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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 

Agnaldo fica decepcionado com 
Sandra Helena, e Wanderley e prefere 
não escutar as explicações da namo-
rada e do irmão. Timóteo exige mais 
dinheiro de Malagueta. Antônia passa 
o dia na festa de máscaras do Cario-
ca Palace para observar o movimento 
do hotel. Douglas avisa a Malagueta 
que ele não vai ser condecorado com 
suas fechaduras de ouro por causa de 
algumas queixas sobre sua conduta. 
Domênico pede a Canivete que fique 
de olho em Timóteo e descubra o pa-
radeiro de Mônica. Canivete informa 
a Timóteo que a polícia está de olho 
nele. Aque a consulesa falsa era San-
dra Helena.

Eugênio leva Irene para casa, e 
Caio fica desconfiado. Jeiza prepara 
sua equipe para a invasão. Rubinho 
mostra o laboratório para Sabiá. Na-
zaré e Abel tentam convencer Zeca 
a se reconciliar com Jeiza. Eugênio 
informa a Irene que irá levá-la para 
conhecer Garcia. Jeiza encontra o car-
regamento de armas de Sabiá. Os poli-
ciais invadem o barraco onde Bibi está 
com Rubinho. Simone sugere que Iva-
na siga os conselhos da psicóloga. Jei-
za conta a Caio que Bibi está abrigada 
com Rubinho no Morro do Beco. Riti-
nha vê Cibele tentando se aproximar 
de Ruyzinho e pensa em pedir para 
Ruy fazer o exame de DNA no filho. 
Irene inventa uma desculpa para não 
ir com Eugênio à casa de Heleninha.

Joaquim se desespera e Dom 
Pedro o consola. Olinto é preso pelos 
jagunços. Ferdinando e Greta voltam 
para casa, e a austríaca provoca Diara. 
Amália sonha que seu bebê morreu e 
Peter fica intrigado. Licurgo e Germa-
na saem para votar. Anna fica satisfei-
ta ao saber que Miss Liu fugiu com 
Fred. Joaquim segue Thomas. Germa-
na é impedida de entrar no local da 
votação e pede ajuda a Leopoldina. 
Sebastião volta para a cidade e desco-
bre o casamento de Cecília. Thomas 
vai à casa de Domitila e Joaquim o es-
pera ao lado de fora. Matias não deixa 
Idalina ser castigada por Sebastião. 
Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e 
Gonçalves Ledo vencem a eleição para 
deputado. Hassan e Jacinto temem 
ser enganados por Elvira. Thomas e 
Joaquim duel

Tato encontra K2 na lanchone-
te e a faz prometer que não revelará 
nada a Roney. Keyla pede para conver-
sar com o pai. O conselheiro indaga 
Lica e se surpreende com suas reve-
lações. K1 e Benê vão para a sala de 
Dóris, e a diretora se preocupa com 
a reação da filha de Josefina. Clara dá 
um fora em Felipe. Samantha e Guto 
pensam em abandonar os Carangue-
jos e formar uma dupla. Marta teme 
que Lica não se relacione mais com 
o pai. O conselheiro não deixa Edgar 
atenuar sua culpa no episódio que 
teve com Lica no colégio. Malu se 
recusa a ajudar Bóris com os alunos. 
Ellen acalma Benê. Roney se preocupa 
com a mensagem recebida de Keyla. 
Telma pede a Tina para não contar a 
Mitsuko sobre sua aproximação de 
Julinho. 

Você está agindo de forma impulsiva e 
em muitos casos parece perder a paciência 
diante das mínimas contrariedades. Como 
você deseja alcançar os seus objetivos rapi-
damente tenta forçar a barra impondo o seu 
ponto de vista. Procure ter uma abordagem 
mais controlada diante dos desafios que a 
vida lhe propõe e não se posicione de ma-
neira arrogante para não criar inimizades, 
seja no ambiente profissional que no intimo. 
Aliás, melhor seria você tirar alguns dias de 
férias para recuperar o seu equilíbrio emocio-
nal e físico, pois corre o risco de ficar doente 
ou de sofrer acidentes ou uma queda. Apro-
veite e medite sobre os seus reais objetivos.

Alguns problemas não resolvidos con-
tinuam a atravancar o seu caminho com 
energias negativas e por essa razão você 
deve finalmente enfrentá-los com cora-
gem e determinação para resolvê-los. O 
céu pede que você tenha confiança e não 
abandone a luta, justamente agora que 
está mais perto de seus objetivos. Mesmo 
se você não consegue enxergar claramen-
te a solução adequada para superar cada 
desafio, continue procurando inspiração e 
orientação no campo espiritual. Lembre-se 
de que quando uma porta se fecha, Deus 
pode lhe abrir uma linda janela de onde um 
horizonte deslumbrante lhe aparecerá! 

Essa semana seu regente, Marte, estará 
em bom aspecto com Júpiter indicando a pos-
sibilidade de uma viagem, profissional ou de 
lazer, e também possibilitando que algumas 
oportunidades favoráveis venham bater na 
sua porta. A Lua na fase Crescente estimula 
as novas iniciativas em muitos campos e pode 
possibilitar a conclusão de um acordo ou de 
um contrato que o favoreça financeiramente. 
Você pode concluir a compra de uma casa, 
conseguir um financiamento ou ainda concluir 
uma reforma. Porém será necessário que você 
controle seus impulsos mais primários, pois 
poderá se envolver em conflitos simplesmente 
por se sentir contrariado em seus desejos.

Enquanto seu regente, Vênus, estiver em 
transito no signo que rege a área das finanças 
do seu mapa, você fará bons acordos, conclui-
rá bons contratos e poderá firmar novas par-
cerias que irão significar muito para você. A 
Lua em fase crescente estimula as novas inicia-
tivas, especialmente aquelas voltadas para o 
ambiente doméstico. Você pode pensar numa 
nova decoração para o seu lar ou ainda a re-
novação de seu guarda-roupa. Porém, melhor 
ainda seria manter seu orçamento sob contro-
le sem fazer nenhuma despesa excessiva. A 
configuração astrológica dessa semana facilita 
a conclusão de acordos e parcerias que podem 
facilitar o equilíbrio de suas finanças.

Agora que Mercúrio entrou em seu signo 
você teráum bom estimulo para por ordem em 
sua vida e terá também mais disposição para 
encontrar as soluções adequadas para superar 
os desafios que a vida lhe apresenta. Você se 
sentirá disposto a trabalhar em equipe, a cola-
borar com seus colegas e parceiros, e concluirá 
alguns de seus projetos pessoais. A dinâmica 
vibrante que se desenvolve com seus parceiros 
atinge também o campo pessoal, permitindo 
um melhor dialogo e uma melhor compreen-
são. Processos positivos são construídos ao 
longo do tempo com dialogo franco e sincero, 
mas sem reivindicações infantis. Apoie seus 
amigos, mas faça-o de forma desinteressada.

Essa semana você se sentirá mais dispos-
to a estreitar os laços familiares e mesmo as 
pessoas mais distantes sentirão essa sua aura 
positiva e virão até você para lhe oferecer aju-
da e colaboração. Aproveite essa energia para 
alcançar aqueles objetivos que até afora esta-
vam lhe parecendo distantes ou até impossí-
veis. Apôs a passagem do Sol em seu signo os 
assuntos relativos a família se tornaram ainda 
mais prementes e agora você terá mais dispo-
nibilidade para resolvê-los de forma favorável. 
A área das finanças também será favorecida 
lhe permitindo um alivio diante das dificulda-
des que esteve enfrentando. Portanto, respire 
fundo e continue a sua caminhada com fé.

O Sol ingressou em seu signo onde 
encontra Marte e produzindo um efeito di-
nâmico que estimula as suas suprarrenais 
promovendo muito entusiasmo diante dos 
desafios que a vida lhe apresenta. Você se 
sente mais corajoso e até temerário, mas 
não deve se arriscar em ações que o em-
purrem para novos caminhos sem analisar 
cada passo que dará. Avance com prudência 
e aproveite as energias dessa semana para 
fazer algumas mudanças em sua rotina. Pen-
se no longo prazo e confie na sua capacida-
de de motivar as pessoas ao seu redor para 
conseguir a colaboração de seus parceiros e 
obter sucesso em suas iniciativas.

Você está desfrutando de um período de 
calmaria que deve ser encarado como uma oca-
sião para regenerar a sua energia, pois dessa 
forma estará mais apto a enfrentar os novos 
desafios que virão por aí. Os negócios inaca-
bados ou empacados podem demorar ainda 
algum tempo para serem solucionados, mas 
isso não deve preocupá-lo, pois outras opor-
tunidades aparecerão em seu caminho. Apro-
veite para reforçar a sua vitalidade com ativi-
dades físicas e dietas alimentares equilibradas 
para estar pronto a enfrentar os novos desafios 
quando o Sol finalmente ingressar em seu sig-
no. Neste período pré-aniversario podem apa-
recer alguns mal-estares de difícil diagnóstico.

A sua vida está parecendo uma monta-
nha russa e você não consegue manter uma 
agenda equilibrada por causa dos imprevis-
tos que pipocam ao longo do seu dia. Se 
você não tirar o pé do acelerador e aprender 
a dizer não de vez em quando, acabará do-
ente! Aproveite este período para fortalecer 
as suas relações e para poder abrir o leque 
das oportunidades construindo uma rede 
poderosa que o favorecerá num futuro próxi-
mo. Tenha uma atitude positiva e desenvol-
va seus planos de forma gradual para poder 
analisar adequadamente todas as propostas 
que lhe são apresentadas. Desse jeito não 
estará se sobrecarregando de tarefas.

Você não deve deixar que as situa-
ções da vida atual o sobrecarreguem emo-
cionalmente e causem dificuldades ainda 
maiores das atuais. Por essa razão deve 
procurar contornar as situações mais difí-
ceis, encontrando formas alternativas para 
implantar os seus projetos. Avalie também 
o quanto está sendo afetado pessoalmente 
pelos problemas que não lhe dizem respei-
to, mas que você carrega por causa de sua 
mania de manter tudo sob controle. Abrin-
do mão desse controle se sentirá mais ali-
viado e poderá enxergar algumas soluções 
que antes não conseguia ver. Cuide de sua 
saúde mantendo uma dieta equilibrada.

A oposição de Saturno que se encontra 
em seu signo, ao planeta Vênus que está em 
Gêmeos, pode criar uma sensação de desalen-
to e uma carência afetiva que você pode tentar 
em vão preencher com reuniões sociais ou fes-
tas. Porém, Saturno insiste em tornar sua vida 
difícil e prepara inúmeros obstáculos para que 
você, através dessa experiência se torne mais 
forte e responsável. Por essa razão procure 
relacionamentos mais estáveis, crie vínculos 
e raízes para poder sustentar firmemente os 
seus projetos e então sairá deste período for-
talecido moralmente, fisicamente e emocio-
nalmente. Lembre-se de tirar proveito deste 
ensinamento que o céu lhe proporciona.

Você pode estar sofrendo muitas pres-
sões por todo lado e, consequentemente, se 
sente bastante cansado. Os obstáculos conti-
nuam a atravancar o seu caminho e por causa 
disso você parece pensar em abandonar a 
luta. Talvez você deva simplesmente recuar 
um pouco para poder avaliar melhor qual es-
tratégia usar para alcançar os seus objetivos. 
Você pode pensar em fazer profundas trans-
formações no campo profissional ou ainda 
fazer uma radical mudança de vida que o le-
vará a percorrer um caminho novo e diferen-
te. Por enquanto, porém, aproveite esse mo-
mento para fazer uma reflexão sobre quais 
valores você está querendo para seu futuro.

Escalada para viver a vilã de Deus 
Salve o Rei, trama das 19h que irá subs-
tituir Pega Pega em 2018, Bruna Mar-
quezine revelou que por ser mais reser-
vada, algumas pessoas avaliam que ela 
é medita ou muito séria.

“Mas eu sou muito emotiva, adoro 
rir e fazer rir, me preocupo em ser uma 
pessoa melhor e em ajudar ao próxi-
mo”, garantiu a estrela, que aproveitou 
para desmentir boatos sobre o motivo 
do término do namoro que tinha com 
Neymar.

A artista entregou que sonha em 
ser mãe. “Desde pequena eu era aquela 
criança que dizia que ia ter filhos e te-
nho a sensação de que serei mãe jovem. 
Eu preciso de um relacionamento para 
isso, talvez não um casamento, mas um 
compromisso estável. Não quero pro-
dução independente, não”, concluiu.

Bruna Marquezine revela 
sonho de ser mãe

Enfrentando um câncer de 
mama, Carla Visi, ex-vocalista do gru-
po Cheiro de Amor, está passando por 
uma quimioterapia e impressionou os 
fãs ao surgir com a cabeça raspada no 
Instagram.

“Desapego… Visual libertador. 
A essência está na alma. Ser feliz faz 
bem a saúde”, escreveu a cantora na 
imagem compartilhada em rede so-
cial.

Pelo Facebook, a famosa postou 
um vídeo falando sobre a doença. 
“Descobri o câncer no início. Quanto 
mais cedo detectamos esse tipo de 
enfermidade, maior é chance de cura. 
Cuidem da saúde de vocês. Homens 
e mulheres, façam exame de rotina”, 
afirmou Visi.

Carla Visin, ex-vocalista 
da banda Cheiro de Amor, 
no combate câncer
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Homens usam saia cada vez 
mais, mas ainda precisam 
adaptar os modelos
Artistas consagrados aderem ao estilo “sem gênero”, e ajudam a
desconstruir ideia que saia ou vestido devem ser usados apenas por mulheres

Ver homens de saia pelas ruas 
não é mais tão incomum, mas eles 
ainda têm que se desdobrar para 
manter o estilo e encontrar mode-
los que adaptem melhor ao corpo. 
No último ano o ator norte-ame-
ricano Jaden Smith lançou uma 
marca de roupa unissex que vai 
comercializar saias para o público 
masculino, a MSFTSrep. No Brasil, 
iniciativas como essa ainda são 
tímidas, o que abre um nicho de 
mercado para investidores ante-
nados, pois cada vez mais homens 
buscam a peça.

Um exemplo é o músico Sân-
zio Brandão, de 42 anos. A primei-
ra vez que ele usou uma saia foi 
em 2000, no lançamento de um 
disco da banda Cálix, da qual é in-
tegrante. “Um estilista fez roupas 
especiais para a banda toda. Como 
disse que queria algo como um 
guerreiro medieval ele desenhou 
uma saia. Fiquei surpreso mas en-
carei”, rememora ele, que subiu 
ao palco de saia muitas outras 
vezes e hoje tem uma pequena 
coleção de sete peças. “A segun-
da saia foi feita de um pano que 
achei legal e fiz bem parecido com 
um kilt (vestimenta escocesa). Vou 
garimpando em lojas. Mas acaba 
sendo modelos femininos mesmo. 
Tenho mais saias que a minha es-
posa”, brinca.

Origem 
O músico comenta que nunca 

sofreu com nenhuma reação nega-

tiva. “Homens em geral comentam 
que sou corajoso por usar uma 
peça tradicionalmente feminina. 
Já as mulheres comentam que o 
visual remete aos homens da ida-
de média ou samurais”, conta ele, 
que compartilha dessa visão.

Historicamente, as saias fo-
ram usadas por homens da Anti-
guidade até a Revolução Indus-
trial. “Elas eram comuns no Antigo 
Egito, foram usadas pelos gladia-
dores de Roma e pelos samurais. 
Até hoje fazem parte da indumen-
tária tradicional dos escoceses, 
que usam o kilt. A própria sandália 
gladiadora que hoje as mulheres 
usam era do vestuário masculino”, 
defende.

Uma peça como outra
Há 14 anos o também músico 

Emílio Dragão, de 32, utiliza saia 
em ocasiões especiais. “Aos 18 
anos fiz um mochilão pela Bahia. 
Por causa do calor peguei uma 
canga e fiz de saia a viagem toda”, 
lembra o rapaz, que desde então 
integrou a peça ao seu guarda-
-roupa. “Para mim ela é uma peça 
como outra qualquer. Uso saia 
como uso uma calça”. 

Com duas peças no armário 
– uma foi presente da esposa –, 
Emílio vai com elas a diferentes lu-
gares. “Já fui em um casamento de 
saia e muita gente torceu o nariz 
para mim. Mas não me incomodo 
com isso”, garante.

Quem compartilha da visão 
de Emílio é o arquiteto Gustavo 
Paiva, de 28 anos. “Não faço dis-
tinção do que é de homem ou de 
mulher. Se é confortável, eu uso”, 
simplifica. Para ele os homens têm 
poucas opções na hora de se ves-
tir. “É difícil achar peças diferentes 
para os homens. São sempre as 
mesmas coisas”, exclama ele, que 
customiza suas peças ou compra 
em sites do exterior.

Famosos também ade-
rem, mas peça ainda é 
alvo de preconceito

O fato de homens usarem saia 
ainda incomoda muita gente pelas 
ruas. No final do mês de julho, um 
jovem de 23 anos foi agredido no 
centro de BH por este motivo. Em 
resposta, o movimento “Nem Rosa 
Nem Azul”, liderado por 28 artis-
tas da cidade, organizou o evento 
“#SaiaPraRua” na Praça da Liber-
dade, que reuniu dezenas de pes-
soas no último sábado de agosto. 

O músico e articulador cultu-
ral Carlos Linhares, do grupo Nem 
Secos, compôs a música “Saiaço” 
que circulou nas redes sociais 
para chamar para o evento. “Infe-
lizmente esse não foi o primeiro 

caso. A cada dia cresce a into-
lerância e não podemos deixar 
isso passar para outras gerações. 
Fazemos eventos para celebrar a 
diversidade e refletir”, elucida Li-
nhares.

Para ele essa situação é refle-
xo da opressão que cerca a figura 
feminina. “O papel do homem é li-
mitado e qualquer movimento em 
direção ao que possa ser conside-
rado feminino é visto como algo 
que o denigre. Isso consagra uma 
visão que o feminino é inferior. 
Traduzindo nas diversas formas de 
opressão da mulher e limitando o 
espaço dos homens se expressa-
rem”, avalia.

Linhares diz que muitos dos 
passantes apoiaram o movimento 
durante o “saiaço” na última se-
mana. “Teve muita gente que xin-
gou e olhou torto para nós. Mas 
nos surpreendemos com a quan-
tidade de gente que parou e deu 
apoio aos participantes”, relata o 
músico, que está finalizando um 
clipe da música com imagens do 
bloco-performance #SaiaPraRua.

O “saiaço” na Praça da Liber-
dade foi a segunda manifestação 
em repúdio ao caso do jovem 
agredido. Em julho, o grupo foi, 
usando saia, para a esquina da rua 
da Bahia com avenida Augusto de 
Lima, local onde ocorreu o fato.

No último ano o ator norte-americano 
Jaden Smith lançou uma marca de roupa 
unissex que vai comercializar saias para 
o público masculino

No Brasil, a viniciativa ainda é tímida, 
o que abre um nicho de mercado para 
investidores antenados

Elegância consciente: a 
moda em seus diversos 
estilos sustentáveis

Eco chic
O termo eco chic surge para 

provar que é possível estar estiloso, 
elegante, descolado e antenado, e 
ter uma responsabilidade com as-
pectos ambientais e sociais. O estilo 
de vida eco chic corresponde no de-
safio das marcas em refletir preocu-
pações morais sem abdicar de uma 
estética bacana. Ser eco chic é es-
tar bem vestido, se valendo de cor, 
textura e caimento de forma susten-
tável. Vestir-se de forma criativa e 
valorizar a inovação são sinônimos 
de elegância. Um conceito de moda 
que atende a perspectiva de um 
consumidor eco chic é a moda ética.

Moda ética
Moda ética leva em considera-

ção todo o impacto da dimensão so-
ciocultural e ambiental inserida na 
concepção de um produto. O con-
ceito ganhou destaque em 2004, 
com o Ethical Fashion Show, evento 
e manifesto realizado em Paris. O 
movimento questiona a explora-
ção de trabalho de funcionários de 
confecções, que muitas vezes são 
submetidos a condições análogas 
ao trabalho escravo. No dia 24 de 
abril de 2013, 1.133 pessoas mor-
reram no pior acidente da indústria 
da moda, no complexo de fábricas 
Rana Plaza em Dhaka, Bangladesh. 
Esse dia deu origem à organização 
Fashion Revolution, alinhada com os 
valores de moda ética, que instituiu 
esse dia como o fashion revolution 
day. A organização propõe questio-
namentos como: quem fez minhas 
roupas? Sob quais condições?

Eco moda
Já eco moda (ou, moda ecoló-

gica ou, moda verde) parte do mes-
mo conceito do eco design. Uma 
proposta que considera as conse-
quências ambientais em todos os 

estágios de desenvolvimento de um 
produto. Nela, reduz-se o consumo de 
recursos, e são escolhidos materiais e 
processos que colaborem para dimi-
nuir o impacto ambiental durante seu 
ciclo de vida. Há o uso de tecidos de 
fibras orgânicas e métodos de produ-
ção que minimizem a contaminação 
de rios e mares, evitando ao máximo 
produtos químicos poluentes como 
corantes sintéticos.

Algumas alternativas são o algo-
dão orgânico, e fibras de abacaxi, de 
bambu, de cânhamo, etc. Algumas 
marcas brasileiras já utilizam o algo-
dão orgânico, como a Use Eco, que 
produz camisetas masculinas e femi-
ninas. O ecoproduto é projetado de 
acordo com um balanço energético e 
material, quantifica as perdas e possí-
veis desperdícios, além de pensar em 
refrear a geração de resíduos sólidos. 
A moda verde tem grande influência 
da onda vegana ou eco vegan, e diver-
sas marcas que adotam esse posicio-
namento oferecem produtos cruelty 
free, ou seja, sem crueldade contra 
animais.

Ao pensar na sustentabilidade de 
um material, devemos considerar di-
versos fatores, tais como: a capacida-
de de renovação da fonte, o processo 
de como a fibra é transformada em 
tecido, e a pegada de carbono total 
do material. De acordo com a fun-
dação Earth Pledge, mais de oito mil 
produtos químicos são utilizados no 
processo têxtil e 25% dos pesticidas 
do mundo são empregados no cultivo 
de algodão não orgânico.

Os esforços para encontrar me-
didas que reduzam os danos à na-
tureza durante o cultivo da matéria 
prima, produção e transporte, tornam 
a moda sustentável tipicamente mais 
cara do que a fabricada por modelos 
convencionais.
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Reunimos algumas ideias para você 
preparar o seu próprio aromatizador ca-
seiro, gastando pouco:

Aromatizador com cascas de 
laranja

Itens
Água
Cravos da índia
Cascas de laranja (ou de tangerina)
Preparo
Junte os ingredientes em uma pa-

nela e espere ferver. Quando começar a 
sentir o cheiro agradável, tire do fogo. 
Despeje a mistura em um pote bonito ou 
copo, de preferência colorido – que você 
encontra facilmente em lojas populares 
–, e deixe no espaço que quiser perfu-
mar.

Aromatizador com limão e 
alecrim

Itens
1/4 de maçã em fatias finas
1 limão pequeno em rodelas
1 galho pequeno de alecrim fresco
Água
1 pote de vidro (pode ser de geleia, 

por exemplo)
1 aparelho de fondue de cerâmica
Preparo

Coloque a maçã, o limão e o alecrim 
no pote de vidro. Despeje sobre eles 
água quente (um pouco antes de ferver). 
Acenda a velinha do aparelho de fondue 
e acomode com cuidado o pote destam-
pado em cima. Outra dica prática é usar 
o próprio pote de cerâmica que vem com 
o aparelho no lugar do pote de vidro. O 
aromatizador está pronto! À medida que 
for aquecendo, a fragrância natural vai 
sendo liberada. Mas vale destacar que o 
aromatizador deve ser monitorado, por 
causa do fogo.

Aromatizador “em gel”
Itens
2 copos de água
4 pacotinhos de gelatina sem sabor
15g a 20g de essência de sua pre-

ferência
2 colheres de sopa de sal
Corante alimentício
Pote de vidro
Preparo
Aqueça um copo de água. Misture a 

essência e o corante de sua preferência 
e, assim que a mistura levantar fervura, 
desligue o fogo. Misture a gelatina sem 
sabor e o sal até dissolver completamen-
te. Adicione o segundo copo de água fria 
e mexa com cuidado. Despeje o líquido 
em um ou mais potinhos de vidro e deixe 

esfriar para endurecer. Você pode colo-
car na geladeira se quiser que endureça 
mais rápido.
Aromatizador com palitos

Itens
200 a 250 ml de álcool de cereais
50 ml de água
50 ml de essência
10 ml de fixador
Corante a gosto
Palitos de churrasco (com as ponti-

nhas cortadas)
1 pote (pode ser um frasco de sabo-

nete líquido que já terminou, por exem-
plo)

Preparo
Em uma vasilha, misture todos os 

ingredientes e coloque no freezer por 
5 dias para macerar. Se não for possível 
colocar no freezer, é só deixar macerar 
em frasco fechado em local escuro por 
10 dias. Coloque no frasco e inclua os pa-
litos. Sempre que possível vire os palitos, 
para que o aroma “circule” melhor.

Dicas
A escolha do perfume deverá ser 

cuidadosa, evitando aqueles que são 
muito fortes e que podem incomodar 
pessoas que são alérgicas a perfumes. A 
dica vale especialmente para o caso de 
ambientes que recebem muita gente – 
como lojas, por exemplo.

Em casa, opte por colocar o aroma-
tizador em ambientes mais amplos, por 
exemplo, na sala. Evite colocar nos quar-
tos, pois o cheiro pode causar enjoos e/
ou dores de cabeça.

Para o recipiente, você pode utilizar 
um frasco de vidro de perfume que tenha 
acabado, e pode inclusive, aproveitar as 
últimas gotinhas que restam para incor-
porar seu aromatizador. Recipientes va-
zios de cosméticos também são uma op-
ção, já qu os cremes que contém sempre 
deixam um perfume agradável no frasco.

Fitas de cetim ficam delicadas e dão 
um charme extra ao recipiente, quando 
colocadas em volta da abertura, em um 
laço.

Aromatizadores de ar
caseiros e fáceis de fazer

Aromas cítricos são ideiais para a cozinha, onde há alimentos e seus diversos cheiros

A aromaterapia sugere que a par-
tir da extração dos aromas presentes 
em plantas, flores, madeiras, raízes 
e afins, podemos trazer para nosso 
benefício diversas propriedades de 
tratamento para desconfortos físicos, 
mentais e espirituais. Os óleos, quan-
do não aplicados 100% puros, podem 
ser diluídos em óleos vegetais, como 
os de semente de uva, amêndoas ou 
girassol ou mesmo em cremes ou géis 
de base neutra.

Conheça a os óleos essenciais 
mais utilizados na aromaterapia e 
suas propriedades.

Alecrim energizante
O óleo essencial de alecrim, além 

de ser um aliado na perda de peso, 
ainda tem efeitos para o cérebro e, 
principalmente, o sistema nervoso. 
Melhora a memória, a concentração, 
alivia as dores de cabeça, fadiga men-
tal e exaustão nervosa. 

Como um bom estimulante cir-
culatório que é, se utilizado como 
tônico capilar, previne a queda de 
cabelo, a caspa e o ressecamento dos 
fios. Para a má circulação e varizes, 
o alecrim também tem sua eficiência 
comprovada.

As dores musculares, reumáticas, 
artríticas e relacionadas com a gota 
também encontram conforto no ale-
crim. 

Camomila tranquilizante
Este óleo essencial é indicado 

para o alívio de dores musculares, de 
cabeça, dentes, ouvidos e para o reu-
matismo. É aconselhada também para 
tratamentos dermatológicos como 
a acne, eczema, erupções cutâneas, 
feridas, pele seca, dermatites e rea-
ções alérgicas em geral, bem como 
para perturbações do sistema diges-
tivo, sistema nervoso e condições gi-
necológicas. Quando diluído, o óleo 
essencial de camomila pode ser utili-
zado em bebês, para aliviar o descon-
forto nas gengivas enquanto nascem 
seus primeiros dentes.

Ecalipto para a respiração
Excelente na prevenção e trata-

mento de doenças das vias respirató-
rias, como resfriado, congestão nasal, 
rinite, sinusite, dor de garganta, asma 
e bronquite. Também fortalece o sis-
tema imunológico. É um poderoso 
desinfetante de ambientes, purifican-
do o ar (contra fungos e bactérias) e 
atuando como repelente de insetos.

O óleo essencial de eucalipto 
também auxilia em tratamentos der-
matológicos, seja para pele oleosa ou 
no caso de queimaduras, feridas, bo-
lhas, picadas de insetos ou infecções 
cutâneas em geral. 

Hortelã no combate ao estresse
O óleo essencial de hortelã se 

mostra bastante útil no combate à fa-
diga mental, depressão, stress, dores 
de cabeça, enxaquecas, tonturas, fra-
queza e estados de choque, melho-
rando significativamente a agilidade 
mental e os níveis de concentração. 
Estimula a vesícula e a secreção biliar 
e, relativamente ao trato digestivo 
e intestinal. Neste caso, é indicado 
contra as cólicas, flatulência, cólon 
irritável, dispepsia, náuseas e dores 
menstruais. 

Lavanda para o descanso
Além de ser o mais versátil, o 

óleo essencial de lavanda é o mais 
utilizado na aromaterapia, sendo o 
mais indicado para auxílio no comba-
te ao estresse e tensões nervosas. 

Excelente no tratamento da in-
sônia, é possível obter seus efeitos 
bastando aplicar apenas uma gota da 
essência em seu travesseiro. Também 
combate a ansiedade e a depressão, 
alivia dores musculares e hematomas. 
É antisséptico e um excelente antído-
to contra picadas de abelhas, perni-
longos, formigas e outros insetos. 

A lavanda é um dos poucos óleos 
essenciais que pode ser diretamente 
aplicado na pele, sem qualquer tipo 
de diluição. 

Limão para o bem-estar geral
O óleo essencial de limão é muito 

benéfico para o sistema circulatório e 
para diminuir a tensão arterial. Além 
de estimular o sistema imunológico 
e digestivo, é um bom remédio para 
a prisão de ventre, dispepsia e celuli-
te. Na aromaterapia, o limão acalma 
e alivia dores de cabeça e enxaque-
cas, melhorando inclusive as dores de 
quem sofre de artrite e reumatismo.

Auxilia o combate às gripes e 
constipações, contribui para a dimi-
nuição da febre e outros sintomas 
associados, como as infecções da gar-
ganta e a bronquite.

Conheça a aromaterapia 
e seus óleos essenciais

A aromaterapia se utiliza das
propriedades dos óleos essenciais puros



Último filme de Marilyn
Monroe e Clark Gable está 
na grade do Telecine Cult

O último filme estrelado por Ma-
rilyn Monroe e Clark Gable (o astro 
de E o vento levou) está na grade de 
programação do Telecine Cult. Dirigi-
do por John Huston, o drama de 1961 
se passa em Reno, Nevada quando as 
amigas Roslyn Taber (Marilyn) e Isa-
belle Steers encontram num bar os 
cowboys de meia-idade Gay Langland 
(Gable) e Guido. Roslyn é recém-di-
vorciada e está deprimida, mas acaba 
atraída por Gay e vai morar com ele 
numa casa afastada.

O ápice do roteiro é quando a 

personagem de Marilyn vai com os 
cowboys para uma caçada de cavalos 
selvagens Mustang e se desespera ao 
saber  que os cavalos capturados se-
rão vendidos para abatedouros para 
servirem de alimento para cães. O 
astro Gable morreu antes da pré-es-
treia, de um ataque cardíaco, já Ma-
rilyn  um ano depois foi encontrada 
morta em casa. Para quem gosta de 
clássicos, é a oportunidade de assistir 
a um filme com ótimas atuações da 
dupla. Em cartaz no domingo (6) às 
22h e na terça-feira (08), às 15h45.

 Marilyn Monroe e Clark Gable morreram logo depois de fazer o filme
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Programe-se para o final de semana
Festas no sábado (05)

Sábado
Festa: Marquise 51 Sessions
Onde: Ferrovia Live
Quando: 05 de agosto, a partir 
das 21h
Quanto: antecipados R$ 20,00, 
no local R$ 25,00 

Festa: Sábado sertanejo com 
Yuri Rodrigues
Onde: Show Bar - Carlos Bar-
bosa
Quando: 05 de agosto, a partir 
das 23:30h
Quanto: R$ 20,00

Festa: Colours c/ Aninha, Fran 
Bortolossi, Leo Janeiro e Mau 
Maioli 
Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quando: 05 de agosto, a partir 
das 22h
Quanto: R$ 40,00

“O Filme da Minha Vida” é uma 
produção cinematográfica com ce-
nas filmadas em Bento Gonçalves e 
outras cidades da Serra Gaúcha em 
2015. Dirigido por Selton Mello e 
com a presença no elenco de ato-
res como Bruna Linzmeyer e do 
francês Vincent Cassel, o longa-
-metragem foi lançado em Bento 
Gonçalves na noite de quarta-feira 
(2). A Giordani Turismo,a Secreta-
ria Municipal de Turismo de Ben-
to Gonçalves, Bananeira Filmes e 
Vitrine Filmes, foram responsá-

veis pelo evento, que contou com 
o passeio de Maria Fumaça com 
Mello, exibição no Shopping Cen-
ter Bento Gonçalves e coquetel no 
Dall’Onder Vittoria Hotel.  

O filme já entrou em cartaz em 
todo o país. Baseado no livro “Um 
pai de cinema”, de Antonio Skár-
meta, o roteiro se passa no ano 
de 1963. O jovem Tony Terranova 
(Johny Massaro) precisa lidar com 
a ausência do pai, que foi embora 
sem avisar à família e, desde então, 
não deu mais notícias ao filho.

“O Filme da Minha Vida” 
tem lançamento em Bento 
Gonçalves com a 
presença de Selton Mello
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Word, da Microsoft, lerá 
textos em voz alta

Word, ferramenta de edição de 
texto da Microsoft, poderá ler trechos 
do documento em voz alta, anunciou 
a Microsoft na última segunda-feira 
(31).

A novidade já está disponível 

para usuários que fazem parte do 
programa de testes do Office 365 e 
será liberada a todos ainda em 2017.

A função “ler em voz alta” foi in-
cluída na aba “revisar” do Word.

“Isso torna mais fácil reconhecer 

e corrigir erros enquanto você escre-
ve, o que melhora a leitura e permite 
editar de forma precisa para todos, 
especialmente usuários com defici-
ências de aprendizado, como a disle-
xia”, explica a Microsoft.

Nova função foi incluída para ajudar pessoas com deficiências de aprendizado, como a dislexia

Spotify alcança 60 milhões de usuários pagantes
Serviço de streaming rival do Apple Música ganhou 10 milhões de
assinantes em 5 meses

O Spotify atingiu 60 milhões 
de assinantes pagantes, um acrés-
cimo de 10 milhões de assinantes 
em menos de 5 meses, afirmou uma 
porta-voz da companhia de trans-

missão de música nesta segunda-
-feira (31).

A porta-voz não comentou so-
bre a notícia do jornal “Financial Ti-
mes” de que a empresa sueca está 

considerando lançar ações na bolsa 
no quarto trimestre, citando pesso-
as familiarizadas com o assunto.

O Spotify, que recentemente 
nomeou consultores financeiros 
para explorar uma listagem direta 
na Bolsa de Valores de Nova York, 
informou em junho que seu preju-
ízo operacional cresceu em 2016, 
mas a receita aumentou significati-
vamente.

Em março, a empresa revelou 
que tinha chegado aos 50 milhões 
de assinantes pagantes, um aumen-
to de 25% em menos de 6 meses, 
ampliando sua liderança em rela-
ção a rival Apple Music.

Na semana passada, a Reuters 
informou que o Spotify estava per-
to de firmar um novo acordo de 
licenciamento com a Warner Mu-
sic, no último grande acordo de 
royalties de música que precisava 
antes de avançar com uma listagem 
no mercado de ações dos Estados 
Unidos, disseram quatro fontes fa-
miliarizadas com o assunto.

Em março, a empresa revelou que tinha chegado aos 50 milhões de assinantes 
pagantes, ampliando sua liderança em relação a rival Apple Music

Ações do Twitter desabam após apresentar 
crescimento estagnado de usuários
Twitter tem encontrado dificuldades em sustentar o crescimento de usuários

As ações do Twitter caíam mais de 
10% no último dia 27, após a plataforma 
de redes sociais apresentar crescimento 
estagnado no número de usuários ati-
vos mensais no segundo trimestre.

Apesar de seu apelo entre celebri-
dades e figuras públicas, o Twitter tem 
encontrado dificuldades para sustentar 
o crescimento de usuários, mesmo que 
tenha investido em ferramentas e con-
teúdo ao vivo para ajudar a atrair os 
usuários e aumentar seu engajamento.

O Twitter registrou 328 milhões de 
usuários mensais ativos, em média, nos 
três meses até 30 de junho, inalterado 

sobre o trimestre anterior. Os analistas 
esperavam 328,8 milhões, de acordo 
com a empresa de análises e dados fi-
nanceiro FactSet.

O prejuízo líquido foi ampliado 
para US$ 116,5 milhões, ou US$ 0,16 
por ação no segundo trimestre, sobre 
US$ 107,2 milhões, ou US$ 0,15 por 
ação, um ano antes.

A receita de anúncios caiu 8%, 
para US$ 489 milhões, mas superou 
largamente a estimativa de US$ 458,1 
milhões.

A receita caiu cerca de 4,7%, para 
US$ 573,9 milhões, o segundo recuo 

desde a estreia do Twitter na bolsa em 
2013. Excluindo itens, a empresa lucrou 
US$ 0,8 por ação.

O Twitter tem encontrado dificuldades 
para sustentar o crescimento de usuários

Volkswagen aposta na 
China para atingir meta 
de motores fabricados

A Volkswagen quer aumentar 
significativamente sua produção 
de propulsores elétricos e para isso 
quer contar com a ajuda da China, 
buscando uma parceria com uma 
fábrica chinesa para alcançar sua 
meta de 120 mil motores fabricados 
por ano.

A montadora alemã vai usar 
uma planta na cidade de Tianjin 
para produzir os propulsores – in-
clusive o escritório administrativo 

da cidade já confirmou a negocia-
ção –, depois de investir cerca de 
US$ 17 milhões. A expectativa é que 
a fabricação tenha inicio no segun-
do semestre de 2018. A ação reforça 
ainda mais os planos da Volkswagen 
em colocar o seu primeiro veículo 
100% elétrico, o I.D., nas ruas em 
2020. O plano é que o carro (e suas 
variações) cause um impacto similar 
ao que o Fusca causou quando foi 
lançado.

Plano é que automóvel tenha o mesmo sucesso de lançamento do Fusca

The Sims 4 será lançado 
no PS4 e Xbox One

Pouco mais de três anos depois 
do jogo The Sims 4 ser lançado para 
PC, está previsto para ser disponi-
bilizado no PS4 e Xbox One em 
17 de novembro. O relançamento  
trará aos consoles todas as funcio-
nalidades já presentes no computa-
dor, além do mesmo nível gráfico, 
porém com adições de conteúdos 
extras, que não foram lançados na 
edição original.

Os jogadores de consoles tam-
bém poderão criar seu Sim do zero, 
modificar sua aparência, cor do ca-
belo, pele, olhos, roupas e nomes. 
Será possível desenvolver relacio-
namentos e construir famílias, de 
acordo com o desejo de quem está 
no controle.

A principal diferença será o co-
mando no joystick padrão do PS4 
ou Xbox One. O jogo vai continuar 
recebendo atualizações e novida-
des.

Quem adquirir o The Sims 4 na 
pré-venda vai receber de brinde a 
coleção de objetos “Terraço Perfei-
to”, com banheiras de hidromassa-
gem e outras decorações para mon-
tar um “oásis ao ar livre”.

A versão de luxo do game será 
lançada três dias antes da oficial, 
em 14 de novembro, e virá com 
animais de estimação, o “Terraço 
Perfeito” e outros itens adicionais. 
Já assinantes do EA Access, no Xbox 
One, poderão jogar a partir de 9 de 
novembro.

Previsão de lançamento é para 17 de novembro
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Como usar o Sarahah na 
web e administrar suas 
mensagens anônimas
Rede social permite enviar mensagens para qualquer usuário sem ser identificado

O Sarahah é uma rede social 
disponível em aplicativos para celu-
lares com Android eiPhone (iOS) mas 
que também pode ser usada no PC. 
O propósito é oferecer um espaço 
virtual para que as pessoas enviem 
mensagens anônimas. Ou seja, é pos-
sível enviar recados a qualquer usu-
ário, sem ser identificado. Na web 
é permitido enviar e administrar as 
mensagens recebidas, além de mo-
dificar suas configurações pessoais 
de privacidade. Veja como acessar e 
usar o Sarahah no computador.

Sarahah: como apagar mensa-
gens e bloquear um usuário

Passo 1. Acesse o Sarahah 
Passo 2. Faça login na rede so-

cial;
Passo 3. A página exibirá o mes-

mo perfil registrado no app para 
celulares do Sarahah, já com suas 
mensagens disponíveis. Role a pági-
na para ler

Passo 4. Se desejar apagar uma 
mensagem, clique no “X” localizado 
no canto direito da tela

Passo 5. Se desejar favoritar 
uma mensagem, clique no ícone de 
coração, localizado no canto direito 
da tela

Passo 6. No campo “Sent” você 
verifica as mensagens que já enviou 
a outras pessoas;

Passo 7. Clique em “Settings”, 
ou “Configurações”, para modificar 

seus dados pessoais, como nome, 
e-mail, ou preferências de notifica-
ções e posts anônimos;

Passo 8. Nesta mesma página 
você também pode: modificar senha, 
apagar sua conta ou voltar às men-
sagens, nesta exata ordem, como na 
imagem abaixo;

Passo 9. Por fim, se quiser procu-
rar uma pessoa, use o campo “Sear-
ch”, ou “Pesquisa”, digitando o nome 
escolhido;

Se desejar sair do seu perfil, cli-
que em “Logout”. Como é possível 
notar, o Sarahah na web permite usar 
quase todos os recursos disponíveis 
da versão aplicativo e pode ser mais 
confortável digitar no computador.

Conheça o polêmico app anônimo que virou febre na internet

Bateria é a maior responsável pelo tempo de 
vida de smartphones, dizem especialistas

Na hora de comprar um celular, 
você se preocupa com quanto tempo 
a bateria dura sem ter que recarregar? 
Muita gente pensa assim. E uma pesqui-
sa da agência de consultoria IDC mostra 
que a bateria é o terceiro fator – atrás 
de preço e câmera – mais importante 
para o consumidor.

Faz sentido se preocupar tanto 
com a bateria. Ela é uma das maiores 
responsáveis pelo tempo de vida do 
aparelho, segundo Leonardo Munin, 
analista da IDC na América Latina.

“Como o preço de uma nova ba-
teria é muito elevado, quando você vai 
trocar às vezes nem compensa e acaba 
comprando um aparelho”, explica Ma-
ria de Fátima Rosolem, pesquisadora 
de do Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento em Telecomunicações (CPqD).

Mas a bateria envelhece?
As baterias de íon de lítio, usadas 

pela maior parte dos fabricantes de 
smartphones, utilizam reações quími-
cas como uma das bases de seu arma-
zenamento de energia. E os compostos 
parte das reações se desgastam confor-
me o aparelho é recarregado e descar-
regado.

“Desde que foi introduzida, essa 

tecnologia apresentou um salto gigan-
tesco, e as químicas evoluíram muito”, 
afirma a pesquisadora. Por que, então, 
os smartphones atuais não conseguem 
passar dias sem serem recarregados 
como seus antepassados “burros”?

“Por um lado, você tem a bate-
ria que evoluiu bastante, e por outro 
você tem o celular que deixou de ser 
um simples telefone. Aliás, hoje a coi-
sa que você menos faz é falar nele. Um 
smartphone não duraria nada com uma 
bateria daquelas antigas”, diz Rosolem.

Sem calor, sem umidade, 
sem pirataria...

Essa evolução não é motivo para 
deixar de tomar certos cuidados com 
as baterias. Especialistas ouvidos pelo 
G1 contam o que usuários podem fazer 
para que sua bateria dure mais:

O mais importante é a temperatu-
ra, porque ela acelera as reações quí-
micas na bateria. Então tem que tomar 
cuidado pra não deixar o celular expos-
to ao sol, dentro do carro, essas coisas.

Além da temperatura, o dono do 
aparelho deve ficar atento a questões 
de segurança. O básico é não deixar o 
celular na umidade.

E não usar carregadores piratas, 

que podem danificar o circuito e até 
causar um curto, fazendo o aparelho 
pegar fogo.

Mas acessórios oficiais não são 
uma garantia total. É preciso ter aten-
ção com carregadores novos, muito 
rápidos. Quanto maior a velocidade do 
carregamento, mais as reações ficam 
desgastadas.

 A Apple, por exemplo, afirma que 
o carregamento nos iPhones acontecem 
de forma acelerada até 80%, então mu-
dam para carga mais lenta com objetivo 
de aumentar sua longevidade.

Novas baterias
Cientistas do Instituto de Pesqui-

sas Toyota da América do Norte traba-
lham em baterias à base de magnésio, 
que prometem densidade muito maior, 
além de serem mais baratas e terem vi-
das mais longas. As pesquisas estão em 
fase de testes e devem demorar anos 
até chegarem ao mercado.

Já uma equipe da universidade 
americana de Drexel desenvolve uma 
bateria com um material supercondutor 
que permite carregamento completo 
em segundos. Para celulares, pode pa-
recer exagero, mas pode resolver pro-
blemas de veículos elétricos.

Facebook tem vagas 
abertas para estagiários

O Facebook está com as inscri-
ções abertas até o dia 4 de setem-
bro para o programa de estágio de 
2018. Estudantes que se graduam 
no final do ano que vem podem se 
inscrever para tentar concorrer a 
uma das vagas oferecidas.

Há vagas para diversos cursos 
que possibilitam aos  participan-
tes a oportunidade de conviver, 
pelo período de um ano, com os 

diferentes times que trabalham 
no Facebook, compreendendo a 
cultura e o modelo de negócios da 
empresa.

Os selecionados ainda vão 
auxiliar na monitoração ou de-
senvolvimento de soluções para 
os clientes. Caso queira tentar a 
sorte, acesse o link: http://web1.
ciadetalentos.com.br/oportunida-
des/estagiofacebook

Há vagas para diversas áreas

Para se cadastrar, acesse o link: http://web1.ciade-
talentos.com.br/oportunidades/estagiofacebook
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Apenas 44% das mulheres estão empregadas e machismo prevalece no mercado de trabalho
Nos últimos 50 anos, as mu-

lheres têm deixado de atuar ape-
nas no ambiente privado para 
também se lançarem no mercado 
de trabalho. Os avanços nas leis 
trabalhistas permitiram o cres-
cimento dessa mão de obra. Em 
2007, as mulheres representavam 
40,8% do mercado formal de tra-
balho; em 2016, passaram a ocu-
par 44% das vagas.

Os estados com menos dife-
rença de participação no mercado 
de trabalho formal entre homens 
e mulheres são Roraima (49,6% 
das vagas de trabalho são ocupa-
das por mulheres) e Acre (47,2%). 
Distrito Federal e Mato Grosso 
são as unidades da federação com 
menos percentual de mulheres em 
atividades formais, segundo o le-
vantamento do Cadastro Geral de 
Emprego e Desemprego (Caged) e 
da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais) – 39% e 39,5%, res-
pectivamente. A média brasileira 
é de 44%.

Além disso, o desemprego 
afetou menos as mulheres nos 
últimos cinco anos do que os 
homens, apontam dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) com base em 
informações do Cadastro Geral de 

Emprego e Desemprego (Caged) e 
da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), do Ministério do 
Trabalho. De acordo com o IBGE, 
entre 2012 e 2016, o total de ho-
mens empregados sofreu redução 
de 6,4%, contra 3,5% entre as mu-
lheres.

A renda dessas trabalhado-
ras também tem ganhado cada 
vez mais importância no sustento 
das famílias. Os lares brasileiros 
estão sendo chefiados por mulhe-
res. Em 1995, 23% dos domicílios 
tinham mulheres como pessoas 
de referência. Vinte anos depois, 
esse número chegou a 40%. Cabe 
ressaltar que as famílias chefiadas 
por mulheres não são exclusiva-
mente aquelas nas quais não há 
a presença masculina: em 34% de-
las, havia a presença de um côn-
juge.

Apesar dessas melhoras, as 
mulheres ainda ganham em média 
menos do que os homens, mesmo 
tendo mais tempo de estudo e 
qualificação. No total, a diferença 
de remuneração entre homens e 
mulheres em 2015, ano com os 
dados mais recentes do indicador, 
era de 16%. O rendimento médio 
do homem era de R$ 2.905.91, 
e o pago às mulheres, de R$ 

2.436,85.
Contudo, quanto à participa-

ção em cargos de chefia e gerên-
cia nas empresas e organizações, 
ainda é preciso avançar. Isso por-
que entre 5% e 10% dessas institui-
ções são chefiadas por mulheres 
no Brasil, de acordo com um estu-
do da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT).

Machismo ainda é o vilão
O machismo e o preconceito 

contra a mulher ainda são os prin-
cipais motivos que atrapalham o 
empoderamento do sexo femi-
nino nas empresas. Pesquisa do 
Data Popular aponta que 78% dos 
homens avaliam como normal a 
mulher para de trabalhar para cui-
dar da família. Por outro lado, 54% 
do público masculino sente ver-
gonha de outra pessoa do mesmo 
sexo que deixa o mercado formal 
para cuidar dos filhos e do lar.

Na avaliação do presidente 
do Data Popular, Renato Meireles, 
apesar de as mulheres ganharem 
destaque no mundo corporativo, 
na maioria das companhias ainda 
existe uma cultura de machismo 
que impera nas relações de traba-
lho. Conforme ele, isso fica claro 
na medida que as diferenças sa-
lariais entre os sexos masculino e 
feminino são maiores de acordo 
com o nível de renda. “Nas classes 
A e B a diferença no contrache-
que entre homens e mulheres que 
ocupam o mesmo cargo é maior 
do nos extratos populacionais C e 
D”, destacou.

Para piorar a situação, a pes-
quisa do Data Popular indica que 
um terço dos homens acha cons-
trangedor ser chefiado por uma 
mulher. Apesar das disparidades, 
Meireles destacou que esse as-
sunto começa a deixar de ser um 
tabu nas empresas e nas univer-
sidades para que mudanças na 
cultura das organizações possam 
criar uma equidade entre homens 
e mulheres no mercado de traba-
lho. “Isso precisa mudar, uma vez 
que não há uma justificativa para 
que existam essas diferenças sa-
lariais. A cultura do machismo é 
grande e precisa ser desmistifica-
da”, completou.

Campanha da ONU
Uma campanha lançada pela 

Organização das Nações Unidas 
(ONU), expõe o machismo vivo, 
mas camuflado através da ferra-
menta de busca do Google. As fra-
ses que surgem na busca, confor-
me a digitação são impactantes.

Mulheres precisam: ser co-
locadas em seu lugar/ saber seu 
lugar/ ser controladas/ ser discipli-
nadas

Mulheres deveriam: ficar em 
casa/ ser escravas / ficar na cozi-

nha / não falar na igreja
Mulheres não: sabem dirigir / 

não podem ser pastoras / não são 
confiáveis / não podem falar na 
igreja

Mulheres não deveriam: ter 
direitos/ votar / trabalhar

Famosas alvo de críticas
Hillary Clinton
Quando era secretária de Es-

tado norte-americano, Hillary Clin-
ton foi ridicularizada por derramar 
lágrimas em plena campanha elei-

Mulheres conquistaram direitos nas últimas décadas através de manifestações públicas

Campanha feita pela Onu expõe preconceito contra as mulheres

Frases denotadas de machismo são encontradas em ferramentas
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Apenas 44% das mulheres estão empregadas e machismo prevalece no mercado de trabalho
toral. Por causa disso, a imprensa 
local alimentou ainda mais o este-
reótipo de que mulheres são “de-
masiadamente emotivas” para esse 
tipo de cargo.

Patricia Poeta
Patrícia Poeta é graduada em 

Jornalismo e pós-graduada em Cine-
ma. Já foi correspondente da Rede 
Globo em Nova Iorque, apresen-
tadora do Fantástico e âncora do 
Jornal Nacional. Por ter sido casada 
com o diretor da Globo Internacio-
nal, frequentemente é apontada 
como uma pessoa que não conquis-
tou tudo isso por si só.

Christine Lagarde
A chefe do FMI disse à Forbes 

que odeia o estereótipo de que mu-
lheres poderosas necessariamente 
precisam se vestir com roupas simi-
lares às dos empresários.

Bolsonaro criou polemica com 
fala sobre salário das mulheres

Bolsonaro criou polemica com 
fala sobre salário das mulheres

Em pleno século XXI, Jair Bolso-
naro, deputado federal pelo PP-RJ, 
polemizou ao dar uma entrevista em 
2015 afirmando que não acha justo 

a mulher e o homem receberem o 
mesmo salário, porque ela engravi-
da. “Eu sou liberal. Defendo a pro-
priedade privada. Se você tem um 
comércio que emprega 30 pessoas, 
eu não posso obrigá-lo a empregar 
15 mulheres. A mulher luta muito 
por direitos iguais, legal, tudo bem. 
Mas eu tenho pena do empresário 
no Brasil, porque é uma desgraça 
você ser patrão no nosso país, com 
tantos direitos trabalhistas. Entre 
um homem e uma mulher jovem, o 
que o empresário pensa? ‘Poxa, essa 
mulher tá com aliança no dedo, da-
qui a pouco engravida, seis meses 
de licença-maternidade...’ Bonito 
pra c..., pra c...! Quem que vai pagar 
a conta? O empregador. No final, 
ele abate no INSS, mas quebrou o 
ritmo de trabalho. Quando ela vol-
tar, vai ter mais um mês de férias, 
ou seja, ela trabalhou cinco meses 
em um ano”, pontuou o progressis-
ta. Segundo ele, o ideal seria, “se eu 
quero empregar você na minha em-
presa ganhando R$ 2 mil por mês e 
a Dona Maria ganhando R$ 1,5 mil, 
se a Dona Maria não quiser ganhar 
isso, que procure outro emprego! O 

patrão sou eu”, concluiu.

Salários diferentes entre 
atrizes e atores de
Hollywood já foram
denunciados

No mesmo ano da declaração 
de Bolsonaro, a vencedora do Os-
car de melhor atriz coadjuvante, 
Patricia Arquette, ao subir ao palco 
para receber o prêmio, discursou 
que “[Dedico] a toda mulher que já 
deu à luz, todo cidadão que paga 
impostos, nós lutamos pelos direi-
tos de todo mundo. É nossa vez de 
ter salários igualitários para todos e 
direitos iguais para as mulheres nos 
Estados Unidos”, declarou. 

Uma das maiores bilheterias 
deste ano, “Mulher Maravilha”, pa-
gou à sua protagonista, Gal Gadot, 
US$300 mil, cerca de 2% do que 
Henry Cavill teria recebido para seu 
primeiro filme como Super-Homem 
em ‘O Homem de Aço’. Esta dife-
rença já existe há muito tempo. 
Em 1992, no filme “Instinto Selva-
gem”, o cachê de Sharon Stone foi 
de US$500 mil , enquanto o de seu 

parceiro de cena, Michael Douglas, 
US$15 milhões.

O ex-casal Nicole Kidman e Tom 
Cruise recebeu salários bem distin-
tos em “De olhos bem fechados” 
(1999), embolsou US$20 milhões, 
Nicole recebeu “apenas” US$7 mi-
lhões. O ex-casal Brad Pitt e Angeli-
na Jolie também recebeu um cachê 

bem distinto em “Mr. & Mrs. Smith”, 
Pitt ganhou US$20 milhões e Angeli-
na, US$10 milhões;

A diferença mais gritante é, no 
entanto, entre Robert Downey Jr e 
Scarlett Johansson em “Homem de 
Ferro 2”. Ele, com US$50 milhões 
enquanto a intérprete da Viúva Ne-
gra, US$6 milhões pelo filme.

Site de busca completa frases como “mulheres deveriam se calar na Igreja”
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Uso de balde acalma 
bebês na hora do banho

O banho costuma ser um mo-
mento de relaxamento. Um modo 
dele ser proveitoso para o bebê é 
trocar a banheira e o sabonete por 
um ofurô ou balde.

Apesar de ser moda, a prática 
já é bem antiga e é indicada pelos 
médicos porque o banho de balde 
transmite para o bebê a sensação 
de que ele está dentro do útero. Por 
isso, se sente em segurança e con-
fortável, chegando algumas vezes a 
cochilar.

Em dias que o bebê está com 
mais cólica ou irritado, fica a dica 

para o banho “diferente”. Como a 
intenção é remeter ao ambiente in-
trauterino, não se deve colocar es-
sência ou sabonete dentro da água. 
A temperatura ideal da água é entre 
os 36ºC e 37ºC, além disso, o tem-
po limite do banho é no máximo 15 
minutos (porque a pele deles é mais 
fina, e a água pode tirar a barreira 
protetora).

Outra dica, é que ele esteja lim-
po antes de ser colocado no balde, e 
segurá-lo bem para não cair. Lembre-
-se de questionar o pediatra antes 
de adotar a prática.

Temperatura ideal da água na hora do banho é entre 36ºC e 37ºC

Dicas para cuidar do bebé recém-nascido
O bebê é considerado recém-nasci-

do até o 28º dia de nascimento, então, 
neste período, pais e mães de primeira 
viagem, ficam preocupados com a fragi-
lidade dos filhos. Confira algumas dicas 
de cuidado para o bebê recém-nascido:

1. Saiba quais as vacinas e exames 
seu filho precisa fazer ainda na materni-
dade, e não se assuste com o choro. A 
prevenção é necessária para evitar o de-
senvolvimento de doenças que podem 
se tornar graves. 

2. As cólicas são o grande incômo-
do relatado pelos pais dos bebês. Duran-
te os três primeiros meses é muito co-
mum. Uma dica é comprar uma bolsinha 
de sementes, que pode ser colocada na 
barriga dos pequenos e aliviar as dores.

3. Cuidar do umbigo do recém-nas-
cido é algo essencial. Deve ser sempre 
limpo, e não dói, porque não tem ner-
vos.

4. Um dos hábitos é preciso adotar 
com os bebês é o famoso banho de sol. 

Ele é essencial para ativar a vitamina D, 
recebida pelo leite materno, no corpo da 
criança. 

5- Não precisa se preocupar: a 

moleira não é tão frágil assim. Mesmo 
assim, é preciso ficar atento às mudan-
ças na moleira do bebê até que elas se 
fechem.

 Bebês recém-nascidos são considerados assim até o 28º dia de vida

Segredos para criar filhos de 
uma maneira saudável e feliz
Deixá-lo tomar decisões

Quando seu filho tem a chance 
de fazer escolhas a partir de uma ida-
de, ele vai ganhar confiança em seu 
próprio bom senso. Claro, as crianças 
gostam de dirigir o espetáculo, mas 
ter muito controle pode ser ruim; é 
melhor dar duas ou três opções para 
ele escolher. Por exemplo, não per-
gunte ao seu filho de 3 anos o que 
ele quer para o almoço, mas ofereça 
massas ou manteiga de amendoim e 
geleia. Ao mesmo tempo, deixar seu 
filho saber certas escolhas são suas. 
A filha de Gloria Kushel, Caroline, 8, 
gosta de se vestir como um menino 
e usar um corte de cabelo curto. “Eu 
decidi que eu iria deixá-la fazer essas 
escolhas, mas outras coisas, como 
se ela pratica piano ou não, não são 
negociáveis”, diz Kushel, de Mama-
roneck, Nova Iorque.

Foque no vidro meio cheio
Se o seu filho tende a se sen-

tir derrotado por alguns fracassos, 
ajude-o a ser mais otimista. Em vez 
de oferecer garantias simplistas de 
“olhar para o lado positivo”, incenti-
ve-o a pensar em maneiras específi-
cas para melhorar a situação e traga-
-o mais perto de seus objetivos, diz 
Karen Reivich, PhD, coautora de A 

Criança Otimista. Se ele está atrás de 
seus colegas de classe em leitura, ex-
plique que todos aprendem em seu 
próprio ritmo, e ofereça gastar mais 
tempo lendo com ele. Se ele está 
chateado, porque ele não conseguiu 
o papel principal na peça de segun-
do grau, não diga: “Bem, eu acho 
que você é uma estrela.” Em vez dis-
so, diga: “Eu posso ver como você 
está decepcionado. Vamos fazer um 
plano para aumentar as chances de 
conseguir o que você deseja da pró-
xima vez”.

Nutra interesses especiais
Tente expor seu filho a uma 

ampla variedade de atividades, e 
incentive-o a encontrar algo que ele 
realmente ama. As crianças que têm 
uma paixão – seja dinossauros ou 
cozinhar – se sentem orgulhosos de 
sua experiência e são mais propen-
sos a serem bem sucedidas em ou-
tras áreas de sua vida. Passatempos 
peculiares podem ser particularmen-
te úteis para as crianças que têm di-
ficuldade em se adaptar na escola – 
e você também pode ajudar seu filho 
a tirar proveito de seu interesse para 
se conectar com outras crianças. Por 
exemplo, se o seu filho gosta de de-
senhar, mas a maioria dos garotos de 

sua classe é em esportes, incentive-o 
a fazer desenhos de esportes. Ou ele 
poderia montar um livro de sua arte 
e mostrá-la para a classe.

Resolução de problemas
“As crianças ficam confiantes 

quando são capazes de negociar o 
que querem”, diz Myrna Shure, PhD, 
autora de Raising a Thinking Child. 
A partir da pesquisa, ela descobriu 
que você pode ensinar até mesmo 
uma criança como resolver os pro-
blemas sozinha. A chave é a morder 
a sua língua. Se o seu filho chega 
para você e se queixa de que uma 
criança tomou seu caminhão no 
playground, pergunte o que ele acha 
que seria uma boa maneira de obtê-
-lo de volta. Mesmo se a primeira 
ideia dele for pegar o caminhão de 
volta, pergunte a ele o que ele acha 
que poderia acontecer se ele fizesse 
isso. Depois pergunte: “Você pode 
pensar em outras maneiras de obtê-
-lo de volta para que não aconteça 
isso ou aquilo?” Em um dos estudos 
da Dra. Shure, crianças de 4 anos 
de idade vieram com idéias sur-
preendentemente maduras, como 
dizer para a criança que pegou o 
caminhão: “Vai ser mais divertido 
se você brincar comigo ao invés de 
você brincar por si mesmo”.

Procure ajudar aos outros
Quando as crianças sentem 

que estão fazendo a diferença – se 
está distribuindo copos na pré-es-
cola ou dando cookies em um lar 
de idosos – elas ficam mais confian-
tes, diz a Dra. Brooks. É bom para 
as crianças terem suas próprias res-
ponsabilidades domésticas, mas se 
ela ajudar você em algum projeto, 
pode ser melhor ainda (“Eu poderia 
realmente usar sua ajuda!”). Ela vai 
ver que as tarefas adultas requerem 
esforço também, e quando ela for 
trabalhar em projetos no futuro, o 
momento vai ser mais fácil, diz a 
Dra. Hirsh-Pasek.Excesso de elogios pode acarretar num adulto pouco preparado a enfrentar problemas

Bruno Isaac Numer Leal, de 12 anos, curtindo férias com a mãe, Sheila Numer



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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O poderoso Zeus, gatinho de Carol Darrell

Descubra como reduzir a 
queda de pelos nos gatos

Os gatos são animais extrema-
mente dóceis e espertos, mas que 
causam certa resistência por parte 
de algumas pessoas devido ao ex-
cesso de pelos que eliminam. Em 
casas que possuem crianças com 
asma, por exemplo, é recomendá-
vel que se evite o contato com o 
animalzinho, já que os pelos po-
dem ser um dos agentes causado-
res das crises.

Apesar destes felinos elimina-
rem muitos pelos, existem diversas 
formas para reduzir o problema. 
Saiba quando a queda passa a ser 
preocupante e veja dicas de como 
reduzir o problema com alguns cui-
dados de higiene básicos.

A escovação dos pelos com 
materiais adequados pode reduzir 
o problema?

Sem dúvida a escovação diária 
dos pelos minimizará a queda fisio-
lógica acentuada. Isso se deve ao 
fato da escovação remover sistema-
ticamente os pelos soltos e aqueles 
cujas raízes já estão enfraquecidas 
e que se desprenderiam natural-
mente dentro de pouco tempo. 
Cabe salientar a importância de se 
empregar escovas apropriadas, que 
não lesionem a pele do animal, pois 
isso poderia “abrir portas” para in-
fecções dermatológicas.

Quando a queda de pelos é 
excessiva, ela pode representar al-
gum problema mais sério?

Sim, a queda excessiva de pe-
los ou mesmo a existência de áreas 
sem pelos pode sugerir enfermi-
dades dermatológicas, sistêmicas 
e até mesmo deficiências nutricio-
nais. Vale destacar que nem todas 
as doenças de pele provocam cocei-
ra, de modo que a constatação de 
queda intensa dos pelos e/ou áreas 
alopécicas, mesmo na ausência de 
coceira, pode estar relacionada a 
importantes enfermidades que só 
o médico-veterinário poderá diag-
nosticar de maneira apropriada. 

Quais cuidados o dono deve 
ter nesse caso?

Se o proprietário notar que-
da acentuada dos pelos ou áreas 
já sem pelos, é importante levar o 
bichinho a um médico-veterinário, 
que realizará os procedimentos ne-
cessários para identificar e tratar 
a causa desse distúrbio. Doenças 
fúngicas, parasitárias, bacterianas 
e alimentação inadequada estão 
entre as possíveis causas do proble-
ma, mas a etiologia exata só poderá 
ser definida após criterioso exame 
do animal pelo médico-veterinário.

E em relação ao banho e à hi-
giene, quais cuidados são tomados 
para que o gato tenha um pelo 
mais bonito?

Os banhos de rotina devem ser 
realizados com intervalos não infe-
riores a uma semana, empregando-
-se produtos apropriados para a 

pele felina. Já na primeira consulta 
com o médico-veterinário, deve-
-se buscar informações a respeito 
do produto apropriado, mas, nor-
malmente, não são recomendados 
xampus e/ou sabonetes convencio-
nais para uso humano. Também é 
importante escovar periodicamen-
te o pelo do animal, empregando-
-se escovas de cerdas adequadas, 
que não lesionem a pele do gato.

Por que os gatos se lambem? 
Os pelos ingeridos durante essa 
atividade não podem trazer algum 
problema gastrointestinal ao bi-
chinho?

Trata-se de uma característica 
intrínseca à espécie felina, mantida 
com a evolução da espécie ao lon-
go dos séculos. Quando o gato re-
aliza o “grooming” faz não apenas 
a limpeza dos pelos, mas também 
os “coloca no lugar”. Contudo, esse 
comportamento propicia a inges-
tão de pelos, que, particularmente 
nas raças de pelos longos, podem 
se acumular no trato digestório, 
formando bolas, os chamados pilo-
bezoários, e causando problemas, 
como vômitos. A maneira mais sim-
ples de prevenir sua ocorrência é 
realizando a escovação sistemática 
do animal para remover os pelos 
soltos antes que sejam ingeridos, 
além de manter as medidas de hi-
giene e limpeza adequadas.

Se o proprietário notar queda acentuada dos pelos ou áreas já sem pelos, é importante levar o bichinho a um médico-veterinário

A escolha da ração faz toda a
diferença para a saúde dos cães

Ração econômica
As rações econômicas, ou também 

chamadas de “ração comum”, são pro-
dutos de baixa qualidade nutricional, 
porém tem grande saída nas lojas devido 
ao seu valor de venda. Os componentes 
desses tipos de ração são de origem ve-
getal, que, para a espécie canina, não são 
tão boas. Tratando-se de saúde e boa ali-
mentação essa ração fica bem atrás com-
parada a outras existentes no mercado.

Ração Standard
As rações do tipo Standard pos-

suem um preço também acessível, no 
entanto, são um pouco mais caras que 
as rações econômicas, mas mesmo assim 
são as campeãs de vendas no Brasil. Esse 
tipo de ração é classificada como uma 
ração intermediária em termos nutricio-
nais. Ao contrário da “ração comum”, ela 
já possui alguns componentes de origem 
animal, tais como farinha de carne e gor-
dura animal.

Ração Premium

Nesse patamar, uma boa opção de 
ração, em relação a custo e qualidade, é 
a ração do tipo Premium. Ela é uma ração 
classificada de primeira qualidade, visto 
que seus componentes são puramente 
de origem animal, fazendo com que a di-
gestibilidade desses animais seja maior e 
o seu preço ainda é bem acessível. 

Ração Super Premium
As melhores rações no mercado, 

em relação a qualidade nutricional, 
são as Super Premium. Estas rações 
são formuladas usando-se carne de 
ovino, frango, bovino e etc, tendo um 
excelente valor protéico para estes ani-
mais. A digestibilidade destas rações é 
ótima, desta forma até a quantidade 
de fezes fica reduzida. A linha Super 
Premium também possui as rações 
terapêuticas, formuladas para cães 
que possuem doenças crônicas, como 
renal, endócrinas e entre outras, e até 
mesmo para cães idosos.
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Stéphany Ohlweiler Lobo comemora o aniversário da amiga Carol Cagliari

Laura Ferri celebrou seus quinze anos com a mãe Thiby e a irmã Julia Graci Silva pousa para ensaio fotográfico

Ivone Aschi prestigia dr Ray em evento


