. Pode levar até a pro-
blemas estomacais, se pedacinhos do 
osso ficarem colados na parede no es-
tômago do bicho, ou então provocar 
hemorragia, caso o animal engula um 
pedaço pontiagudo. A melhor opção 
são as versões industrializadas dos 
ossos, que não apresentam esse tipo 
de risco.

Frutas com sementes
Algumas frutas fazem bem à saú-

de dos animais, mas suas sementes 
não. O perigo consiste na inflama-
ção que os caroços das frutas podem 
causar no intestino delgado dos cães. 
Outro problema é que as sementes 
em algumas situações causam obs-
truções, hemorragias e até envene-
namento. Busque sempre retirar a 
semente das frutas antes de oferecer 
ao seu cão.

Doces
Alguns especialista afirmam que 

o açúcar é a nova droga da moderni-
dade, causando diversos danos à saú-
de. Eis pois que com os cães não se-
ria diferente. Na realidade, pode ser 
até pior. Os doces possuem o xilitol, 
substância responsável pelo aumento 
da insulina que circula no corpo do 
cachorro, podendo levá-lo à insufi-
ciência hepática. Com a ingestão de 
açúcar, seu cachorro pode ter vômi-
tos, letargia e perda de coordenação 
e convulsões.

Na dúvida de qual alimento dar ao animal, opte somente pela ração, que é feita 
especialmente para eles com tudo que precisam. 
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Miraci Galvan comemorando a chegada do inverno Os amigos Fernando Moreira, Lucas Debiazi, Andressa Masutti, Denise Pastorio, Daniela Pasto-
rio, Katia Monteiro, Ana Paula Franceschini, Jana Souza, Thaís Mejolaro, celebrando a amizade

Dançarinos da cena hip hop de Bento

Daiane Mattos em foto com a família, comemorando sua 
formatura

Bruna Buffon posa em ensaio fotográfico


