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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 

Evandro se recusa a contar 
para Júlio o que fez por Mônica. 
Bebeth se emociona com a fala 
de Márcio sobre Flor. Júlio pensa 
em devolver o dinheiro do roubo. 
Maria Pia diz a Malagueta que não 
cumprirá sua parte no acordo. Luí-
za repreende Eric por trabalhar no 
hospital. Sabine passa mal e Dom 
corre para acudir a mãe. Borges 
não gosta de ver Márcio com Be-
beth. Athaíde é avisado que sua 
camionete foi encontrada e Maria 
Pia liga para Malagueta. Douglas 
consegue um emprego para Luíza. 
Dom encontra Cristóvão na praia. 
Bebeth anuncia a Eric que irá pro-
curar um psiquiatra. Sabine se 
enfurece ao ver Lígia chegar à sua 
festa com um vestido idêntico ao 
dela. Nelito conta para Antônia que 
Júlio beijou Cíntia.

Aurora repreende Bibi por fi-
car ao lado de Rubinho e avisa que 
Caio deixou o caso. Eurico decide 
arcar com o tratamento médico de 
Nonato. Dantas estranha ao saber 
da suposta viagem de Bibi. Zu des-
confia da proximidade de Eugênio 
com Ritinha. Jeiza não gosta de ver 
Amílcar com Cândida. Abel desaba-
fa com Nazaré sobre a mãe de Zeca. 
Zeca mostra a foto de sua mãe para 
Jeiza. Caio conta para Eugênio que 
assumirá um cargo na secretaria de 
segurança. Silvana confronta Eugê-
nio sobre Irene. Ruy descobre que 
Ritinha mentiu sobre o curso de 
gastronomia.

Jacira e Miss Liu lutam, e Pia-
tã se desespera. Thomas percebe a 
aflição de Anna, e Leopoldina tenta 
afastá-la dele. Sebastião descobre 
que Cecília é Rosa Branca. Dom 
Pedro e Isaura se beijam. Anna 
afirma a Peter que não fugirá sem 
Vitória. Elvira vai à taberna atrás de 
Quinzinho. Piatã encontra Vitória. 
Elvira e Hugo procuram Quinzinho 
pelas ruas. Cecília e Libério namo-
ram no jornal e são flagrados por 
Sebastião. Joaquim e Quinzinho se 
encontram com Anna. Thomas se 
junta a Liu e persegue a esposa. 
Jacira entrega Vitória para Anna. El-
vira vê Joaquim e Quinzinho e ten-
ta ir atrás deles. Thomas encurrala 
Anna, Joaquim e as crianças.

Keyla tenta despistar Dóris. 
Tato avisa a Keyla que Deco lhe 
mandou um e-mail. Julinho ame-
aça acabar com o romance entre 
Josefina e Roney. Fio sugere que 
Tato venda algo para comprar um 
celular para Keyla. Benê questio-
na Ellen sobre Jota. Bóris critica 
Edgar por ceder às exigências de 
Mitsuko. Os alunos testam o apli-
cativo de Ellen e Jota. Moqueca in-
centiva Anderson a proibir Tina de 
fazer seu vídeo. Lica discute com 
Edgar, que ameaça tirá-la do colé-
gio. Keyla escreve um e-mail con-
tando toda a verdade para Deco.

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!

Os primeiros dias da semana apresentam 
energias tensas, sugerindo uma grande difi-
culdade para conseguir concluir bons acordos 
e parcerias. A resolução de pendências pode 
precisar de muita paciência, pois as partes 
envolvidas agem sob forte emoção e, sendo 
assim, será necessário manter o auto controle. 
E falando em “auto”, se você for viajar de carro 
nesta semana, quando se iniciam as ferias es-
colares, redobre o cuidado. Isso porque existe 
a possibilidade de haver um aumento de aci-
dentes, inclusive daqueles causados por con-
dições climáticas adversas, como neblina ou 
chuva. Cuide de sua saúde mantendo uma die-
ta saudável, mas não exagere nos exercícios.

A Lua ainda em fase crescente entra em 
oposição com seu signo nos primeiros dias da 
semana, podendo causar explosões emocio-
nais que serão causa de discussões decorren-
tes de preocupações com problemas financei-
ros. No entanto, em meados da semana, essa 
energia mudará, podendo indicar o término de 
suas preocupações! Você conseguirá encontrar 
alguma solução satisfatória capaz de aliviar 
essa sensação de desalento que o acompanha 
há algumas semanas. Você poderá aproveitar 
para resolver também suas carências afetivas 
conversando com seu parceiro amoroso. Lem-
bre-se que o relacionamento é uma via de duas 
mãos e você só recebe e aquilo que doa!

Você assumiu alguns compromissos 
que deverá cumprir agora enquanto seu re-
gente, Mercúrio, se opõe ao planeta Plutão. 
Essa configuração indica a possibilidade da 
conclusão de acordos, parcerias e fechamen-
to de negócios. Mantenha-se firme em suas 
oposições, mas seja suficientemente flexível 
para poder se adaptar às novas circunstân-
cias que a vida lhe propõe. Ações pendentes 
na Justiça terão conclusões favoráveis a você. 
Algumas situações familiares adversas po-
dem colocar a duras provas a sua paciência! 
Evite enfrentamentos desnecessários que só 
causam desgaste nos relacionamentos. Este 
não é um bom momento para ter DR!

Enquanto o Sol avança em seu signo 
e renova as suas energias lhe propondo no-
vos desafios, você deve conseguir concluir 
assuntos pendentes, seja no âmbito íntimo 
ou profissional. Se você estiver desejando 
dar uma guinada em sua vida, este é o mo-
mento adequado. Quem sabe você receba 
uma proposta para trabalhar no exterior e 
realize um sonho que tem há muito tempo? 
De qualquer maneira, o céu poderá ajudá-
-lo na resolução de pendências e também 
a começar um novo projeto aproveitando a 
fase crescente da Lua. Se estiver pensando 
em iniciar uma dieta mais saudável ou aban-
donar um vicio, este é um bom momento!

Enquanto o seu regente, o Sol, avança 
no signo de Câncer, você pode pensar em 
resolver assuntos relativos ao ambiente fami-
liar e ao lar. Investimentos e outros assuntos 
financeiros podem se solucionar favoravel-
mente, porém alguns acordos necessitarão 
de revisões ou de novas avaliações para que 
sejam concluídos. Tenha paciência e não for-
ce nenhuma situação pois tudo terminará 
conforme seus desejos. Aproveite para cui-
dar de sua saúde, retomando uma atividade 
abandonada ou começando uma nova! Você 
está precisando de férias e, se for viajar, re-
dobre o cuidado, pois há perigo de acidentes 
e aborrecimentos nas viagens.

Você desfruta de boas configurações 
astrológicas e não tem do que se queixar, 
pois consegue driblar com alguma facilidade 
os percalços que a vida lhe propõe. Os assun-
tos relativos à família e ao lar ganham desta-
que em razão dos bons fluidos astrológicos 
desta semana, portanto trate de desfrutar os 
momentos agradáveis na companhia de seus 
entes queridos. Aliás, você pode aproveitar 
para visitar parentes e familiares que não vê 
há muito tempo. As viagens de lazer podem 
servir para reestabelecer o seu bem estar 
físico e mental, desgastado pelas preocu-
pações dos meses passados. Aproveite esse 
momento e descanse!

Alguns compromissos adquiridos ante-
riormente pedirão muito mais empenho de 
sua parte se quiser que cheguem a um bom 
termo. Seu empenho pessoal será impres-
cindível para o sucesso de seus empreendi-
mentos, mas você precisará lutar muito para 
chegar onde deseja! Avalie bem todas as situ-
ações antes de investir tempo e dinheiro em 
alguma nova proposta. Melhor se concentrar 
nos compromissos já assumidos para não se 
sobrecarregar demais. Dedique parte de seu 
tempo para reuniões familiares ou amigos 
que servirão para afastar as preocupações de 
sua cabeça. E não se esqueça da sua saúde, 
mantendo uma dieta saudável e regular.

As emoções se tornam intensas sob 
as configurações desta semana e, por causa 
disso, requerem mais atenção de sua parte 
para mantê-las sob controle. Evite discutir 
a relação, pois haverá tendência a tomar 
decisões de forma impulsiva. No entanto, 
se você deseja colocar um ponto final em 
uma situação que está atrapalhando o seu 
bem-estar, então este é o momento certo. 
Aliás, você pode aproveitar este momento 
também para fazer uma cirurgia, para ado-
tar uma nova dieta ou ainda abandonar um 
hábito nocivo. O céu o ajudará a dar a volta 
por cima e a iniciar algo novo, realizando 
seus maiores desejos. Saiba aproveitar!

Alguns dos obstáculos que você 
previa estão precisando de decisões defi-
nitivas que você não pode adiar mais. As 
configurações astrológicas atuais irão faci-
litar o cumprimento de compromissos e a 
conclusão de acordos. Assuntos legais po-
dem ser finalmente resolvidos, afastando 
da mente as preocupações que estavam 
atrapalhando o seu equilíbrio emocional. 
Aproveite também para concluir acor-
dos ou assinar parcerias que o ajudarão 
em negócios futuros. Assuntos familiares 
também requerem algumas decisões im-
portantes de sua parte: pense no seu orça-
mento e não se exceda nas despesas.

As configurações astrológicas des-
ta semana focalizam diretamente o seu 
signo, permitindo que você chegue a um 
ponto final em uma situação há muito 
tempo ambicionada. Assuntos que neces-
sitam de decisões de justiça, processos 
em andamento ou ainda investimentos 
chegam a bom termo, mas precisam de 
muito empenho da sua parte e de uma 
certa adaptação. Seu empenho pessoal 
e sua persistência serão recompensados. 
Por outro lado não se esqueça de reservar 
algum tempo para os cuidados familiares 
para poder desfrutar de bons momentos 
de lazer. Que tal umas férias?

A ex-repórter de TV Luana de 
Almeida Domingos, de 32 anos, foi 
presa nesta terça-feira (4), após ser 
acusada de corrupção ativa e de inte-
grar uma organização criminosa. 

Luana foi presa em Ilha Bela, no 
litoral norte de São Paulo, e está sen-
do encaminhada ao Decade, na ca-
pital paulista, segundo informações 
do UOL. Ela estaria “envolvida com 
organização criminosa que atua den-
tro e fora dos presídios”, segundo a 
polícia.

Suspeita de cuidar dos interes-
ses jurídicos da facção, ela levava 
recados dos líderes presos para os 
integrantes, chegando a executar or-
dens fora da cadeia. O esquema foi 
descoberto em 2016, quando já havia 
um mandado de prisão preventiva ex-
pedido contra a jornalista.

Ex-repórter Luana de 
Almeida é presa

Pai de Rihanna confirma 
namoro da filha com 
Ronald Fenty 

Desde que foram visto aos beijos 
em um hotel da Espanha, Rihanna e o 
magnata saudita Hassan Jameel não se 
desgrudaram mais. O casal seguiu via-
gem para Ibiza nesta quinta-feira (29) e 
muita gente ficou em dúvida se o relacio-
namento é para valer ou apenas um caso 
passageiro na vida dela, que ainda não 
falou sobre o assunto.  O pai da cantora, 
Ronald Fenty, disse que Rihanna contou 
para a família sobre o novo namorado há 
cerca de um mês e que o relacionamento 
é sério.

O pai da cantora aconselhou a filha 
a não namorar artistas ou atletas. Ronald 
quer conhecer o genro e contou que quer 
ser vovô em breve, mas aproveitou para 
avisar que a filha é muito independente e 
precisa de um homem liberal.
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Separamos os looks atualiza-
dos mais recomendados para quem 
veste  tamanhos plus size. Confira:

Estampas geométricas
Quem gosta de estampas no 

seu closet pode comemorar, pois 
muitas marcas estão investindo 
nelas para dar mais graça as suas 
peças.

As estampas geométricas são 
especialmente interessantes para 
peças de moda plus size porque 
criam efeitos que deixam a silhueta 
feminina visualmente mais esbelta.

Além disso, são estampas que 
modernizam os looks. Esse tipo 
de estampa aparecerá bastante em 
vestidos e saias, mas nada impede 
de fazer combinações de blusas 
com estampas geométricas e cal-
ças!

Dica para aderir
Se você gosta de estampas ge-

ométricas a dica para aderir é pre-
ferir os desenhos que criam linhas 
nas diagonais sobre o corpo.

Tendências modernas da moda plus size 
Linhas diagonais ajudam a criar 

um efeito de silhueta mais esbelta, 
mas isso não significa que você não 
pode optar por outros tipos de ge-
ometria como listras horizontais.

Shorts / bermuda de 
alfaiataria

As peças de alfaiataria estão 
migrando do terreno do formal 
para o uso em momentos de maior 
descontração.

No que diz respeito as tendên-
cias plus size é interessante trazer 
os shorts ou bermudas de alfaiata-
ria para looks mais soltos.

Uma forma de garantir mais 
conforto para caminhar com a peça 
é que a peça fique soltinha nas per-
nas. O ideal é ter alguns dedos en-
tre a barra do shorts e a sua perna.

Em termos de combinação de-
pende de qual a ocasião para a qual 
você está se preparando.

Dica para aderir
Um problema bastante comum 

na hora de comprar shorts ou ber-
muda é encontrar uma peça que 
sirva tanto na cintura quanto nas 
pernas, isso porque nossa indústria 
de roupas ainda não conseguiu oti-
mizar seu trabalho.

A recomendação é preferir pe-
ças que sirvam nas pernas e mandar 
ajustar a cintura solta numa costu-
reira. O shorts ou bermuda vai bem 
com camisetas mais descoladas e 
também com blusas formais.

Influência boho
Já percebeu que entra ano, 

sai ano e peças com estilo boho 
continuam em alta? Isso acontece 
porque é um estilo que tem muito 
a adicionar no guarda-roupa femi-
nino.

Para a moda plus size a tendên-
cia chega com um perfuminho hip-

pie em vestidos com modelagem 
de bata e em batas de verdade.

Podemos observar dois cami-
nhos possíveis, usar vestidos com 
um estilo mais romântico com es-
tampas florais ou mesmo batas que 
puxam mais para o boho.

Dica para aderir 
Quem gosta de um visual mais 

romântico vai poder aproveitar as 
estampas em estilo liberty (flore-
zinhas pequenas) enquanto que as 
mulheres que gostam de um estilo 
com um toque mais de sensualida-
de podem apostar em peças com 
um decote mais amplo deixando 
mais dos ombros a mostra.

Looks de peça única tem sem-
pre algo de fashion para agregar ao 
estilo, dentre as peças únicas que 
mais fazem sucesso devemos des-
tacar o macacão.

Quem sabe como usar essa 
peça corretamente, pode estar tra-
jando tanto um look leve para um 
dia divertido como uma peça pode-
rosa.

Observe que para looks para 
o dia o mais indicado é escolher 
peças leves e com estampas colo-
ridas. Para as produções noturnas a 
dica é optar por peças mais sóbrias 
e que apostem na sensualidade.

Tons pastel
Existe um mito de que mulhe-

res mais cheinhas não devem usar 
cores claras, a principal tendência 
que vemos chegando em é exata-
mente a queda dessas “regras” que 
impedem as mulheres de usar o 
que tem vontade. Nada mais repre-
sentativo do um closet repleto de 
peças em tons pastel.

A tendência pode ser adicio-
nada ao seu estilo sem descarac-
terizá-lo, pois algumas mulheres 
gostam de contraposição de tons 
claros com tons escuros enquanto 
outras gostam de investir em pro-

duções total candy colors.
Essa tendência que chega for-

te na moda plus size nos traz al-
guma nostalgia dos looks das divas 
de outras épocas e por isso vai 
bem em peças como saias midi e 

jaquetas estruturadas.
Uma dica que deixa qualquer 

visual muito bacana é ter contras-
tes dentro do mesmo look, uma 
peça retrô com uma peça moderna, 
por exemplo.

As estampas geométricas criam efeitos que deixam a silhueta feminina mais esbelta

Quem gosta do visual romântico pode apro-
veitar estampas com florezinhas pequenas

O shorts vai bem com camisetas mais descoladas e também com blusas formais
Linhas diagonais ajudam a criar um 
efeito de silhueta mais esbelta
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Qual o papel das cores em nossa vida?
As cores desempenham um pa-

pel muito importante em nosso dia-
-a-dia. Há estudos que comprovam os 
benefícios e malefícios de cada uma 
e que analisam o poder que elas têm 
de influenciar as atividades humanas.  
Cada cor tem um ou vários efeitos. 

Vermelho
É a mais chamativa e vibrante das 

cores. Tem a capacidade de estimular 
a glândula suprarrenal e os neurônios. 
É o tom ideal para quando vamos pas-
sear ou fazer exercícios, porque é 
estimulante. A cor também é sinôni-
mo do amor. Pesquisas mostram que 
homens se sentem mais atraídos por 
mulheres vestidas de vermelho. Po-
rém, o excesso da cor causa estresse, 
frustração e até raiva.

Amarelo
Lembra a luz e o calor do sol, 

por isso o amarelo é um potente an-
tidepressivo. Na presença do tom, o 
corpo libera uma substância química 
chamada serotonina, relacionada com 
a felicidade e o bem estar. Ainda, esta 
cor ajuda na concentração e faz com 
que o sistema nervoso se desperte. 

Azul
Estudos indicam que o azul pro-

jeta a criatividade da mente. A cor 
tem efeito calmante, mas sua longa 
exposição é negativa, e causa tristeza 
e depressão. Nosso cérebro considera 
materiais de cor azul como mais le-
ves, e por isso, em várias academias, 
os alteres são dessa cor. Não é um 
tom muito presente nas comidas, já 
que se relaciona a algo tóxico e pode 
causar perda de apetite.

Preto
O preto significa autoridade, po-

der, inteligência e conhecimento.  Na 
moda, se associa ao estilo e ajuda a 
afinar a silhueta. 

Branco
O tom mais neutro que existe é 

sinônimo de pureza e limpeza. De-
monstra esterilidade e, ao mesmo 
tempo, sofisticação. Além disso, tem 
um efeito calmante e traz muita luz 
para os cômodos.

Verde
O verde é a cor da natureza e é 

a bastante usada para decorar os in-
teriores dos apartamentos e casas. A 
cor tem efeito calmante e relaxante 
para os olhos, alivia o estresse e ativa 
a atenção. Por isso em muitas escolas 

a lousa é dessa cor. Pesquisas anali-
sam que os clientes costumam passar 
mais tempo em lojas com muito ver-
de do que naquelas onde prevalecem 
outras cores.

Rosa
Uma música popular francesa é 

“la vie en rose”, que fala sobre pas-
sar a ver a vida de modo mais leve, 
romântico. Isso porquê o rosa é a cor 
mais feminina que existe, e está as-
sociada à tranquilidade, reduzindo a 
raiva e ansiedade.  Algumas prisões 
pintam seus ambientes comuns desta 
cor para tranquilizar os prisioneiros. 

Roxo
O roxo é a cor dos imperadores, 

reis, por isso é associada ao luxo e 
à sofisticação. Permite desenvolver 
pensamentos profundos e a espiritua-
lidade. Também foi demonstrado que 
o roxo ajuda a intensificar e melhorar 
a vida sexual, por isso é aconselhado 
para os quartos matrimoniais.

Laranja
Uma cor muito chamativa, com 

efeitos similares aos do amarelo. A 
cor de laranja estimula as atividades 
mentais e é muito bom para estudar e 
para aumentar o apetite.

Ambientes rosas são ideais para transmitir tranquilidade
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As festa deste final de semana:

Sábado
Festa: Crazy Train 
Onde: Ferrovia Live
Quando: 08 de julho, a partir da 
meia-noite
Quanto: antecipados R$ 15,00
Festa: Comemoração ao Dia In-
ternacional do Rock
Onde: Show Bar - Carlos Bar-
bosa
Quando: 08 de julho, a partir das 
23h
Quanto: antecipados R$10,00. 

Na hora: Feminino R$10,00 - 
Masculino R$20,00
Festa: Daqui 01
Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quando: 08 de julho, a partir da 
meia-noite
Quanto: R$ 20,00
Festa: Invasão Viking
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: Quando: 08 de julho, a 
partir das 23h
Quanto: antecipados Masculino 
R$80 - Feminino R$40

Serviços de streaming que oferecem filmes 
e séries para quem não assina Netflix

A Netflix não está sozinha no 
mundo do streaming de conteúdo 
multimídia. Há muitos outros servi-
ços de boa qualidade, que podem 
substituir muito bem a Netflix.

Verificando a disponibilidade 
de boas opções no mercado brasi-
leiro, separamos algumas alterna-
tivas para você que está em busca 
de novidades. Obviamente, as reco-
mendações aqui não significam que 
você deve cancelar a Netflix, pois a 
ideia é agregar mais variedade ao 
seu dia a dia. Confira: 

Crackle: Streaming gratuito, 
Poucos títulos, Filmes mais anti-
gos, Tem publicidade

O Crackle é um serviço da Sony 
que leva conteúdo gratuito até os 
usuários. Compatível com apare-
lhos da Sony (TVs, consoles e home 
theaters), mas também disponível 
para smartphones, tablets e PCs, o 
serviço conta com uma biblioteca 
enxuta de filmes e séries.

A qualidade do Crackle é de 
alta definição, e alguns filmes estão 
disponíveis com o áudio original. 
As publicidades aparecem de forma 
intercalada durante a reprodução 
dos filmes, de modo similar ao que 
vemos na televisão. A biblioteca 
desse serviço é composta por títu-
los antigos, porém ele se destaca 
pelo modelo de negócios baseado 
em publicidade.

Looke: Assinatura; aluguel e 
compra, Valor mensal: R$ 18,90, 
Primeiro mês grátis, Aproximada-
mente 12 mil títulos disponíveis, 
Aluguel: de R$ 0,99 até R$ 9,90, 
Compra: de R$ 12,90 até R$ 45,90

Um dos mais completos ser-
viços de streaming é brasileiro. O 
Looke foi lançado há pouco mais 
de um ano. O modelo de negócios 
desse serviço se divide em três fun-
ções: assinatura, aluguel e compra. 
Pagando R$ 18,90 por mês, o con-
sumidor pode ver qualquer conteú-
do, a qualquer momento e em qual-
quer aparelho (é possível usá-lo em 
três telas simultaneamente).

O Looke pode ser utilizado 
através de computador (Windows 
ou Mac), iPad, iPhone, tablets e 

smartphones Android e Windows, 
TVs e Blu-rays LG, Samsung, Sony 
e Philips, Xbox One e Xbox 360 e 
Chromecast. De acordo com a em-
presa, apps para PS3, PS4, Apple TV 
e TVs da Panasonic, Philco e Semp 
Toshiba estão em desenvolvimento.

Claro video: Assinatura, alu-
guel e compra, Valor mensal: R$ 
19,90, Primeiro mês grátis somen-
te para clientes da Claro

Disponível desde 2013, o Claro 
video é outro excelente concorren-
te da Netflix, pois oferece sistema 
de assinatura com filmes, séries, 
shows, documentários e desenhos. 
Da mesma forma como funciona o 
Looke, o serviço de streaming da 
Claro também apresenta modelos 
de negócio diferenciados: assinatu-
ra, aluguel e compra.

O valor da assinatura é de R$ 
19,90. O catálogo é diversificado 
e funciona de forma bem parecida 
com a da Netflix. Você pode ver 
qualquer filme ou série, quantas ve-
zes quiser, a qualquer momento e 
em diferentes aparelhos.

O Claro video está disponível 
para computadores (através do 
site), aparelhos Android e iOS, bem 
como Smart TVs de várias marcas. 
Os títulos estão disponíveis com 
áudio original, opções de legenda e 
qualidade de alta definição.

Google Play Filmes: Aluguel 
e compra, Aluguel: até R$ 14,90, 
Compra: até R$ 44,90, Lançamen-
tos e grande catálogo de filmes, 
Filmes rodam diretamente no 

YouTube
Os filmes alugados ou com-

prados pelo Google Play Filmes 
funcionam tanto em computadores 
(diretamente no navegador) quanto 
em smartphones e tablets com An-
droid. As novas TVs com o sistema 
da Google também já trazem o apli-
cativo instalado.

O Google Play Filme conta com 
muitos lançamentos a preços cama-
radas (com valores de aluguel que 
variam de R$ 6,90 a R$ 14,90). Os 
valores de compra variam muito 
conforme a qualidade (filmes em 
resolução padrão são mais baratos) 
e o fator novidade (filmes mais re-
centes podem custar até R$ 44,90).

iTunes: Aluguel e compra, 
Lançamentos e grande catálogo de 
filmes

O serviço da Apple é um dos 
pioneiros em comercialização de 
filmes digitais. Disponibilizando fil-
mes para aluguel e compra, o apli-
cativo está disponível para compu-
tadores (PC e Mac), bem como para 
iPhone, iPad e iPod touch.

Os conteúdos do iTunes estão 
disponíveis com áudio original, 
legenda e qualidade Full HD. Os 
filmes alugados podem ser repro-
duzidos por um período de até 48 
horas (sendo possível assistir quan-
tas vezes quiser). Os títulos adquiri-
dos ficam registrados na sua conta 
e podem ser desfrutados em qual-
quer aparelho compatível.

Mercado brasileiro
Tirando essas opções, o con-

sumidor tem somente serviços de 
streaming que são agregados com 
outras assinaturas. É o caso do Vivo 
Play, da Sky Online, do Net NOW 
e de outros que estão disponíveis 
somente para os consumidores que 
optam por manter as TVs por assi-
natura.

Concorrentes como HBO Now, 
Amazon e Hulu, que lá fora se des-
tacam com catálogos bem expres-
sivos e conteúdos próprios, ainda 
não estão disponíveis por aqui, o 
que limita bastante as opções para 
o consumidor brasileiro. De qual-
quer forma, a Netflix não está sozi-
nha, e você pode experimentar ou-
tras alternativas se for um cinéfilo e 
estiver em busca de novidades.

Programação para o seu final de semana

Os filmes alugados ou comprados pelo Google Play Filmes funcionam tanto em
computadores quanto em smartphones e tablets com Android

Um dos mais completos serviços de streaming é brasileiro Looke
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Veja os 6 smartphones com 
maior duração da bateria

Geralmente, a bateria dos smar-
tphones duram um dia, com um uso 
moderado, mas, se você costuma usar 
muito o aparelho e não quer ficar 
carregando ao longo do dia, precisa 
escolher um modelo com boa auto-
nomia.

Veja uma lista dos smartphones 
com melhor bateria do mercado atu-
almente:

Motorola Moto Z Play
O celular é o que tem maior du-

ração de bateria da linha Z, sendo que 
ele aguentou 23 horas e 3 minutos 
durante testes. O Moto Z Force, por 
outro lado, não conseguiu ficar ligado 
por mais de 16 horas e 32 minutos.

Huawei Mate 9
Com uma bateria de 4.000 mAh, 

o smartphone consegue suportar 18 
horas e 35 minutos de uso contínuo.

Samsung Galaxy S7 Active
Este é o smartphone da linha S7 

com maior autonomia, sendo que a 
sua bateria dura mais de 21 horas. 
Enquanto isso, o S7 Edge e S7 aguen-
tam, respectivamente, 19 horas e 16 
horas.

OnePlus 3T
O aparelho substituiu o último 

carro-chefe OnePlus 3 da empresa 
com um processador Snapdragon 821 
mais poderoso e uma câmera frontal 
mais nítida. Ele também tem uma 
bateria maior, que dura mais de 16 
horas.

BlackBerry DTEK60
Embora a BlackBerry não tenha 

investido muito na parte externa 
do dispositivo, a vida útil da bateria 
chegou a 14 horas e 15 minutos nos 
testes.

Samsung Galaxy J3
A bateria removível do celular 

aguentou 15 horas e 40 minutos de 
uso.

Modelos de Smartphone tem as melhores baterias do mercado

Game que ‘treina o cérebro’ 
melhora memória de
pessoas com perda cognitiva
Criado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, jogo melhorou 
a memória de 40% de pacientes nos estágios iniciais de demência

Um jogo de computador para trei-
namento do cérebro desenvolvido por 
neurocientistas britânicos tem se mos-
trado eficaz para melhorar a memória 
de pacientes nos primeiros estágios de 
demência e poderia ajudar a evitar al-
guns sintomas de perda cognitiva.

Os pesquisadores, que desen-
volveram o aplicativo que parece um 
“game show” e testaram seus efeitos 
sobre a cognição e a motivação em um 
pequeno estudo, constataram que cer-
ca de 40% dos pacientes que jogaram 
durante um mês melhoraram a pontu-
ação de memória.

“Esperamos estender estes resul-
tados em estudos futuros sobre o en-
velhecimento saudável e doença de Al-
zheimer leve”, disse George Savulich, 
que liderou o estudo na Universidade 
de Cambridge.

Demência é um enorme problema 
global de saúde. A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) diz que cerca de 
47,5 milhões de pessoas tinham de-
mência em 2015, e esse número está 
crescendo rapidamente com o aumen-
to da expectativa de vida e o envelhe-
cimento da sociedade.

A doença é incurável e há poucos 
medicamentos que podem aliviar os 
sintomas, que incluem declínio da me-
mória, do pensamento, do comporta-
mento e das habilidades de navegação 
e espaciais e a perda gradual da capaci-
dade de realizar tarefas diárias.Ao pu-
blicar seus resultados no International 
Journal of Neuropsychopharmacology, 
Savulich disse que, além de melhorar 
a pontuação de memória, os pacientes 
que jogaram retiveram informações vi-
suais mais complexas do que aqueles 
que não jogaram.

Especialistas independentes dis-
seram que as conclusões do estudo são 
encorajadoras, mas que o aplicativo 
precisa ser testado em outras formas 
de treinamento do cérebro em testes 
clínicos envolvendo mais pessoas.

“Apesar de que este tipo de trei-

namento do cérebro não será capaz 
de impedir em última análise ou curar 
doenças de memória como a demên-
cia, (é) um caminho promissor para 
melhorar sintomas iniciais da doença 
da memória”, disse Tara Spiers-Jones, 
da Universidade de Edimburgo.

Game show criado por pesquisadores da Universidade de Cambridge melhora
memória de pacientes com demência

O mercado brasileiro de compu-
tadores voltou a crescer no primeiro 
trimestre de 2017 após cinco anos de 
resultados negativos, mostra um es-
tudo da empresa de consultoria IDC. 

Entre janeiro e março, foram vendi-
das 1,1 milhão de máquinas - 5% a 
mais que no mesmo período de 2016.

O crescimento não era registrado 
desde 2012. Os dados mostram que, 

do total de aparelhos vendidos no 
primeiro trimestre, 405 mil unidades 
foram desktops e 701 mil notebooks.

Os computadores destinados 
ao consumidor representam 65% do 
total, enquanto o segmento corpora-
tivo foi responsável pela compra de 
35% das máquinas.

Ainda segundo o estudo, o pre-
ço médio nos três primeiros meses 
desse ano foi de R$ 2.141, 22% menor 
em relação ao registrado no primeiro 
trimestre de 2016 (R$ 2.750). Para a 
empresa, a redução, motivada prin-
cipalmente pela queda do dólar, foi 
decisiva para o crescimento do mer-
cado.

Até o fim de 2017, devem ser 
vendidos 4,5 milhões de computa-
dores - 1,6 milhão de desktops e 2,9 
milhões de notebooks -, de acordo 
com previsão da IDC. O resultado re-
presentaria uma receita de receita de 
R$ 9,6 bilhões e crescimento leve de 
1,2% na comparação com 2016.

Mercado de computadores volta a crescer 
após 5 anos no Brasil, mostra estudo

Os computadores destinados ao consumidor representam 65% do total, enquanto o 
segmento corporativo foi responsável pela compra de 35% das máquinas
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Startups especializadas 
em soluções para o varejo 
crescem no Brasil
Levantamento mostra que o mercado brasileiro 
já conta com 216 startups que desenvolvem 
soluções para o setor de varejo e consumo

O mercado brasileiro já conta 
com 216 startups que desenvol-
vem soluções para o setor de va-
rejo e consumo. É o que mostra o 
Liga Insights Retail, mapeamento 
realizado pela Liga Ventures, ace-
leradora especializada em gerar 
negócios entre startups e grandes 
empresas.

O mapeamento, que envolveu 
mais de 4 mil startups, foi feito em 
parceria com o OasisLab, primeiro 
espaço brasileiro de inovação es-
pecializado em varejo.

O levantamento tomou como 
base diversas fontes, como inscri-
ções para os programas de acele-
ração e eventos da Liga Ventures, 
informações do Laboratório de 
Varejo da Universidade Positivo, 
recomendações, notícias em por-
tais de negócios e busca ativa de 
startups.

Ao todo, foram avaliadas 
4.163 startups em todo o país e as 
216 enquadradas como especiali-
zadas em varejo foram distribuí-
das em 11 categorias que cobrem 
toda a cadeia do setor, com solu-
ções que trazem inovações para 
gestão de lojas (31 startups), pa-
gamentos (26 startups), logística 
(18 startups), IoT, big data e novas 
tecnologias (21 startups), entre 
outros.

De acordo com Rogério Tamas-
sia, sócio-diretor da Liga Ventures, 
há uma enxurrada de novidades 
surgindo para o segmento de va-
rejo capitaneadas por startups e 
esse é o primeiro estudo completo 
feito sobre esse tema no Brasil. “O 

relatório permite que os varejistas 
tenham uma visão abrangente do 
panorama de inovação que im-
pacta diretamente seus negócios, 
bem como nos ajuda a gerar inte-
ligência e traçar tendências desse 
mercado”, explica.

Loja 4.0
Das 216 startups mapeadas, 

o estudo classificou 115 delas 
como desenvolvedoras de solu-
ções da chamada “Loja 4.0”, con-
ceito cunhado por Fabíola Paes, 
fundadora da Neomode e head de 
laboratório de varejo no OasisLab. 
A especialista enfatiza que, graças 
ao smartphone, o cliente do vare-
jo acessa uma série de ferramentas 
que influenciam sua experiência.

Essa mudança, segundo ela, 
representa uma oportunidade 
para aplicar na loja tecnologias 
como internet das coisas, realida-
de virtual e realidade aumentada, 
robótica, inteligência artificial, 
aplicativos, entre outras. “Essa 
‘inteligência digital’ aprimora a ex-
periência de compra e permite ao 
consumidor, por exemplo, realizar 
suas compras de casa e ir à loja só 
para retirar o produto, evitando fi-
las, ou receber ofertas daquilo que 
realmente interessa à sua necessi-
dade”, afirma Fabíola.

O relatório surge pouco de-
pois de a Liga Ventures anunciar 
a Liga Retail, novo programa de 
aceleração focado em conectar 
startups com grandes empresas 
do setor de varejo e que também 
conta com parceria do OasisLab.

O mercado brasileiro já conta com 216 startups que desenvolvem soluções para o 
setor de varejo e consumo

Novo recurso do Facebook 
te ajuda a encontrar redes 
Wi-Fi pelo mundo
Rede social liberou nesta semana o recurso “Encontrar Redes Wi-Fi” para 
todos os usuários iOS e Android no mundo

O Facebook anunciou no final 
de semana o lançamento mundial 
do recurso “Find Wi-Fi” (“Encon-
trar Redes Wi-Fi”) para os donos 
de aparelhos iOS e Android. Até 
então, a funcionalidade estava dis-
ponível em apenas alguns países. 

Como o nome sugere, a fer-
ramenta auxilia os usuários a en-
contrarem redes Wi-Fi próximas, 
seja na sua cidade natal ou em um 
local em que você nunca esteve 
antes. 

Vale notar que são mostradas 
no app apenas as redes que te-
nham sido compartilhadas pelos 
estabelecimentos com o Facebook 
por meio da suas páginas na rede 
social.

Para localizar redes de Wi-Fi 
próximas, clique na aba “Mais” no 
app do Facebook e depois em vá 
até “Encontrar Redes Wi-Fi”. Lá, 
pode ser que seja necessário ati-
var o ponto em questão.

A seção também permite que 
os usuários saibam mais sobre os 
estabelecimentos que estão ofere-
cendo essas redes Wi-Fi.

Como o nome sugere, a ferramenta auxilia os usuários a encontrarem redes Wi-Fi 
próximas, seja na sua cidade natal ou em um local em que você nunca esteve antes

Samsung Electronic vai lançar edição 
remanufaturada do Note 7 na Coreia do 
Sul a partir de 7 de julho

A Samsung Electronics anun-
ciou no domingo que vai começar 
a vender uma versão remanufatu-
rada do Galaxy Note 7 na Coreia 
do Sul em 7 de julho, que terá 
baterias diferentes das usadas ini-
cialmente no modelo e que cau-
saram relatos de fogo em alguns 
aparelhos no ano passado. 

A Samsung informou que vai 
vender 400 mil unidades do mo-
delo, chamado agora de Galaxy 
Note 7 Fan Edition, na Coreia do 
Sul. O preço será de 699.600 wons 
(611 dólares), cerca de 30 por cen-
to menos que o preço de lança-
mento do Note 7 original.

A bateria dos novos modelos 

terá menor capacidade que a do 
original, mas passaram em novos 
testes de segurança implementa-
dos pela Samsung após a empresa 
fazer recall global do aparelho.

A Samsung, maior fabricante 
de smartphones do mundo em 
volume, foi forçada a interrrom-
per as vendas do Note 7 em outu-
bro passado, cerca de dois meses 
depois do lançamento, por causa 
dos relatos de fogo causados por 
baterias produzidas por dois for-
necedores diferentes. O episódio 
custou ao lucro operacional da 
Samsung mais de 5 bilhões de dó-
lares e atingiu a imagem da com-
panhia, algo que foi recuperado 
desde então com o bem-sucedido 
lançamento do Galaxy S8.

A companhia sul-coreana pla-
neja fazer o lançamento do Note 
8 na segunda metade de agosto, 
disse uma fonte à Reuters no mês 
passado.

A Samsung informou que vai 
decidir mais adiante se venderá o 
modelo remanufaturado do Note 
7 em outros mercados, mas des-
cartou planos de venda do dis-
positivo nos Estados Unidos ou 
Índia. Cliente testa Note 7 em sede da Samsung Electronics em Seul 10/10/2016

A Samsung informou que vai vender 400 mil unidades do modelo,
chamado agora de Galaxy Note 7 Fan Edition, na Coreia do Sul
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Estilistas bento-gonçalvenses independentes abrem caminho na indústria da moda
O estilo casual, moderno e sustentável ganha destaque no cenário atual, e a criação de novas marcas oxigena o mercado, fomentando a ascensão de novos profissionais

A indústria da moda independente 
ganha espaço entre estilistas brasilei-
ros. Com foco no empreendedorismo 
criativo, a equipe da Gazeta conversou 
com três estilistas bento-gonçalvenses 
que apostam em peças diferenciadas e 
conquistam espaço no cenário under-
ground da moda. Deisi Witz, Evelin 
Bordin e Luana Milani trabalham com 
estilos diferentes de peças, mas pos-
suem em comum, a inquietude de jo-
vens empreendedoras.  

O estilo urbano da Också
Deisi Witz deixou Bento Gonçal-

ves em 2008 para morar em Roma, na 
Itália, decisão, que segundo ela, foi im-
portante para o processo criativo. “eu 

sempre curti moda, mas mais do que 
isso, desafios e lugares desconhecidos 
sempre me motivaram, além disso, o 
apoio dos meus pais foi muito impor-
tante e incentivador”, afirma.

Após um ano na Itália, a jovem 
estilista voltou à Porto Alegre e criou a 
marca Också, uma das cinco marcas se-
lecionadas para o Rio Moda Hype Outo-
no/Inverno 2014, que aconteceu no fim 
de 2013. A ascensão da marca foi verti-
ginosa. Com um estilo urbano, a marca 
ganhou grandes centros, e também São 
Paulo. Após realizar alguns trabalhos na 
capital paulista, a estilista decidiu tro-
car Porto Alegre, cidade que adotou, 
após deixar Bento, para em fevereiro 
deste ano, morar na capital paulista.

“Muitas pessoas que conheço sem-
pre me falavam que tinha que vir morar 
em São Paulo, muito porque as peças 
que desenvolvo são muito urbanas e 
meu mercado está aqui, mas sempre 
acreditei que deveria acontecer natural-
mente, eu queria ter vontade de mudar 
de cidade, e no final do ano passado 
começou a rolar essa vontade”, come-
mora.

Deisi é moderna, contestadora 
e aposta no urbano para desenvolver 
suas peças. “Valorizo construção de 
identidade, um percurso que vai se de-
senrolando, buscando sempre evoluir, 
valorizo muito a passagem do tempo 
em tudo, paredes, construções, pessoas 
-  isso tudo carrega muita história, ten-
to levar isso para as roupas que crio”, 
explica.

O músico paulista Criolo, um dos 
ícones da música brasileira, vestiu re-
centemente as peças de Deisi. “Recen-
temente vestimos o Criolo em seu novo 

álbum “Espiral de Ilusão”, e estar aqui 
me permitiu desenvolver o figurino jun-
to com o pessoal da produtora, stylist, 
o próprio Criolo e todos os músicos. 
Esse é só um exemplo, estamos com 
vários projetos sendo desenvolvidos”, 
afirma.

Deisi projeta começar a desenvol-
ver seu trabalho como figurinista. En-
quanto Deisi projeta suas novas aven-
turas, a Också ganha o Brasil, invadindo 
capitais. “Neste ano pretendemos ex-
portar cada vez mais e chegar em ou-
tras lojas no Brasil. Já estamos venden-
do em Porto Alegre, Canela, Curitiba, 
São Paulo, Rio de Janeiro e a próxima 
cidade vai ser Brasília”, projeta.

A moda casual de Evelin
Eveli Bordin trabalha no desen-

volvimento de Produto de duas marcas 
em Porto Alegre. Uma um e-commerce 
de noivas ( o amor é simples)  que tra-
balha apenas com vestidos simples, e 
outra uma confecção de moda jeans e 
casual para público masculino , femini-
no e plus size. A estilista deixou Bento 
Gonçalves em 2006, ano que terminou 
a graduação, segundo ela, motivada pe-
las opções limitadas de trabalho na ci-
dade. Com influência da avó costureira, 
Evelin, que há 11 anos mora na capital, 
acredita que o mercado na serra é ainda 
limitado.

“O consumidor e o mercado de 
moda da serra é mais conservador. A 
questão cultural ainda é muito forte, 
o que acaba restringindo um pouco a 
entrada de novos produtos e novos mo-
delos de negócios. A Serra no geral tem 
destaque pela qualidade e tradição de 
malharias e em produção de casacos en-
quanto a capital acaba sendo o berço de 
novos formatos de negócios”, observa.

A estilista que trabalha em duas 
marcas com ideias distintas, destaca 
as características de cada uma delas. 
Segundo ela, na marca “O Amor é Sim-
ples”, o mercado de noivas é trabalhado 
de uma forma inovadora, com venda so-
mente online. “A ideia é oferecer vesti-
dos que se adaptem a vários tipos de 
cerimônias, mas que não tenham valo-
res exorbitantes. Para isso a modelagem 
é estudada para que possa se adaptar a 
vários tipos de corpos, observando uma 
tabela de medidas e que possibilite a 
noiva fazer pequenos ajustes após o 
recebimento”, explica. De acordo com 

A estilista Luana Milani, com sua L.M. trabalha na indústria da moda desde 2011 e 
trabalha somente para lojistas 

Deisi Witz ( juntamente com seu sócio Igor bastos) já participou de semanas de moda em Berlim, Vancouver, Milão, Nova Iorque 
e Paris
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Estilistas bento-gonçalvenses independentes abrem caminho na indústria da moda
O estilo casual, moderno e sustentável ganha destaque no cenário atual, e a criação de novas marcas oxigena o mercado, fomentando a ascensão de novos profissionais

a estilista, um dos diferenciais é que a 
noiva realiza a compra online, além de 
ter um serviço de customização, permi-
tindo adaptações ao modelo.

“As coleções são estudadas para 
que atendam variados estilos dentro de 
uma estética leve e moderna. Em geral 
são desenvolvidas duas a três coleções 
por ano com 10 ou 12 novos modelos”, 
afirma.

Evelin não esconde o amor pela 
moda, e aposta no trabalho em dife-
rentes estilos de peças e marcas. Na “Di 
Treve”, ela ressalta que a aposta é num 
estilo casual, com foco no dia-a-dia, do-
sados, conforme ela mesmo diz, para 
o uso habitual. “Vendemos peças para 
lojistas do Rio Grande do Sul, e para o 
consumidor final na loja própria da mar-
ca aqui em Porto Alegre”, afirma.

O estilo atemporal de Luana
Luana trabalha na indústria da 

moda desde 2011, se enquadrando en-
tre as estilistas resistentes ao “modis-
mo”. Com um estilo próprio, tem por 
objetivo trabalhar de modo sustentável 
sem ser caricato com moda e tendên-
cias, criando coleções atemporais, com 
pesquisa de moda autoral. “Acredito 
que, hoje cada vez mais, o planeta e a 
tendência do consumo consciente exi-
ge dos empreendedores e formadores 
de opinião aplicarem esse conceito em 
suas marcas e negócios. É um respingo 
de uma nascente que há anos é estuda-
da”, diz.

A estilista acredita que o mercado 
da moda na Serra Gaúcha ainda carece 
no quesito inovação. “Tem ainda mui-
to preconceito com o modo de vestir, 
existindo uma certa insegurança ao sair 
nas ruas com roupas que sejam diferen-
ciadas. O mercado da capital está mais 
aberto a esta perspectiva de consumo 
e de uso. Acredito que na Serra Gaúcha 
ainda tem fatores a serem trabalhados”, 
observa.

Com a preocupação de aliar o tra-
balho da moda com a sustentabilidade, 
Luana, destaca a importância do consu-
midor buscar informações sobre a ori-
gem dos produtos comprados. “Cabe 
salientar que esse modo sustentável 
não tem a ver somente em consumo 
de baixo impacto ambiental, pois o que 
muitos pensam quando ouvem esta pa-
lavra é isso, mas com o desenvolvimen-
to sustentável do produto que abrange, 
além da parte ambiental, o desenvol-
vimento social e econômico regional”, 
ressalta.

Luana acredita que o trabalho de 
reciclagem de peças é um diferencial 
para contribuir com uma indústria sus-
tentável. “o impacto ambiental pode 
diminuir com o hábito de reciclagem 
de peças. O consumidor tem que saber 
quais são os impactos na cadeia global. 
o consumo desenfreado está gerando 
sérios problemas para todos, é preciso 
ter um bom senso na hora de consumir, 
pensar além do desejo egoísta de ter 
determinado produto. A estética visual 
está mudando de forma, de conceito”, 
salienta.

A influência da arte de rua 
na moda

O grafite e a moda se casam per-
feitamente, pois nos primórdios da 
arte de rua da Nova York dos anos 80 
estava a fusão de arte, juventude, cul-
tura pop e moda. Artistas como Keith 
Haring e Jean Michel Basquiat transitam 
facilmente entre a cultura “marginal” e 
a cultura “das galerias”. Esse movimen-
to foi influenciado pela moda punk na 
década de 1970, onde as pessoas escre-
viam em suas roupas. Haring colaborou 
com Vivienne Westwood na década de 
1980 em sua coleção “bruxas”, trans-
formando seus desenhos gráficos em 
estampas para as roupas de Westwood.

No início, a estética visual do grafi-
te foi dominada por um estilo baseado 
em tipo de letra. Este estilo foi desen-
volvido ao longo das duas primeiras dé-
cadas numa forma de arte á mão livre 
que era reconhecível por sua falta de 
influência externa.

Pelos anos 2000, com o aumento 
da popularidade da arte do estêncil, 
a influência de uma estética visual in-
fluenciada pelo movimento pós-pop 
passou a dominar as cenas da arte de 
rua. A facilidade com que uma imagem 
icônica pode ser duplicada em um es-
têncil usando impressoras acelerou a 
difusão da arte de rua como um movi-
mento de arte popular.

Atualmente, a arte de rua faz com 
que o espectador fique ciente da in-
fluência esmagadora da indústria da 
moda no trabalho de diversos artistas. 
A reprodução infinita de corpos e ros-
tos de mulheres comuns como também 
estrelas de cinema e ícones da música 

que são infinitamente repetidas, estam-
padas e coladas em todos os lugares. 
Esse foi o primeiro tipo de instagram 
do mundo. Como arte de rua se tornou 
famosa, sua popularidade fez nascer 
uma indústria que capitaliza sobre seu 
status de cultura pop.

Os desenhos dos grafites decoram 
tanto as roupas e acessórios como ser-
vem de pano de fundo para inúmeras 
produções de catálogos das mais diver-
sas grifes de moda. Hoje, o grafite está 
longe de suas origens humildes como 
uma forma de arte ilegal, e os grafitei-
ros frequentemente são patrocinados 
por empresas que buscam um apelo 
mais rebelde e colorido para atrair o 
público jovem e fashionista. O culmi-
nar desta interação entre a indústria 
da moda e os artistas de rua “famosos” 
acontece quando licenciam sua marca, 
a fim de ganhar dinheiro.

Androginia
Oxfords, calças boyfriend, camisas 

e gravatas. As últimas tendências dei-
xam claro que muitos dos elementos 
masculinos têm migrado para as araras 
femininas. Agora esse movimento co-
meça a ser observado também de forma 
contrária e as mulheres é que vão ter 
de tomar cuidado com seus namorados 
assaltando o guarda-roupa. Essa inver-
são de gêneros na moda é chamada de 
androgenia - conceito que se refere à 
mistura de características femininas e 
masculinas em um único ser - e tem se 
intensificado ultimamente. Prova disso 
é o novo modelo de calças masculinas 

jeans ex-girlfriend. O modelo se baseia 
na calça skinny feminina, que é bem jus-
ta, confortável e com stretch.

Na moda cotidiana, a androgenia 
tem sido notada em peças como o bla-
zer feminino com corte masculino e es-
trutura nos ombros, calças largas - tanto 
jeans quanto do tipo alfaiataria - e, para 
os homens, peças mais justas e com co-

res suaves típicas do guarda-roupa das 
mulheres. Franco atenta que uma das 
fortes marcas da androgenia é a total 
liberdade e a falta de preconceito. Mas 
quando migramos para as passarelas e 
para a alta costura essa tendência pode 
se tornar forte ao ponto de suscitar al-
gumas polêmicas.

Evelin Zanelatto Bordin já teve suas produções divulgadas nas revistas de moda 
nacional e em programas de tv

Os vestidos de noivas com preços justas, da estilista Evelin Bordin, podem ser encontrados no site www.oamoresimples.com.br
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Como evitar a síndrome 
de bebê sacudido

É normal chacoalhar os bebês 
para brincar, ou até mesmo ninar. 
Entretanto esse hábito é extrema-
mente perigoso porque pode resul-
tar na síndrome do bebê sacudido. 
Em geral, isso ocorre pois o bebê 
pequeno tem a cabeça maior que o 
corpo e o pescoço ainda não possui 
a musculatura bem desenvolvida, o 
que, com os movimentos bruscos 
pode acarretar em lesões cerebrais.

As sequelas da síndrome são 
transitórias ou definitivas.  Mui-
tas crianças, inclusive, ficam com 
retardo de desenvolvimento neu-
ropsicomotor, surdez e até lesões 
oftalmológicas sem que o diagnós-

tico seja relacionado às sacudidas 
bruscas. Em 30% dos casos, pode 
causar o óbito.

É necessário tomar o cuidado 
para que o bebê não seja sacudido 
bruscamente, ou seja, nas brinca-
deiras e na hora de dormir é indi-
cado manter a cabeça da criança 
firme.

Outro tipo de atenção é quan-
do o bebê se engasga e os pais o 
sacodem para que a respiração vol-
te. Nesse caso, a maneira mais indi-
cada é virá-la de lado ou colocá-la 
de bruços sobre o antebraço, leve-
mente inclinada para baixo. Nunca 
balance-a com força.

É necessário tomar o cuidado para que o bebê não seja sacudido bruscamente

Esqueça os boatos da internet. Assistir 
Peppa Pig não faz mal às crianças

Toda mãe e pai já ouviu falar 
do desenho britânico Peppa Pig. 
Há um ano foi difundido na inter-
net que assistir à atração fazia mal 
aos pequenos. Esqueça os boatos 
da rede, pois um dos maiores su-
cessos de sucesso da Discovery 
Kids é um desenho simples e que 
possui uma fórmula em torno de 
uma família, por isso é sucesso en-
tre a criançada.

Peppa Pig mostra o dia a dia da 
porquinha e sua família, formada 
pelo irmão caçula,  pai, mãe e avós. 
Ela vai à escola, recebe amiguinhos 
em casa e visita os avós nos fins de 
semana. Interessante ao observar o 
desenho é que a Peppa e sua famí-
lia não possuem estereótipos físi-
cos de beleza, ou seja, não ditam 
o ideal.

Outras observação é que os 
capítulos relatam coisas do coti-
diano, coisas que toda criança faz, 
como brincar, ir à escola, tomar 
banho.

Além do mais, sentimentos 

como medos, dúvidas e tristeza 
são mostrados de forma simples e 
com soluções descomplicadas, ou 

seja, os personagens se colocam 
no papel da própria criança e como 
elas olham para o mundo.

Peppa Pig mostra o dia a dia da porquinha e sua família, formada pelo irmão caçula,  
pai, mãe e avós

Por que as crianças carregam objetos 
para todos os lados?

É muito comum as crianças se 
apegarem a um ursinho, carrinho, 
cobertor ou boneca, entre outros 
objetos. Isso significa que houve 

uma afeição pelo objeto e ele aca-
ba por representar uma seguran-
ça para elas. Depois de nascer, a 
criança passa por fases de vínculo 

muito próximo aos pais. Ao cres-
cer, ela perde o aleitamento mater-
no, o colo, e já não é mais prote-
gida o tempo todo. Nesta fase de 
transição, ela costuma se apegar 
ao objeto e depositar nele o amor 
de sua mãe. 

Por isso muitas vezes ela só 
consegue dormir com este objeto 
e o leva sempre para todo lugar 
que vai, porque este é o seu obje-
to transicional, é o que representa 
para ela o amor e cuidado de sua 
mãe, a segurança, o seu mundo 
interno. Entretanto, algumas crian-
ças não sentem necessidade de tê-
-lo.

Não existe um momento para 
que ela abandone este objeto, mas 
a média é entre os três e cinco 
anos de idade, porque nessa fase 
as crianças passam a ter mais segu-
rança e individualidade.Não existe um momento para que ela abandone este objeto, mas a média é entre os 

três e cinco anos de idade

Manuela Rocha, de 7 anos, é a alegria da avó Mari Gheno

Pais criam filhos inadequados 
para o mercado de trabalho

Quando se é pai ou mãe é 
natural que o centro da vida pas-
se a ser o filho. Mas quando tudo 
o que se faz é em torno deles, se 
tornando um exagero, existe uma 
expressão empregada aos pais 
chamada de ‘pais-helicóptero’. Os 
“pais-helicóptero” são superpro-
tetores e acabam criando adultos 
com dificuldades de desempenho 
no trabalho e na vida.

Os ‘pais-helicóptero’ têm 
medo que seus filhos se machu-
quem e bloqueiam a chance das 
crianças de lidarem com a perda, 
fracasso e desapontamento, si-
tuações comuns na vida de qual-

quer um. E por isso, os jovens ao 
ingressarem na vida profissional 
acabam achando que estão em 
uma extensão de casa.

O filho ganha tudo sem es-
forço e desconhece habiidades 
necessárias básicas para lidar com 
tarefas no ambiente de trabalho. 
Com medo de que os filhos não 
passem por mágoas, tristezas ou 
frustações, assim como eles já 
passaram na vida, os “pais-heli-
cóptero” acabam por privá-los de 
uma vida comum.

As crianças da geração milê-
nio crescem com grandes expec-
tativas de sucesso, sem analisar o 

que se deve passar antes de obter 
o sucesso. Em entrevistas de em-
prego, é importante que estes 
jovens não cometam o erro da 
prepotência e de achismos, como 
“já sei que este emprego é meu” 
ou, pior, “vou contar para os meus 
pais se você não me contratar”.

Mais inaceitável é quando par-
te dos pais a iniciativa de acom-
panhar o filho a uma entrevista 
de emprego, minando qualquer 
confiança que um empregador 
possa ter nesse funcionário em 
potencial. Mesmo de pequenas 
maneiras, os ‘pais-helicóptero’ pa-
ralisam seus filhos.



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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Babão, escalando. De Katiane Moura 

Estudo comprova que cães 
pensam como humanos

Dois anos de estudos foram sufi-
cientes para comprovar o que muita 
gente já imaginava: os cães pensam 
como humanos. Um grupo de cien-
tistas chegou a esta conclusão após 
treinar os animais para serem subme-
tidos ao exame de ressonância mag-
nética com a intenção de gerar mate-
rial científico sobre como o cérebro 
deles funciona.

Até então, a medicina veterinária 
recomendava que o exame só pode-
ria ser feito em cães anestesiados, 
para que eles ficassem imóveis no 
aparelho. Mas animais adormecidos 
não iriam apresentar resultados úteis 
para este tipo de pesquisa. 

Um dos estudiosos, Gregory 
Burns, começou a treinar a sua cade-
linha Callie para que se acostumasse 
a uma máquina de ressonância mag-
nética de mentira, depois uma de ver-
dade.  Após alguns meses, foi feito o 

exame e obtidos os primeiros mapas 
de atividade cerebral.

Ainda, os pesquisadores tenta-
ram tratar os animais como pacientes 
humanos, não os obrigando a realizar 
os exames e permitindo que eles pu-
dessem abandonar o estudo quando 
quisessem.

 O resultado acerca de uma área 
específica do cérebro dá algumas 
pistas de como os cães pensam. Isso 
porque, o núcleo caudado, presente 
tanto nos humanos quanto nos cani-
nos, está relacionado nos humanos 
ao prazer causado por coisas que 
gostamos: comida, música e até mes-
mo beleza.

Já nos animais, os cientistas ob-
servaram que essa área do cérebro 
tem atividade parecida, reagindo a si-
nais que indicavam comida, ao cheiro 
de pessoas conhecidas e ao retorno 
do dono após período ausente.

Sintomas típicos de hiperatividade em cães
A hiperatividade canina existe e, 

assim como a humana, tem causas fisio-
lógicas. Estudiosos da Universidade de 
Helsinque, na Finlândia, descobriram 
que os cachorros podem apresentar ní-
veis baixos de triptofano, aminoácido 
que é matéria-prima de neurotransmis-
sores por trás da sensação de bem-estar. 
Mas cada condição deve ser diferencia-
da para ver se é da agitação natural do 
bicho ou devido à raça.. 

Os sete sintomas do
cachorro hiperativo

– Ser agressivo
– Não obedecer a comandos
– Latir sem parar
– Ter excesso de dominância
– Correr atrás do rabo com frequ-

ência
– Não permitir carinhos
– Ficar agitado mesmo sem estí-

mulos
Para lidas com a hiperatividade ca-

nina pode-se recorrer para exercícios, 
nos quais os cães gastam mais energia. 

Uma das dicas é colocar um petisco den-
tro de uma garrafa pet, dificultando o 
acesso ao agrado, e fazendo o cão se 

esforçar para consegui-lo.
Opções medicinais só devem ser 

usadas sob orientação do veterinário.

Para lidas com a hiperatividade canina pode-se recorrer para exercícios, nos quais os 
cães gastam mais energia.

Caninos e felinos, desde suas ori-
gens, possuem comportamento dife-
renciado. O gato, por exemplo, mantém 
alguns hábitos noturnos de seus ante-
cessores. Os cães dormem à noite, mas 
os gatos fazem isso de dia. À noite é o 
momento de caçar.

É claro que um gato doméstico 
não tem essa necessidade, mas a maio-
ria deles fica mais ativo nos períodos 
noturnos. O cachorro costuma preferir 
ser liderado. A diferença do cão domés-
tico é que a família em questão é a do 
dono, mas ele também pode gostar de 

conviver com companheiros da mesma 
raça ou espécie.

O cão costuma precisar de um 
companheiro que lhe de muita atenção 
e, normalmente, é submisso as ordens 
de seu líder. O gato, por sua vez, é mui-
to mais independente e por mais que 
ele goste do seu dono, isso não signifi-
ca que ele vá obedecer ou simplesmen-
te agir da maneira que o dono espera. 
O gato faz as coisas do seu jeito, na sua 
maneira e no seu tempo. Não adianta 
insistir.

Outra diferença importante entre 

cães e gatos, está no comportamento. 
Os cachorros não têm pudores e costu-
mam mastigar o que estiver pela frente, 
basta cheirar e morder. Os sofás e os 
chinelos são bons exemplos disso.

Os gatos têm uma postura bem di-
ferente, são mais analistas e exigentes. 
Eles não vão comer qualquer coisa e só 
vão se alimentar o suficiente para se 
manter saudável. Uma outra diferença 
entre as duas espécies são os períodos 
do dia em que estão em plena ativida-
de.

Basta deixar uma caixa de areia 
para gatos à disposição do bichano que 
ele saberá reconhecer seu sanitário. Já 
os cães, a menos que sejam repreendi-
dos ou se não forem ensinados, qual-
quer lugar está bom para eles. A urina 
dos felinos tem um odor extremamente 
forte e persistente, podendo ser detec-
tada à distância, ao contrário do cão.

Os gatos são extremamente lim-
pos e diariamente higienizam seus 
pelos através da lambedura. Com isso, 
removem a pelagem velha e eventuais 
parasitas. Conseguem se manter limpos 
por muito mais tempo e sem odores. Já 
os cães adoram se esfregar em lixo, ani-
mais mortos e coisas sujas. Cachorros 
não gostam, mas toleram o banho. Ga-
tos, em sua maioria, abominam a água!

Diferenças entre cães e gatos

Apesar das diferenças de comportamento, ambos são ótimos companheiros
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Gabriela Peruffo em passeio a Brasília

Douglas Dias sendo auxiliado por Verônica Azambuja na exposição de seus trabalhos artísticos


