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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 

O show de Douglas faz sucesso. 
Sabine comenta com Malagueta que sua 
relação com Adriano terminou. Agnaldo 
fica preocupado com a intimação que 
recebe da polícia. Dulcina aconselha 
Sandra Helena a não deixar o dinheiro 
lhe “subir à cabeça”. Antônia avisa a Lui-
za que não poderá ir ao casamento. Pe-
drinho pede a Eric que faça a neta feliz 
e diz que ficará de olho nele. Maria Pia 
decide subir no parapeito do hotel para 
impedir o casamento de Eric e Luiza. 
Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir 
da ideia de pular, mas é Eric quem con-
segue segurar Maria Pia. Eric e Luiza se 
casam. Maria Pia se despede da família 
e de Malagueta. Pedrinho vai para a casa 
de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo 
se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.

Zeca sai do beijo tumultuado, e Ri-
tinha pega um botão da camisa que ele 
estava usando quando foi preso. Joyce e 
Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda 
abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a 
Abel que foi encontrar Zeca no presídio. 
Dantas obriga Bibi a ir com ele até a de-
legacia. Abel fala para Nazaré, Cândida 
e Mere que Ritinha esteve com Zeca. 
Zeca pede para a advogada esperar ele 
sair da prisão para dar entrada no pro-
cesso contra Ritinha. Edinalva desmente 
a história da filha, e Cândida fica des-
confiada. Zeca pensa em Ritinha. Jeiza 
descobre que Zeca foi preso e se enfu-
rece com Alan e Cândida. Dantas leva 
Bibi para casa. Nazaré avisa a Abel que 
Zeca foi reconhecido por um traficante 
e que será processado. Nonato percebe 
Silvana em crise de abstinência e tenta 
ajudá-la. Bibi se emociona ao chegar em 
casa. Jeiza decide voltar para o Brasil.

Joaquim salva Nívea e luta com 
Thomas. Domitila tenta conversar com 
Anna. Schultz, Diara e Ferdinando che-
gam à mata, e Schultz consegue avisar 
a Greta da presença deles. Joaquim leva 
Nívea para o palácio. Greta finge se afo-
gar e Ferdinando a salva. Hugo descobre 
o esconderijo de Licurgo. Chalaça volta 
a trabalhar no paço. Felício leva Domi-
tila à força da casa de Thomas, e Dom 
Pedro fica arrasado ao ver. Chalaça leva 
Leopoldina até Dom Pedro. Bonifácio 
fica animado com a possibilidade de 
prender Thomas, e Joaquim teme pela 
segurança de Anna e Vitória. Quinzinho 
revela a Joaquim o esconderijo de Tho-
mas na taberna. Thomas queima o livro 
de Anna.

Mitsuko fica impressionada com 
o conhecimento de Anderson no res-
taurante, e Tina se alegra. Lica convida 
Felipe para sair. Keyla decide dar o te-
lefone de Deco para Roney. Tato pensa 
em Keyla. Mitsuko reclama do namoro 
de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a 
voltar a cozinhar. Lica fica animada com 
a notícia de que Bóris vai jantar em sua 
casa. Telma avisa a Tina que a mãe de-
las quer levá-las ao shopping. Mitsuko 
procura a mãe de Anderson no hospi-
tal. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, 
Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos 
que irão abordar no canal de internet. 
Mitsuko sugere a Nena que se unam 
para separar Anderson e Tina. Roney 
tenta falar com Deco por telefone, mas 
desiste ao vê-lo chegar à lanchonete.

Quando as coisas não aparecem ir tão 
bem quanto você deseja, não deve desami-
nar e abandonar os seus objetivos. As pres-
sões da vida diária causam ansiedade e po-
dem prejudicar sua saúde. Nesta semana não 
obterá grandes resultados de suas iniciativas, 
por isso avance cautelosamente e pratique a 
paciência. Por outro lado, as reuniões sociais 
podem ser usadas para aliviar um pouco as 
preocupações do dia a dia. Estreite novos la-
ços de amizade que poderão ser úteis no fu-
turo. Aproveite para fazer uma avaliação de 
seus relacionamentos e afaste-se das pessoas 
que lhe fazem mal. Permita-se momentos de 
lazer para recarregar suas energias.

Situações inesperadas aparecem em 
sua vida para fortalecer sua força de vonta-
de. Você precisa se adaptar e modificar seus 
planos sempre que necessário. Não fique 
inerte e use a criatividade, revendo todos 
os seus projetos cuidadosamente. Você en-
contrará soluções inusitadas para superar 
os obstáculos que ainda persistem em seu 
caminho. Preste atenção aos seus sonhos, 
pois com eles conseguirá muita inspiração 
e alguns conselhos sugeridos pelos seus 
guias superiores. Não pense nos seus erros 
do passado, pois eles causam desilusão e o 
impedem de enxergar claramente as várias 
possibilidades que deverão ser seguidas. 

Você está com energia para dar e 
vender e por causa disso esbanja auto-
confiança. Sua conduta atrai as simpatias 
de amigos e colegas, ajudando-o em suas 
iniciativas pessoais, inclusive na área pro-
fissional. Você consegue alcançar rapida-
mente os seus objetivos e terá sucesso em 
seus empreendimentos de maneira que 
todos ao seu redor acabem se benefician-
do também. Esta configuração astrologica 
positiva o ajuda também no âmbito pesso-
al, podendo atrair para você boas parcerias 
amorosas. Se você estiver à procura de um 
parceiro, abra bem os olhos, pois vai cho-
ver na sua horta.

Você tem alguns obstáculos que pare-
cem desafiar sua força de vontade, porém 
consegue pequenos êxitos que lhe dão a co-
ragem de seguir em frente com seus projetos 
pessoais. Aprenda a dar a devida importância 
a cada desafio para não se estressar inutil-
mente e tirar proveito de sua experiência pes-
soal. Seu regente Vênus se encontra no signo 
de Câncer, concentrando as energias positivas 
no âmbito familiar e doméstico. Esta configu-
ração lhe permite encontrar alguns momen-
tos de lazer capazes de carregar seu corpo 
com energias capazes de infundir otimismo 
em seu temperamento. As pessoas ao seu re-
dor irão apreciar ainda mais a sua companhia.

Com o início da retrogradação de seu 
regente que se encontra no signo de Vir-
gem, você se sentirá bastante estimulado 
a iniciar um novo curso ou retomar uma 
atividade literária que havia abandonado. 
Geralmente esta retrogradação de Mercú-
rio promove uma necessidade de revisar 
planos, arrumar papéis, verificar contratos 
e parcerias, desaconselhando o inicio de 
novas atividades. A dificuldade na comuni-
cação provoca muitos mal-entendidos desa-
conselhando qualquer DR com seu parceiro 
amoroso! Como o aspecto dura poucas se-
manas, aproveite o tempo livre para arru-
mar o seu ambiente de trabalho promoven-
do mais limpeza e ordem.

Você se sente mais colaborativo e so-
ciável desde que Venus ingressou em seu 
signo, produzindo uma sensação de bem-
-estar e de autoconfiança que o ajudam 
a avançar com seus projetos pessoais. As 
pessoas ao seu redor colaboram com você 
para que alcance suas metas com mais faci-
lidade e você se sente muito satisfeito com 
esta atitude! Saiba aproveitar este aspecto 
astrológico favorável também no âmbito 
íntimo. Desse jeito você poderá desenvol-
ver seus planos de forma construtiva, avan-
çando um pouco mais rumo aos seus obje-
tivos. Aproveite para fortalecer também os 
laços sociais formando novas conexões que 
lhe serão úteis no futuro.

Você está percebendo as energias posi-
tivas que seu regente, o Sol, produz enquanto 
transita em seu signo. Aproveite esta última 
semana para dar um impulso positivo em 
seus projetos pessoais, que avançarão rapi-
damente graças às energias do seu regente 
e também de Marte, que continua em seu 
signo. Um aspecto tenso desse planeta com 
Plutão indica a necessidade de se empenhar 
ainda mais no âmbito profissional, pois en-
contrará alguns obstáculos inesperados. Po-
rém, se você se empenhar bastante, poderá 
obter ótimos resultados chegando a alcançar 
aquela meta almejada que lhe parecia inatin-
gível. Aproveite também para investir em seu 
bem-estar.

Mercúrio, seu regente, se encontra 
em seu signo, e inicia uma retrogradação 
que irá durar algumas semanas. Em conse-
quência desse movimento retrogrado, ele 
poderá atrapalhar as suas iniciativas, atra-
sando seus empreendimentos. De fato, du-
rante esse aspecto planetário, a astrologia 
sugere que você faça uma nova avaliação 
de seus planos e uma revisão de parcerias e 
acordos. Melhor seria evitar as novas inicia-
tivas, porque poderá encontrar obstáculos 
inesperados. Na vida privada ou profissio-
nal, procure ser claro ao expor suas ideias, 
pois poderá ser mal interpretado. A comu-
nicação fica bastante atrapalhada com a re-
trogradação de Mercúrio!

Esta semana será particularmente 
adequada para o trabalho em equipe. 
Você conseguirá encontrar facilmente a 
colaboração de colegas e parceiros para 
levar adiante seus projetos pessoais. Você 
consegue usar seu poder pessoal seja no 
ambiente profissional que no doméstico, 
onde o convívio será agradável e harmo-
nioso. Mantenha as conexões com as pes-
soas de forma a estreitar novos laços que 
lhe serão muito úteis no futuro. Com uma 
atitude positiva V. conseguirá apoio tam-
bém em seus empreendimentos futuros e 
consequentemente superará também os 
obstáculos futuros.

Nenhuma configuração astrológica 
adversa influencia diretamente o seu sig-
no nesta semana e você pode dar anda-
mento aos seus planos pessoais avançan-
do calmamente rumo aos seus objetivos. 
Porém, em meados da semana poderá 
surgir um novo desafio que você preci-
sará enfrentar com novas estratégias, 
porque aquelas habituais não irão funcio-
nar dessa vez. Por essa razão, avalie bem 
todas as possibilidades e procure mudar 
a abordagem costumeira. Algumas situa-
ções precisarão de coragem para serem 
enfrentadas, mas somente assim poderá 
por nelas um ponto final!

Você está se sentindo mais forte neste 
momento e poderá tomar aquelas decisões 
difíceis que estava adiando. Tome o tempo 
necessário para avaliar a situação em pro-
fundidade analisando cada detalhe e come-
ce a solucionar uma por uma as dificuldades 
que atrapalham sua caminhada. De uma for-
ma ou de outra, a passagem de Saturno pelo 
signo de Sagitário terá deixado um legado 
positivo, permitindo que você se estruture 
melhor profissionalmente, construindo ba-
ses solidas para seu futuro profissional. Por 
esta razão não reclame dos obstáculos que 
a vida lhe propõe! Encare-os como oportuni-
dades de fortalecimento de seu caráter!

As configurações astrológicas desta 
semana sugerem que você estará passando 
por um período de teste. Por essa razão 
tenha confiança em suas habilidades natu-
rais e avance corajosamente superando os 
eventuais obstáculos que a vida irá lhe apre-
sentar. Trabalhando em equipe conseguirá 
melhores resultados de suas iniciativas; po-
rém não se deixe dissuadir de manter suas 
opiniões. Procure não impô-las, mas consiga 
adesões com sua capacidade de convenci-
mento. Procure perseguir os seus objetivos 
sem desanimar, mesmo quando algum con-
tratempo o obriga a mudar de estratégia. 
Para relaxar, faça caminhadas ao ar livre.

Marília Mendonça terminou o noi-
vado de sete meses com o empresário 
Yugnir Ângelo na última segunda-feira 
(15). E explicou que a decisão veio por 
conta de os dois terem objetivos de 
vida diferentes em um curto espaço de 
tempo. “Eu me senti na necessidade de 
fazer isso, infelizmente não queria ter 
feito dessa forma, porque eu deveria 
ter pensado antes.” Segundo a canto-
ra, estrela de uma campanha de linge-
rie plus size, os dois seguem amigos. 
“O Yugnir é uma pessoa maravilhosa 
demais da conta, sempre teve as me-
lhores expectativas do mundo comigo, 
só que ele sonhava com um casamento 
mais rápido, com aquela coisa de ter 
filhos” 

Yugnir, por sua vez, confirmou a 
amizade entre os dois, mas afirmou 
que acha possível uma reconciliação. 

“Terminou numa boa, na paz, graças a 
Deus. Ela precisa focar na carreira, sen-
tiu a responsabilidade de um noivado 
tão nova, e eu entendi seus motivos. 
Quem sabe quando ela estiver num ou-
tro momento profissional”, declarou.

Cantora Marília Mendonça 
termina o noivado com o 
empresário Yugnir Ângel O gaúcho, sem contato com Emilly 

desde o reality, disse que o público ficou 
mexido com a sequência da briga com a 
ex-sister e não considerou todos os aspec-
tos da discussão do ex-casal. O ex-brother, 
aliás, não deu mais detalhes do processo 
que corre na Justiça: “Está em fase de in-
quérito”.

Apesar de não gostar da torcida para 
uma reconciliação com Emilly, Marcos não 
descartou a possibilidade de voltar a fa-

lar com a ex-sister no futuro. “Claro. Com 
certeza! Posso falar da minha parte que a 
minha relação era real, acho da parte dela 
também, apesar de muita gente falar que 
ela me usou. As pessoas fazem confusões 
dos fatos que ocorrem e começam a pen-
sar que o que passou foi uma inverdade. 
Relacionamento acontece, termina e, infe-
lizmente, terminar nunca é bom. Tem que 
ficar a memória boa. Acho que é isso que 
tem que ficar.”

Ex-BBB Marcos Härter minimiza 
agressão à Emilly Araújo
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Make metalizado é aposta para
fugir do convencional

Depois do glitter, é hora de in-
vestir no acabamento metalizado, 
do dourado ao azul. A mistura mais 
clássica e à prova de erros é apos-
tar nos tons de cobre. Para mulhe-
res com estilo mais discreto, vale 
equilibrar as texturas, deixando o 
brilho somente para os olhos, con-
trastando com batom opaco.

Os tons vibrantes chamam 
atenção para o olhar. Para obter 
um efeito mais chamativo, use um 
primer para olhos antes da cor e 
contorne a pálpebra móvel com 
uma tonalidade contrastante. Na 
boca há a possibilidade de abusar 
do dourado, e para ter este efeito, 

use pigmento solto sobre um ba-
tom da mesma nuance, pois a tex-
tura cremosa ajuda a fixar o pó. O 
look combina com festas noturnas 
e, para evitar exageros, o segredo é 
dosar a quantidade de cor.

Outra aposta da make metáli-
ca é o batom azul, que migrou dos 
olhos para a boca e conquistou 
adeptas de produções modernas e 
destemidas. O batom com esse aca-
bamento garante um efeito chique, 

enquanto o produto com textura 
opaca deixa a produção despojada. 

Um traço de delineador é 
sempre uma boa saída para quem 
pretende fugir das sombras tradi-
cionais. Para usar o efeito metali-
zado dessa forma, basta aplicar um 
pigmento (solto ou compacto) com 
pincel úmido e desenhar do jeito 
que preferir – da maneira conven-
cional, rente aos cílios superiores, 
ao formato mais gráfico.

Durante a técnica, pode haver melhora de dores musculares e de cabeça

Reiki ajuda a revitalizar 
e harmonizar o corpo

O Reiki é uma técnica japo-
nesa que utiliza a troca de ener-
gia para revitalizar e harmonizar 
o corpo, usando as mãos como 
fonte desta energia para promo-
ver bem-estar, felicidade e sere-
nidade. Ainda, reduz o estresse 
e ansiedade; reduz as toxinas do 
organismo;  aumento o autocon-
trole; fortalece o sistema imune; 
e pode diminuir os sintomas da 
depressão e da síndrome do pâ-
nico.

O Reiki faz parte do conjunto 
de terapias bioenergéticas, que 
são técnicas de exercícios e de 
respiração para ativar o fluxo de 
energia do corpo, causando be-
nefícios ao organismo e à mente, 
como elevação da consciência, 
melhora dos pensamentos e com-
portamento. Durante a técnica, 
pode haver melhora de dores 
musculares e de cabeça, reduzin-

do a necessidade do uso de com-
primidos analgésicos, por exemplo.

Para as gestantes, o Reiki dimi-
nui a insegurança e o estresse co-
muns neste período, e proporciona 
um parto com maior tranquilidade. 
Além disto, o controle do estresse 
diminui a produção de hormônios 
negativos, como cortisol e adrena-
lina, que podem provocar aumento 
da pressão arterial, pré-eclâmpsia e 
aumentar o risco de parto prema-
turo.

No entanto, esta prática não 
deve substituir tratamentos pres-
critos pelo médico, como para de-
pressão, pressão alta, diabetes ou 
asma. O Reiki deve ser utilizado 
para o alívios de problemas leves, 
e como forma de auxiliar o trata-
mento das doenças, e, portanto, 
deve-se consultar o clínico geral ou 
o médico que acompanha a doença 
antes de iniciar este tipo de terapia.

Tom azul migrou dos olhos para a boca e conquistou adeptas de produções 
modernas e destemidas

Tons vibrantes chamam atenção para 
o olhar

As estampas que vão estar 
na moda no próximo verão

Tropicalismo, referências ét-
nicas e grafismos são algumas das 
tendências que vão figurar nas es-
tampas dos looks do verão. As lis-
tras, que são bem vistas também 
no inverno, vão dominar a cena 
e tendem a aparecer em blusas, 
shorts, saias e vestidos. A dica é 
abusar delas na vertical para alon-
gar e afinar a silhueta. 

As folhagens de traços gráfi-
cos em preto e branco têm inspi-

Dê preferência à listras na vertical Flores nunca saem de moda

ração tropical e em tons neutros 
podem criar combinações com 
outras peças lisas e coloridas. Ela 
deve ser usada na parte do corpo 
que mais quer chamar a atenção. 

As flores não saem de moda 
e devem estampar os looks de ve-
rão, desta vez repaginadas. Dese-
nhos delicados e de cores suaves, 
enfeitando peças leves, como ves-
tidos evasês e saias retas.

As estampas típicas das gra-

vatas masculinas, como poás e 
diamantes, estão com tudo e tra-
zem de volta aquele ar sofisticado 
de outras épocas. Delicadas e sim-
ples, ficam ótimas em macacões e 
conjuntos, peças que levam muito 
tecido.



Eram sucessos, também, os modelos 
jeans patchwork, como o desfilado pelo 
rapper Sisqo, no VMA de 2000
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A febre do novo gótico em 
tempos de rede social

Adeus capas, esqueletos, corren-
tes, cabelos neon, cemitérios, noites-
-sem-fim. O gótico esta de cara nova, 
acessível e todo fresh. Quem diria? Para 
começar Kylie Jenner, Lorde e Rihanna 
(ouso dizer)concordam comigo.

Onde surgiu o estilo gótico?
O Gótico é um estilo da arquite-

tura e da arte criado durante a Idade 
Média, entre os séc. 11 e 12(momento 
de grandes transformações políticas e 
sociais, como o início das cruzadas). Ela 
surgiu na França (antes disso o termo 
gótico derivava da palavra ‘Godo’, um 
antigo povo germânico) e foi muito 
usada em catedrais por toda a Europa.

E quando virou moda?
Foi só no final dos anos 70, come-

ço dos 80 que a subcultura gótica como 
nós a conhecemos surgiu.Vinculada a 
estilos mais pesados de música como 
o pós-punk, rock gótico, o death metal, 
, entre muitos outros. Essa subcultura 
era caracterizada por um certo niilismo 
e visão de vida romântica, porém som-
bria. De um moda geral, o gótico se as-
socia a tudo que é obscuro e soturno.

Anos depois, durante os anos 90 
o gótico teve uma nova onde de popu-
laridade. O grunge nasceu, o filho todo 
rebelde e despenteado do culto a per-
feição da Prom Queen americana. Ao 
som de Nirvana, The Pixies, The Verve, 
Depeche Mode (algumas dessas ainda 
são minhas bandas favoritas ever!) as 
subculturas se misturaram com bandas 
mais góticas como The Cranberries, 
Placebo, Macbeth. Sem falar de filmes 
clássicos como Família Addams, Edwar-
ds Mãos de Tesoura, O Corvo e Jovens 
Bruxas. Tudo isso ajudou a modelar 
grande parte da estética dos anos 90. 
Jeans rasgados, cintura alta, coturnos, 
vestidos e blusas com alças fininhas, 
barriga de fora, meia calça arrastão, 
cruzes e chokers como acessórios. Ago-
ra, esses elementos da subcultura estão 
sendo reutilizados em novos contextos 

criando a tendência que podemos ob-
servar no momento.

O novo gótico
O único jeito de explicar o novo 

gótico é colocá-lo no contexto do pós-
-modernismo. A era pós-moderna traz 
uma mistura de estilos e referências 
que são tirados de seu contexto origi-
nal e reutilizados de novo e de novo, 
até perderem seu significado original. 
O pós-modernismo é irônico.

O novo estilo gótico faz exata-
mente isso –  tem muitas referências 
dos anos 90, tem minimalismo, a ten-
dência esportiva, o grunge, tem um 
pouco de cyber e um quê de estilo asi-
ático… Além do mais, o novo gótico 
pode ser muito, muito chique. Todas 
essas referências não fazem sentido 
utilizadas entre si quando considera-
mos seu contexto histórico, mas esse 
elementos juntos criam uma imagem 
totalmente atual.

O grande catalisador desse novo 
estilo foi (claro) a Internet e as redes 
sociais. A Internet viraliza qualquer coi-
sa que pode vir a ser tendência, mas foi 
particularmente importante nesse caso 
pois é um movimento jovem. Ele incor-
pora principalmente aqueles jovens vi-
ciados em tecnologia, aqueles que são 
capazes de falar com três pessoas dife-
rentes ao mesmo tempo em três tecno-

logias diferentes. Um exemplo: a ten-
dência nasce e cresce tão rapidamente 
que já até tem um subgrupo: os ‘Health 
Goths’ que misturam elementos mais 
sombrios como chokers e a cor preta 
com indumentária esportiva. No Brasil, 
podemos ver o desenvolvimento da 
‘Gótika Suave’ que incorpora óculos 
redondos e roupas pretas usadas de 
forma casual, super apropriadas para 
nosso clima tropical.

A tendência começou no tumblr e 
tomou o instagram por influência das 
celebridades que aderiram e também 
são super influentes na rede como 
Rihanna e Kylie Jenner que tem mais de 
10 milhões de seguidores cada uma no 
Instagram.

Algo muito importante a se no-
tar sobre essa nova tendência é que 
ela se apropria de referências estilísti-
cas de muitas subculturas (não só do 
gótico mais ‘tradicional’) e as torna 
mainstream. Ela mistura e subverte sua 
linguagem original. Não sei se isso é 
exatamente uma crítica, apenas mais 
um exemplo da aplicação do pós-mo-
dernismo na moda. É triste ver elemen-
tos de subculturas perdendo seu valor 
original, porém não existe avanço sem 
perdas. O mais legal da moda é: nada 
fica parado, preso a um pedestal.

O grande catalisador desse novo estilo foi (claro) a Internet e as redes sociais

No início do século XXI, o mun-
do viveu seu período experimental 
- experimentalismo nas artes, nas 
tecnologias e na moda: nos anos 
2000, a partir da máxima “nada se 
cria, tudo se copia”, não havia li-
mites para o experimentalismo nas 
combinações e releituras de ten-
dências passadas. Os cabelos, ago-
ra, eram lisos.

As peças eram, em sua maio-
ria, monocromáticas e em cortes 
minimalistas. Podiam-se misturar 
chapéus fedora, top croppeds, colar 
de miçangas, calças de moletom, 
botas de caubói, óculos de lentes 
coloridas, plumas e paetês. As in-
finitas possibilidades de combina-
ções revelavam diversão, liberdade 
e democratização. Brega? Talvez. 
Mas não negue: ao menos uma des-
sas tendências esteve presente no 
seu guarda-roupa. Viaje no tempo 
relembrando o que era moda nos 
anos 2000.

Calças Saint-Tropez
As calças Saint-Tropez (cintu-

ra baixa) foram criadas na década 
de 1960, porém foi nos anos 2000 
que dominaram as ruas, vitrines e 
passarelas: as calças possuíam cin-
turas extremamente baixas e eram 
ornamentadas por cintos largos (e, 
não raro, pequenas correntes). Em-
bora fossem usados variados mo-
delos (skinny, capri, estilo militar), 
as calças Saint-Tropez mais popu-
lares eram as bocas-de-sino. Inega-
velmente, as cinturas baixas eram 
deselegantes e causaram grande 
prejuízo estético, deformando os 
corpos das mulheres e revelando 
gorduras indesejadas.
Denim

O denim (jeans) estava presente 
em calças, jaquetas, acessórios e to-
das as peças imagináveis, da cabeça 
aos pés. Como esquecer o “massa-
cre” de Justin Timberlake e Britney 
Spears no red carpet do American 
Music Awards de 2001? Eram su-
cessos, também, os modelos jeans 
patchwork, como o desfilado pelo 
rapper Sisqo, no VMA de 2000.

Avril Lavigne
A Princesinha do Pop Punk, 

Avril Lavigne, cantou os sentimen-
tos da juventude da primeira me-
tade da década de 2000, e lançou 
a tendência explosiva da moda 
“Sk8er Boi” entre adolescentes: pe-
ças largas e despojadas, gravatas, 
bermudões e silhueta andrógena, 
em contrapartida a sensualidade de 
cantoras pop como Britney Spears e 
Christina Aguilera.

Avril Lavigne foi uma das mais 
populares cantoras da década: sin-
gles como “I’m With You” e “Com-
plicated” estavam entre as canções 
mais tocadas de todas as rádios, e o 
rosto da canadense, estampado em 
bolsas, camisetas e acessórios.

Conjuntos de moletom

Se hoje moletons são vistos 
como roupas para dormir, nos anos 
2000 eram tendências no cinema, 
na música e nas ruas.

Gravatas na cintura
As gravatas saíram dos pesco-

ços e foram parar na cintura.

Piercing no umbigo
Barriga à mostra estava entre 

as principais diretrizes da moda 
nos anos 2000, e nada melhor do 
que ter um piercing no umbigo para 
exibir.

A tendência da moda 
dos anos 2000
As peças eram, em sua maioria,
monocromáticas e em cortes minimalistas

Barriga à mostra estava entre as principais 
diretrizes da moda nos anos 2000

As gravatas saíram dos pescoços e foram 
parar na cintura
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Programação para o final de semana do Dia Dos Pais
Festas no sábado (19)

Sábado
Festa: Sábado do pagode com 
ka pra Nós!
Onde: Show Bar - Carlos Bar-
bosa
Quando: 19 de agosto, a partir 

Aventura ‘O Caçador e a Rainha 
do Gelo’ já está no Telecine

O enredo de O Caçador e a Rai-
nha do Gelo passa antes e depois de 
“Branca de Neve e o Caçador”, filme 
que estreou em 2012. Com Emilly 
Blunt como Freya, irmã de Ravenna 
(Charlize Theron), o filme não tem 
Kirsten Stewart no papel de mocinha, 
mas conta ainda com Jessica Chastain 
e Chris Hemsworth, à frente do papel 
do Caçador. 

Ao contrário da irmã, Freya não 
tem poderes. Até que um dia uma tra-
gédia faz com que sua mágica se liber-
te, a transformando numa impiedosa 

rainha que odeia o amor e que o proí-
be em seu reino, vizinho ao de Branca 
de Neve. Para conquistar mais terras, 
ela cria um exército de Caçadores, 
que treina desde que são crianças. 
Anos depois de Branca de Neve ter ti-
rado seu reino das mãos de Ravenna, 
o espelho mágico da antiga rainha de-
saparece e o Caçador é enviado para 
recuperá-lo, numa jornada perigosa.

O filme tem 130 minutos de du-
ração e idade requerida de mínimo 12 
anos para assistir. No Telecine Pipoca, 
no dia 24 de agosto (22h).

O filme será exibido no Telecine Pipoca, no dia 24 de agosto às 22h

das 23h
Quanto: R$ 20,00 
Festa: Rock Girls
Onde: Ferrovia Live
Quando: 19 de agosto, a partir das 
23:30h

Quanto: R$ 20,00
Festa: Drop the Rules 
Onde: Buteco 63 - Garibaldi
Quando: 19 de agosto, a partir 
das 23h
Quanto: R$ 20,00

Show de “Os Bardos da 
Pangeia” chega a Bento 
no dia 24 de agosto

A cidade de Bento Gonçalves rece-
be, dia 24 de agosto, o projeto musical 
“O Grande Show de Bolso”, do grupo 
“Os Bardos da Pangeia”. A apresentação 
acontece no Sesc e é em celebração os 
50 anos de vida e 30 anos de carreira 
do músico, ilustrador e quadrinista Er-
nani Cousandier. O espetáculo acontece 
às 20h, no Teatro do Sesc. Os ingressos 
custam R$ 10 para o público em geral e 
podem ser adquiridos no local.

O formato do show é intimista: a 
banda recebe o público no Teatro, em 
um espaço onde é possível assistir bem 
próximo dos músicos. Para isso, o gru-
po usa o mínimo de amplificação pos-
sível, podendo a plateia acompanhar 
as composições em um estado cru e 
natural. No repertório, composições de 
Cousandier e algumas surpresas de Ra-
fael Teclas, Will Monteiro, Rick Pelegrini 

e Bruno Neves.
O trabalho de Cousandier é cen-

trado na mistura entre o rock, a músi-
ca brasileira e ritmos latinos. Música 
e letra com temáticas que traduzem a 
trajetória artística do autor e falam de 
poesia urbana, conflitos pessoais do 
ser humano na sociedade contempo-
rânea, mas com muito humor, sempre 
estão presentes nas criações artísticas 
do músico.

Cousandier é um dos músicos pre-
cursores da canção autoral, ilustrador e 
quadrinista. Surgiu no início dos anos 
80, junto à banda A Tribo (e depois, A 
Elétrika Tribo), com três álbuns lança-
dos. Com “Os Bardos da Pangeia”, lan-
çou em 2003 o álbum “Pangeia” com a 
participação de vários músicos e poetas 
da Serra Gaúcha e em 2010 o EP “A má-
quina está grávida”.

A banda receberá o público no Teatro, onde é possível assistir bem próximo dos músicos
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Perfil no Twitter expõe
defensores da
supremacia branca

Dias após os protestos em Char-
lottesville, liderados pelo grupo 
União da Direita – de inspiração ul-
tranacionalista, e inclinação racista 
e nazista – internautas contrários ao 
movimento se mobilizam na internet 
para expor perfis de pessoas que 
participaram das marchas na sexta 
(11) e no sábado (12). 

Um perfil criado no Twitter com 
o nome Yes, you are racist, (sim, você 
é racista) criado em 2012 está sendo 
usado para dar visibilidades a men-
sagens intolerantes e manifestações 
racistas.

O objetivo é identificar pesso-
as que participaram dos protestos e 
simpatizantes da supremacia racial 
branca. Durante as manifestações, 
um motorista identificado como Ja-
mes Fields, de 20 anos, atropelou 
diversos ativistas antirracismo que 
marchavam para marcar posição con-
tra a União da Direita.

A ativista Heatlher Heyer, de 32 
anos, morreu e dezenove pessoas fi-
caram feridas.

Onda crescente
A imprensa e analistas norte-

-americanos avaliam que os protes-
tos em Charlottesville, no estado da 
Virgínia, expuseram a força que a 
extrema direita norte-americana ga-
nhou nos nos últimos meses.

Os confrontos entre os inte-
grantes do União da Direita, que 
convocou os protestos, e os grupos 
antifascistas revelaram um alto grau 
de intolerância e violência. Como 
símbolo, vários manifestantes fas-
cistas carregavam a bandeira dos 
Confederados, usada no século 19 
por estados do Sul do país queriam 
se separar do Norte por discordar da 
abolição da escravatura.

Além disso, também foram usa-
das tochas em referência à Ku Klux 
Klan, entidade banida nos EUA que 
lutou contra o movimento de direi-
tos civis liderado por Martin Luther 
King Jr nos anos 1970. Em oposição 
à extrema direita, estão os grupos li-

berais antissexistas, pró-imigrantes 
e integrantes do Black Lives Matter 
(Vida dos negros têm valor) conheci-
do pelas marchas em defesa da vida 
de negros.

Jornalistas e pessoas que acom-
panharam a marcha relataram a difi-
culdade da polícia local de coibir a 
violência verbal e física usada duran-
te a marcha. A preocupação no país 
é com o crescimento da extrema 
direita.

Discurso
A imprensa e sociedade civil or-

ganizada cobram de Donald Trump 
uma posição mais rígida para con-
denar a ascensão de grupos extre-
mistas. O discurso do presidente 
norte-americano no sábado, após os 
confrontos, foi considerado insufi-
ciente. Trump disse que a “América 
grande novamente, deve ser para 
todos, e que não há lugar para o 
ódio”.

Analistas, no entanto, critica-
ram o fato de Trump não ter sido 
mais específico, condenando dire-
tamente o uso de elementos do Ku 
Klux Klan e o nazismo. Após a co-
brança, a Casa Branca afirmou on-

tem que Trump estava se referindo 
à Supremacia Racial Branca quando 
disse que não há lugar para o ódio 
no país.

O general H.R. McMaster, con-
selheiro de segurança do governo, 
também disse no domingo que o 
conflito de sábado em Charlottes-
ville foi um “ato de terrorismo”. 
Trump, no entanto, é acusado por 
críticos democratas e pela imprensa 
de ter dado espaço ao crescimento 
da extrema direita porque, desde 
a campanha, ele vem adotando um 
tom nacionalista, contra imigrantes 
latinos e muçulmanos.

O discurso mais contundente 
contra o acontecimento foi o do go-
vernador da Virgínia, Terry McAuli-
ffe que foi amplamente repercutido 
em redes sociais e na TV americana, 
mais que o do próprio Trump.

McAuliffe disse que conversou 
com o presidente por telefone após 
os confrontos e pediu ações para 
frear o discurso de ódio e em favor 
da unificação do país. Ele disse que 
nazistas e ultra racistas podem vol-
tar para casa. “Não há lugar para vo-
cês nos Estados Unidos. Nós traba-
lhamos para unificar o país e somos 
uma nação de imigrantes”, disse.

O perfil criado no Twitter com o nome Yes, you are racist, (sim, você é racista) criado 
em 2012 está dando visibilidade a mensagens intolerantes e manifestações racistas

Em ranking de 4G, Brasil aparece atrás 
de Marrocos e Cazaquistão

Um novo ranking de velocidade 
de internet móvel e de banda larga foi 
lançado pela plataforma Speedtest, 
que tem um popular site de medição 
de internet–que, aliás, ainda usa o 
moribundo Adobe Flash. 

Na lista divulgada pela Ookla, 
dona da Speedtest, o Brasil aparece 
atrás de países como Marrocos e Ca-
zaquistão quando o assunto é veloci-
dade de internet no celular. A média 
por aqui é de 14,91 megabits por se-
gundo (Mbps). Isso coloca o Brasil na 
76º posição do ranking global, lidera-
do por Noruega (52,59 Mbps), Países 
Baixos (46,94 Mbps) e Hungria (46,24 

Mbps).
O Cazaquistão ficou em 67º 

(16,96 Mbps) e o Marrocos, em 66º 
(17,01 Mbps). Nessa mesma lista, o 
Reino Unido aparece em 40º (25,83 
Mbps) e os Estados Unidos em 46º 
(23,05 Mbps).

A posição do Brasil é um pouco 
melhor no ranking de internet fixa, 
aquela que você usa no Wi-Fi de casa. 
O país ficou na 72º colocação, com 
velocidade média de 16,42 Mbps. 
Nesse segundo ranking de internet, 
os líderes são outros. As primeiras 
posições ficaram com Cingapura 
(154,38 Mbps), Coreia do Sul (125,69 

Mbps) e Hong Kong (117,21 Mbps).
A infraestrutura de fibra óptica, 

ainda em fase de expansão no Brasil, 
e a permanência de uso de conexões 
de baixa velocidade em diversas ci-
dades brasileiras já foram indicadas 
como razões para a grande discre-
pância entre o nosso país e os líde-
res globais de internet banda larga 
em outros rankings públicos, como o 
elaborado pela Akamai.

O novo ranking de internet da 
Speedtest será atualizado mensal-
mente e os resultados referentes ao 
mês de julho podem ser vistos na ín-
tegra nesta página.

Popular site de medição de internet, Speedtest tornou seus dados públicos

Golpistas prometem
revelar quem envia as
mensagens no Sarahah

Registro de site
neonazista é cancelado 
por GoDaddy e Google

Golpistas criaram uma série de 
sites falsos - todos idênticos - prome-
tendo revelar a identidade de quem 
envia mensagens para usuários do apli-
cativo Sarahah. Os sites não cumprem 
o prometido e exigem a instalação de 
aplicativos no celular ou o cadastro em 
serviços pagos de SMS. 

O Sarahah permite que usuários 
recebam mensagens totalmente anô-
nimas para incentivar a “honestidade” 
dos recados. Certas declarações, po-
rém, deixam os destinatários querendo 
saber quem deixou o recado. Apostan-
do nisso, os golpistas criaram uma rede 
de sites - Sarahah Exposed, Sarahah 
View, Sarahah Spyer e Reveal Sarahah 
- prometendo matar essa curiosidade.

Os sites, porém, não entregam o 
prometido. Para tentar convencer as 
vítimas a experimentarem o serviço, as 
páginas possuem uma “caixa de mensa-
gens”, onde outros internautas supos-
tamente estariam deixando mensagens 
dizendo que o site funciona. Mas essas 
mensagens também não são reais.

Para fazer com que as mensagens 
pareçam reais, um código na página 
associa aleatoriamente as mensagens, 
já escritas pelos donos do próprio site, 
a nomes de usuários predefinidos. O 
horário das “mensagens” também é 

ajustado para que elas pareçam ser re-
centes, dando uma falsa impressão de 
dinamismo e popularidade ao site.

Quem tentar utilizar o serviço e 
digitar seu nome de usuário do aplica-
tivo Sarahah receberá um aviso dizen-
do que, para ajudar a “cobrir os custos 
do servidor”, será preciso instalar apli-
cativos no celular ou completar um for-
mulário, cedendo informações. Outra 
possibilidade para “liberar” o serviço é 
o cadastro em serviços de horóscopo e 
outros, que são cobrados na conta de 
telefone.

Os responsáveis pelo Sarahah 
publicaram no sábado (12) um alerta 
no Twitter oficial do aplicativo. “O Sa-
rahah gostaria de esclarecer que todas 
as mensagens sobre a identificação 
dos remetentes são falsas”, diz o tuite.

O anonimato é a principal promes-
sa do Sarahah, que chegou nas listas 
de aplicativos mais baixados em vários 
países. Como é possível deixar mensa-
gens sem qualquer tipo de cadastro, 
é improvável que qualquer serviço ou 
truque consiga identificar os autores 
dos recados. A “promessa impossível”, 
porém, é uma boa isca para os golpis-
tas -- especialmente quando alguém 
está tentando descobrir o autor de 
uma ofensa ou declaração amorosa.

O site neonazista Daily Stormer 
teve seu registro de domínio rejeita-
do duas vezes em menos de 24 horas, 
em movimentos que ameaçam tirar o 
site do ar se não encontrar um substi-
tuto para a GoDaddy e Google. Ambos 
os serviços de hospedagem na inter-
net disseram que o site tinha violado 
seus termos de serviço.

A GoDaddy divulgou no último 
domingo pelo Twitter que deu ao 
Daily Stormer 24 horas para transferir 
seu domínio para outro provedor, di-
zendo que o site violou os termos de 
serviço da empresa.

O site que prega a supremacia 
branca, associado ao movimento di-
reita alternativa, ajudou a organizar a 
manifestação que se tornou violenta 
no final de semana em Charlottesville, 
Virgínia, nos Estados Unidos.

A empresa decidiu expulsar o 
site no domingo por medo de que ele 
pudesse ser usado para incitar mais 
violência após os eventos em Charlot-
tesville, incluindo a morte de Heather 
Heyer, que foi fatalmente atingida por 
um carro supostamente conduzido 
por um homem com visões naciona-
listas brancas.

O Daily Stormer respondeu a 
medida migrando para o provedor do 
Google, pertencente a Alphabet. O 
Google Domains, que oferece transfe-
rências por meio de um processo au-
tomatizado online que a empresa diz 
que normalmente leva 20 minutos ou 
menos para ser concluído.

O domínio foi registrado no Goo-
gle pouco antes das 8h (horário local) 

na Califórnia e a empresa anunciou 
planos para revogá-lo às 10h56, de 
acordo com uma pessoa familiarizada 
com o assunto. “Não queremos que 
nossos serviços incitem a violência”, 
disse.

Não ficou claro quando o movi-
mento do Google entraria em vigor. 
O Daily Stormer estava online e seu 
registro de internet indicou o Google 
como provedor.

Os termos de conduta da Go-
Daddy proíbe o uso de seus serviços 
de forma a “promover, encorajar ou 
se envolver em terrorismo, violência 
contra pessoas, animais ou proprie-
dades”.

O editor do Daily Stormer, An-
drew Anglin, não foi encontrado para 
comentar o assunto.

 O Daily Stormer respondeu a medida 
migrando para o provedor do Google, 
pertencente a Alphabet
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Hackers que invadiram 
HBO agora vazam
episódios de outras séries

Os hackers que ganharam acesso 
a toneladas de conteúdo da emissora 
HBO — incluindo dados pessoais de 
funcionários, roteiros de capítulos ain-
da não lançados e episódios inteiros 
antes da exibição — atacaram nova-
mente. Porém, desta vez , eles prova-
ram que a invasão foi muito além de 
“Game of Thrones”.

Segundo a CBS News, foram va-
zados online diversos episódios da 
série “Segura a Onda” (“Curb Your En-
thusiasm”, que só retorna em outubro 
com uma nova temporada. A volta da 
série é bastante aguardada e traz como 
protagonista Larry David, ator e um 
dos roteiristas por trás de “Seinfeld”.

Arquivos contendo capítulos 
completos de séries menos populares 
não escaparam dos criminosos. Eles 
incluem materiais de “Insecure”, “Bal-
lers” e os ainda inéditos “Barry” e “The 
Deuce”.

O estrago até agora
A invasão de hackers aos arquivos 

da HBO começou com o roteiro de um 
episódio de “Game of Thrones” que 
ainda não havia sido exibido. Logo 

depois, até mesmo os números de te-
lefone de atores e produtores foram 
divulgados. Vale lembrar que o quarto 
episódio, que caiu na rede dias antes 
da estreia em baixa qualidade, foi fruto 
de um vazamento isolado sem relação 
com o ataque original. Para não come-
ter: Veja com a SONDA os 5 erros que 
podem comprometer a segurança de 

Arquivos contendo capítulos completos de séries menos populares não escaparam 
dos criminosos. Eles incluem materiais de “Insecure”, “Ballers” e os ainda inéditos 
“Barry” e “The Deuce”

dados empresariais Patrocinado 
O grupo responsável alega que a 

emissora fez uma oferta de US$ 250 
mil para evitar novas divulgações. Po-
rém, a HBO nega que tenha mantido 
contato com os hackers e que “não vai 
participar” das tentativas de distribuir 
“pedaços e trechos de informação rou-
bada”.

Allo, rival do Google para WhatsApp, 
ganha versão Web para usar no PC

Google Allo, mensageiro rival do 
WhatsApp para Android e iOS (iPhone), 
ganhou nesta terça-feira (15) uma ver-
são para usar no PC. O Allo Web leva 
para o computador o bate-papo até 
então exclusivo do celular, incluindo a 
inteligência artificial Google Assisten-
te, principal diferencial em relação à 
concorrência. Lançado em 2016 e, um 
ano depois, usa os mesmos moldes do 
WhatsApp Web para conectar o smar-
tphone ao PC via código QR. A novida-
de, por enquanto, é exclusiva do Goo-
gle Chrome para Windows e macOS.

Como enviar fotos, vídeos, 
stickers e localização no 
Google Allo

Veja mais detalhes sobre os recur-
sos disponíveis no Allo Web, quais fun-
ções do app para celulares não foram 
adicionadas na versão para desktop, 
suas principais diferenças em relaçao 
ao mensageiro rival e como acessá-lo 
no computador.

O que tem na versão web?
Além do assitente virtual, o Allo 

para web chega com várias funções 
já presentes no celular, como emojis, 
stickers, e compartilhamento de arqui-
vos. Outro destaque são as respostas 
inteligentes, que ajudam a conversar 
com amigos de forma rápida sem pre-
cisar digitar todas as palavras. O Allo 
promete entender o contexto e su-
gerir mensagens automáticas, que só 
requerem um toque para usar. Como 
o recurso usa aprendizado de máqui-
nas, a tendência é de que as sugestões 
melhorem com o tempo e se pareçam 

com respostas que o próprio usuário 
daria.

O aplicativo web do Allo ainda 
permite criar chats individuais (uma 
pessoa) ou em grupo. Já no “bate-papo 
anônimo”, o software usa criptografia 
para preservar as informações troca-
das da interceptação de terceiros.

Google Assistente
O Google Assistente é o principal 

atrativo do Allo. Assim como no aplica-
tivo para celulares, a inteligência arti-
ficial da gigante das buscas está dispo-
nível de forma isolada para consultas 
independentes e também dentro do 
chat com amigos. Nesse último caso, 
a ideia é usar o recurso para organizar 
eventos, buscar reservas em hotéis, 
restaurantes e informações relevantes 
para alimentar a conversa.

O que faltou?
Em relação à versão para smar-

tphones com Android ou iOS, o Allo 
Web fica devendo o compartilhamento 
de áudio gravado na hora (é possível 
enviar sons já gravados em formato 
.mp3), da localização do GPS, de GIFs e 
fotos da webcam. Além disso, o Allo no 
navegador não oferece busca de emo-
jis por palavras-chave.

Allo Web x WhatsApp Web
Assim como o WhatsApp, o Allo 

para Web também requer o celular co-
nectado o tempo todo para funcionar. 
Caso o smartphone fique sem Internet, 
as mensagens enviadas no chat não 
são chegam ao destino, e a lista de 
contatos fica inacessível.

Por outro lado, o Allo perde para 
o rival na hora de transferir arquivos. 
Enquanto o WhatsApp suporta qual-
quer formato, a solução do Google é 
restrita às extensões de arquivos mais 
populares .pdf, .docs, .apk, .zip e .mp3.

 Em relação à versão para smartphones com Android ou iOS, o Allo Web fica devendo 
o compartilhamento de áudio gravado na hora

Programa converte
valores monetários para 
‘salários de Neymar’

Um programador de Brasília criou 
uma extensão para o navegador Chro-
me que “converte” valores monetários 
para “salários de Neymar”, baseado na 
remuneração que o jogador brasileiro 
vai receber para jogar em seu novo 
time, o Paris Sanit-Germain: R$ 111 mi-
lhões por ano.

Depois de ser instalado no brow-
ser (veja aqui), o plugin “Quantos sa-
lários do Neymar?” transforma todos 
valores cotados em Real que estejam 
em textos exibidos na internet.

É claro que boa parte dos valores 
transformados não chegam nem perto 
da bolada a ser recebida por Neymar. 
Para resolver esse problema, a exten-
são converte a quantidade de dinheiro 
para o tempo que o atacante leva para 
ganhar o montante.

Saem cifras em real, entra o tem-
po que Neymar levaria para ganhar o 
valor correspondente. Fica assim:

R$ 2 mil são 9 minutos do salário 
de Neymar;

R$ 100 mil são 8 horas do salário 
de Neymar:

R$ 3,6 milhões são 12 dias do sa-
lário de Neymar;

O criador do programa é João Pau-
lo Apolinário, programador e cientista 
de dados de 25 anos, que mora em 
Brasília. Ele desenvolveou o programa 
enquanto participava da Campus Party 
Bahia, primeira edição do evento de 
tecnologia e cultura nerd em Salvador. 

Vida real
O programador conta que, duran-

te o desenvolvimento da extensão, ele 
passou a transformar todos os valores 
que surgiam para “salários de Ney-
mar”.

“Às vezes, eu ficava conversando 
com meus amigos no Facebook e quan-
do eu digitava algum valor em reais ele 
convertia automaticamente pra salá-
rios do Neymar, aí ficou divertido.”

Ele até imagina que, no futuro, vá 
surgir alguma tecnologia que leve para 
o dia a dia a ideia de transformar gran-
des somas de dinheiro em unidades de 
medida populares.

“Quem sabe, daqui uns anos não 
vai dar pra instalar um app desses em 
óculos de realidade aumentada e tro-
car os preços nos supermercados da 
vida real”, brinca.

Plugin para Chrome usa remuneração paga pelo 
PSG para mostrar quanto tempo o jogador bra-
sileiro leva para faturar valores



Várias carreiras públicas exigem 
que o candidato esteja a par dos 
acontecimentos atuais. Verifique em 
editais anteriores do concurso do 
qual vai participar se atualidades é 
uma disciplina cobrada.

“É interessante focar nos acon-
tecimentos do ano anterior e do vi-
gente e passar a visitar dois portais 
de notícias todos os dias”, diz San-
chez. Encontrou uma notícia nacio-
nal ou internacional importante e 
que está reverberando no momen-
to? Faça um fichamento. Guias de 
atualidades também são bastante 
úteis para os concurseiros.

3- Faça um cronograma de es-
tudos

Tendo o gênero e a espécie do 
concurso em mente, prepare o seu 
cronograma de estudos. Para isso, 
confira o número de disciplinas co-
bradas no último edital.

“Minha sugestão é que o candi-
dato escolha duas disciplinas de es-
tudo por dia, separando 2 horas na 
parte da manhã e duas horas na par-
te da noite, fora o período de aulas”, 
indica Sanchez. 

Comece o estudo sempre pela 
matéria com a qual tem menos afi-
nidade e só depois passe para a 
disciplina de que mais gosta. “No 
momento de maior cansaço, essa 
atitude trará motivação e jogará em 
seu favor”, explica.

4-Fuja de expectativas negati-
vas sobre as disciplinas

Evite pensamentos do tipo: 
“odeio tal disciplina, não consigo 
entender” ou “nunca vou conseguir 
estudar aquela matéria”. “Isso é pés-
simo e não existe matéria que uma 
pessoa não possa aprender”, lembra 
Sanchez.

Em vez disso pense que o es-
tudo destas disciplinas trará grande 
benção de conquistar a aprovação. 
“Programe o seu cérebro de modo 
positivo, pois isso sem dúvidas tra-
rá incomensuráveis benefícios”, diz 
Sanchez.

5- Estabeleça mecanismos de 
controle de ansiedade

Esforço para controlar a ansie-
dade é diário e, segundo Sanchez, 
falhar nesta tarefa é um dos princi-
pais motivos que levam concurseiros 
à desistência. Aposte no diálogo com 
familiares, pois muitas vezes há uma 
carga de pressão pesada em casa.

“Estude com constância até a 
abertura do edital, separando mo-
mentos de lazer, recreação e seguin-
do uma vida em que as provações 
não sejam exacerbadas”, diz San-
chez. Combinar estudo com uma 
vida social e familiar equilibradas 
vai ajudar o concurseiro a manter-se 
motivado.

O imediatismo é principal vilão 
nesse caso. O caminho até a aprova-
ção pede persistência e constância. 
Ficar pulando de edital em edital, 
preparando-se nos meses finais até 
a prova não ajuda em nada.

 6- Não se disperse navegando 
na internet

“Esse é mais um capítulo do tão 
necessário foco”, diz Sanchez. Na 
rede, o concurseiro encontra boas 
informações em chats, blogs, sites 
e mídias sociais, mas pode perder 
muito tempo de pesquisa.

“Tem muita coisa boa, mas há o 
risco de ficar passeando em fóruns, 
lendo elucubrações acerca do edital, 
encontra fases desanimadoras. Meu 
conselho é: menos pesquisa e mais 
estudo”, diz o professor.

7- Resolva provas anteriores
Elas vão dar ao concurseiro o 

peso de cada disciplina na seleção, 
além de deixa-lo familiarizado com 
estilo da banca responsável pela se-
leção. “As provas anteriores são im-
portante para um mapeamento de 
quais são as matérias mais importan-
tes a se estudar, pois são essas que 
devem ficar em primeiro plano”, diz 
Sanchez.

Mas, o concurseiro também 
deve estar preparado para possíveis 
mudanças entre um edital e outro. 
“Existem diferenças sobre a com-
plexidade da prova e uma diminui-
ção na pontuação entre um edital e 
outro não deve ser suficiente para 
atrapalhar os seus objetivos”, diz 
Sanchez.

8- Aulas
Frequentar cursos específicos 

para concurseiros é, de acordo com 
Sanchez, um bom corta caminho já 
que os professores dão o caminho 
das pedras aos candidatos. Por isso 
tire o melhor que a aula pode ofe-
recer.

“Sempre é válido fazer anota-
ções acerca não somente do conteú-
do, mas das dicas dos professores no 
que concerne a estrutura da prova, 
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Um dos principais objetivos de 
quem busca se consolidar financei-
ramente é alcançar o sucesso através 
de concursos públicos. Com a crise 
econômica assolando o país, é notó-
rio que parte dos estudantes sonhem 
com uma aprovação em concurso pú-
blico. Mas, para transformar sonhos 
em projetos é preciso se preparar. Se 
um dos seus sonhos é terminar o ano 
de 2017 empregado, com segurança 
e bom salário, é importante começar 
a estudar. O que fazer, então, para 
que em um ano você tenha o que co-
memorar?

Antecipe-se
Não espere o edital ser publica-

do para começar a estudar, porque o 
tempo entre a publicação do edital 
e a prova é curto (em torno de dois 
meses) e muitas matérias precisam 
ser vistas. Além disso, muitos con-
correntes já estão estudando.

Portanto, prepare-se com ante-
cedência. Sorte é você estar pronto 
quando a oportunidade aparece.

Objetivo
Escolha a área de concursos que 

lhe interessa. É preciso ver o tipo de 

atividade, a faixa salarial e outros as-
pectos, para fazer uma escolha cons-
ciente. 

Ferramentas
Procure um curso preparatório 

que se ajuste ao seu perfil. No cur-
so presencial você vai se sentir mais 
apoiado, porque vai encontrar pesso-
as que vivem um projeto parecido. Já 
o curso pela internet ajuda a econo-
mizar tempo de deslocamento e fun-
ciona bem para quem tem horários 
irregulares de estudo, por conta de 
trabalho. Se forem de qualidade, os 
dois tipos de curso oferecem ótimo 
resultado e facilitam a compreensão 
das matérias. Como consequência, 
aceleram a sua aprovação.

Também é importante ter um 
bom material de consulta. Os livros 
específicos para concurso são mais 
indicados do que os de faculdade, 
porque abordam a matéria de for-
ma objetiva e de acordo com o que 
vem sendo cobrado nos concursos. 
Observe se há exercícios didáticos 
sobre os tópicos abordados, porque 
são muito úteis durante o estudo.

É possível também fazer um 

curso presencial completo e alguns 
módulos de reforço pela internet ou 
o inverso. O mesmo se aplica aos 
materiais escolhidos.

O candidato deve conhecer o 
seu perfil para optar pelo modelo 
em que sinta maior rendimento. Seja 
ele qual for, o importante é que re-
sulte em aprendizado efetivo.

Organização
Organize a sua rotina de vida 

para sobrar tempo para estudar, 
além de assistir às aulas. Um quadro 
de horários ajuda bastante.

Comece pelas matérias básicas 
da área que você escolheu e estude 
todas, de forma alternada, reservan-
do tempo para cada uma a cada se-
mana ou, se você tiver pouco tempo 
para estudar, a cada duas semanas.

Assim, você poderá participar 
de vários concursos, em vez de se 
preparar para somente um, e terá 
um patamar de conhecimento que 
facilitará a compreensão de outras 
matérias que virão depois.

Resistência
Projetos grandiosos como o de 

conquistar uma vaga no serviço pú-
blico demoram algum tempo para 
serem concluídos. Dificuldades po-
dem surgir no percurso. É natural 
enfrentar dúvidas nas matérias, falta 
de tempo, cobranças, falta de dinhei-
ro, cansaço e medo. Todo candidato 
passa por isso. Mas é preciso buscar 
soluções ou contornar os obstácu-
los, e continuar estudando.

Ajustes
Se alguma reprovação aconte-

cer, o candidato deve examinar as 
causas e fazer as correções necessá-
rias na preparação ou na forma de fa-
zer provas. E seguir. Até a aprovação.

Seja feliz
Muita gente acha que conquis-

tar um objetivo terá como conse-
quência encontrar a felicidade. Isso 
não acontece. É preciso aprender a 
ser feliz durante o caminho. Até por-
que isso é um excelente combustível 
para seguir adiante. Além disso, te-
mos 365 dias pela frente para serem 
vividos.

10 dicas para concurseiros 
de primeira viagem

1- Escolha da carreira
Primeiro passo é escolher a 

carreira. Tenha em mente também 
o cargo que você deseja. De acordo 
com Sanchez o ideal é fugir de esco-
lhas genéricas. “É mais do que esco-
lher por carreiras policiais ou traba-
lhistas, por exemplo, mas apontar o 
cargo específico”, diz Sanchez. 

Ou seja, além escolher estu-
dar para os editais do TRT, escolha, 
por exemplo, prestar os concursos 
para analista. Segundo o professor 
da LFG, a escolha pode ser genéri-
ca dentro de limites claros. “Se por 
um acaso esse candidato der uma 
fugidinha para outro edital que seja 
o de técnico do TRT, mas jamais o 
de investigador de polícia porque o 
foco é determinante em concursos”, 
explica. 

2- Tenha o hábito de manter-se 
bem informado

Servidor público pode perder
estabilidade se medida for aprovada
Está em cheque uma medida que 
pode tirar a estabilidade do servi-
dor público concursado, tanto na 
esfera federal, estadual, como na 
municipal. Ou seja, ele será ava-
liado, e caso o desempenho não 
seja considerado satisfatório, po-
derá ser exonerado.
A proposta é da senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM–SE) no 
projeto (PLS 116/2017). Atual-
mente está em discussão na Co-

missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado (CCJ) e 
tem como relator o senador Lasier 
Martins (PSD-RS).
Segundo o parlamentar gaúcho, 
o texto deve ser apresentado nos 
próximos quinze dias.
Entre as mudanças em relação 
ao texto original, Martins propõe 
que a avaliação seja feita por uma 
comissão específica e não pelo 
chefe imediato do servidor.
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edital, banca e, logicamente, da mo-
dulação de importância das diversas 
matérias a se estudar”, diz Sanchez.

9- Tenha critério na escolha do 
material de estudos

Não saia comprando livros e 
mais livros. “Valerá a pena fazer a 
aquisição do livro se ele puder se 
encaixar na sua agenda e cronogra-
ma semanal de estudos”, diz o pro-
fessor.

Um monte de livros empilhados 
vão aumentar o curso da preparação 
sem ajudar muito na preparação, 
de acordo com Sanchez. Aposte em 
material apostilado e nas indicações 
dos professores. Na internet existe 
vasto conteúdo preparatório dispo-
nível gratuitamente. 

10- Coragem e disciplina
“Prefiro a palavra coragem, pois 

os disciplinados são aqueles que 
mantiverem a coragem de estudar 
não para passar, mas até passar, por 
longa data se for necessário”, diz 
Sanchez.

Não importa o tempo que le-
vará até a sonhada aprovação, o 
concurseiro deve seguir estudando 

aconteça o que acontecer. Para os 
momentos em que a coragem faltar, 
o professor dá um conselho: “feche 
os olhos e reflita para ouvir uma voz 
interna dizer: tente mais um pouco”.

A história por trás dos 
concursos públicos

Em 2002, havia, no país, o to-
tal de 883 mil servidores ativos da 
União, que atendiam a uma popula-
ção de 180 milhões de brasileiros. 
Em junho de 2017, esse número 
passou para 656.298 servidores de 
repartições públicas prontos para 
servir a um total de 204 milhões de 
pessoas. 97,41% por cento dos fun-
cionários eram civis que atuavam no 
Poder Executivo, 2,59% eram milita-
res.

Em 1998, os servidores federais 
em atividade no Executivo contavam 
quase 713 mil, número que diminuiu 
para menos de 625 mil em 2017. 
Entre os aposentados em junho de 
2017, 12 mil eram militares da reser-
va, 485 mil eram servidores inativos 
de autarquias, 224 mil da adminis-
tração direta e 158.580 de funda-

ções públicas. Além disso, o governo 
tinha em sua folha de pagamento o 
total de 244.875 pensionistas.

Outro dado relevante é que mais 
de 250 mil servidores civis ativos do 
Poder Executivo estão com idade su-
perior a 50 anos, de modo que já têm 
tempo suficiente para aposentadoria 
pelas regras de transição da Emenda 
Constitucional n. 20. Portanto, das 
duas, uma: ou esses servidores estão 
em vias de se aposentar, ou optaram 
pelo abono, ou seja, completaram 
as condições para aposentação por 
tempo de contribuição, mas continu-
am trabalhando e recebendo abono 
de permanência no serviço público.

A maior parcela da força de 
trabalho no serviço público está no 
Ministério da Educação, que dispõe 
de 291 mil servidores espalhados em 
administrações, universidades, ins-
titutos e fundações federais. O Mi-
nistério da Saúde vem em segundo 
lugar, com 66,4 mil servidores ativos. 
No ranking, o terceiro órgão com 
mais servidores em atividade é o Mi-
nistério da Previdência Social, com 
34,7 mil servidores em seus quadros.
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Como fazer uma bolsa foguete com 
caixa e rolinhos de papelão

Para fazer uma bolsa foguete 
de sucatas, decore uma caixa de 
papelão com o papel de sua prefe-
rência e adicione o que você achar 
mais legal, utilizando papel colo-

Nos primeiros anos de vida é im-
portante deixar a criança ter contato 
com o alimento, ou seja, ela precisa 
tocar, brincar, experimentar os ali-
mentos, para que assim possa criar 
um vínculo com o mesmo.

Aos poucos começam a surgir as 
preferências alimentares. E além de 
oferecer estes alimentos que a criança 
mais gosta e pede, é importante tam-
bém oferecer os demais alimentos, 
para que a criança entenda que os 
alimentos que ela não gosta também 
são importantes.

Não force a criança a comer, mas 
não deixe de oferecer, mesmo que a 
criança recuse. Em algum momento 
ela pode ceder.

Outro ponto fundamental é a sua 
postura em relação aos alimentos, 
isso mesmo, você! A maneira como 
os pais se comportam é essencial. 
Pais que não gostam de verduras e 
legumes e que fazem caretas para 
saladas, reclamam quando o alimen-
to está à mesa, dão o exemplo aos 
filhos.

Estipular horários para comer 
também é necessário, assim a criança 
aprende que existem horários para 
realizar as refeições, que não é corre-
to beliscar , comer fora de hora, etc.

Quando a criança já cresceu um 
pouco mais e tem condições de fazer 
o prato sozinha, ensine que é impor-
tante ter um alimento de cada grupo 

alimentar no prato para que ela tenha 
uma refeição saudável.

Para que a criança sinta vontade 
de comer o que está sendo proposto, 
aparência é essencial, por isso, ca-
priche na preparação. Não é preciso 
ter dinheiro para fazer pratos caros, 
basta ter criatividade. Harmonia é 
algo imprescindível, escolha alimen-
tos com cores diferentes, exemplo: Se 
você fez arroz, feijão, frango, escolha 
para salada verduras e legumes com 
cores diferentes, pode ser uma salada 
de alface, cenoura e beterraba, as-
sim ficará um prato colorido. Utilize 
ervas aromáticas (salsa, manjericão, 
manjerona, cebolinha, etc), tomate, 
azeitona, ovo e outros alimentos para 
enfeitar as saladas, deixando-as ape-
titosas.

O lanche para a escola também 
é importante, assim como nas outras 
refeições, procure mandar alimentos 
saudáveis e de acordo com gosto do 
seu filho, como: fruta, suco de fruta, 
biscoitos de água e sal, maisena, bar-
ra de cereais, iogurte, pão com quei-
jo, bisnaguinha com geléia, etc.

Sobre as guloseimas, moderação 
é a palavra chave. Desde que na quan-
tidade e freqüência certas, não proíba 
nada, apenas estipule limites. Balas, 
chicletes, biscoitos recheados, salga-
dinhos de pacotes, doces em geral, 
de vez em quando, com moderação, 
não prejudica.

Alimentação saudável é 
primordial para um
desenvolvimento sadio

Estudo mostra que fome 
deixa marcas genéticas

Mesmo que o seu filho nunca te-
nha passado fome, ele pode ter marcas 
desta sensação, afirma um estudo re-
cente. Isso porque, se a avó materna so-
freu algum tipo de privação alimentar, 
mesmo que a mãe tenha engravidado 
com mais recursos, a criança também 
deve ter sentido o impacto. A análise 
tomou como ponto de partida a Gâm-
bia, o menor país da África, onde a zona 
rural tem apenas duas estações: a de 
colheita e a de fome, já que a chuva é 
pouca e se concentra em um intervalo 
curto do ano.

As mães que passavam os últimos 
meses de sua gravidez durante a esta-
ção de fome davam à luz bebês meno-
res, com menos peso. Eles sofriam do 
chamado “estresse nutricional” dentro 
do útero. Esse já era um fenômeno co-
nhecido há tempos.O que os pesqui-
sadores fizeram foi estudar os filhos 
dessas crianças (hoje adultas). Algumas 
delas viraram mães e tiveram gestações 
bem diferentes: umas com condições fi-

nanceiras melhores e, portanto, melhor 
alimentação, outras cuja fase vital da 
gravidez calhou com a estação de mais 
fartura.

O esperado é que, para essas mães 
com mais recursos, o tamanho dos be-
bês aumentasse, voltando à média de 
quem nunca passou fome. Não foi bem 
assim. Os netos daquelas mulheres des-
nutridas durante a gravidez ainda nas-
ciam menores, mesmo que suas mães 
não tivessem sofrido o mesmo mal.

O fenômeno não era exclusiva-
mente feminino: quando o filho da mãe 
mal nutrida era homem, seus filhos 
também ficavam abaixo da curva, mas 
de forma diferente. Quando quem tinha 
sofria má nutrição era a avó paterna, 
as crianças nasciam com peso dentro 
da média – mas engordavam menos. 
Quando chegavam aos 2 anos, já eram 
bem menores que bebês da mesma ida-
de. A conclusão é que o impacto gené-
tico da fome pode levar gerações para 
ser totalmente eliminado.

Crianças podem ter reflexos da fome
Ensinar a criança que existem horários para realizar as refeições também é importante

A pequena Maria Antônia Marcon Lovera posa de Branca de Neve

rido previamente desenhado ou 
pintado por você e as crianças.

Faça os foguetes com rolos 
de papelão e papel seda vermelho 
e/ou amarelo. Use fitas de tecido 

para fazer o suporte para os om-
bros. Essa bolsa foguetes é um 
brinquedo muito especial porque 
as crianças adoram! Faça o teste e 
comprove.



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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Leite industriaizado pode 
causar doenças nos felinos

Depois das vacas, aparentemente 
o animal mais associado ao leite é o 
gato. Entretanto, a tradicional imagem 
de um gato satisfeito após se alimen-
tar de uma tigela de leite pode ser 
enganosa. Existem, de fato, rumores 
de que os gatos amam leite e de que 
o alimento seja ideal para a sua dieta. 
Mas quanto será que há de verdade 
nesses mitos?

De forma geral, os gatos não de-
vem beber leite. Após o desmame, a 
grande maioria se torna intolerante à 
lactose (o açúcar do leite). Ou seja, são 
incapazes de produzir quantidades 
adequadas da enzima lactase. A enzi-
ma, que é abundante no nascimento 
e necessária para digerir o leite, dimi-
nui com a idade. Então, quando gatos 
adultos ingerem o leite, acabam de-
senvolvendo problemas de saúde.

O alimento, afinal, permanece 
no sistema digestivo, provocando um 
processo de fermentação que desenca-
deia algumas complicações. Os sinto-
mas mais comuns são inchaço, gases e 
diarreia. No entanto, há exceções. Ga-
tinhos jovens devem beber leite para 
sobreviver. O processo de desmame 
começa após quatro semanas de vida, 
mas antes disso, a única fonte de nu-
trição dos filhotes é o leite. É impor-
tante que um gatinho jovem não con-
suma leite de vaca. O melhor leite para 
sua nutrição é o da sua própria mãe.

Entretanto, se o gatinho for ór-
fão, você deverá alimentá-lo com um 
fórmula especialmente desenvolvida 
para a sua idade. Estes produtos po-
dem ser obtidos por meio de veteriná-

rios especializados.
Será que todos os gatos são in-

tolerantes à lactose? Não, a verdade é 
que nem todos os gatos são intoleran-
tes à lactose. A única maneira de saber 
é dar um pouco de leite para seu gato 
e observá-lo, para verificar se ele ma-
nifestará diarreia. Dê ao seu gato 1 ou 
2 colheres de sopa de leite de vaca e o 
observe por pelo menos 12 horas. Se 
se ele não manifestar problemas diges-
tivos, poderá eventualmente consumir 
leite sem riscos, como um deleite oca-
sional. Eles adoram!

Entretanto, o leite de vaca deve 
ser administrado em pequenas quanti-
dades, mais como um agrado. Os pro-
dutos lácteos não devem representar 
mais do que 10,5 % da dieta regular de 
um gato. O leite de vaca não deve ser 
fonte primária de alimento, pois care-
ce de nutrientes essenciais.

Gatos adultos precisam de 
leite?

À medida que os gatos envelhe-
cem, estes deixam de precisar de qual-
quer tipo de leite. Naturalmente, o 
consumo de água é essencial. Os gatos 
precisam de água para regular a tem-
peratura corporal, digerir alimentos 
e eliminar resíduos. Se você acha que 
seu gato não está bebendo água o su-
ficiente, experimente disponibilizar vá-
rias potes com água, distribuídos entre 
diferentes locais da sua casa.

Falemos, finalmente, de um com-
portamento conhecido e recorrente 
de nossos gatinhos. Você sabia que as 
“amassadas” que os gatos dão antes de 
dormir é associada ao consumo de lei-
te materno? Muitos donos se pergun-
tam por que seus gatos “amassam as 
superfícies” antes de desfrutar de uma 
bela soneca.

Algumas pessoas acreditam que 
esse comportamento está associado 
com os primeiros dias de vida dos gati-
nhos, quando estes massageiam o ven-
tre de suas mães para garantir o fluxo 
de leite.

Após o desmame, a grande maioria se torna intolerante à lactose (o açúcar do leite)

Como cuidar dos animais de
estimação durante o frio? 

Baixas temperaturas também po-
dem afetar os animais que não estão 
livres das doenças da estação. Patas, 
narizes e orelhas precisam de atenção 
especial durante os meses de inverno. 
Pet molhado e tremendo de frio, além 
de crueldade, é doença certa.

Pet saudável e bem alimentado 
consegue regular melhor sua tempe-
ratura interna.  

Os que ficam fora de casa
Para quem tem cães de guarda, o 

aliado à segurança da família merece 

um abrigo seguro para se proteger 
do vento, chuva e frio. Independente 
do material constituído, as casinhas 
de cachorro devem estar dispostas de 
forma a não receber rajadas de vento. 
Da mesma forma, é importante res-
peitar uma boa orientação solar para 
que ela receba a maior quantidade 
possível de raios solares durante o 
dia.

Verifique se existe alguma gotei-
ra que comprometa o conforto térmi-
co do local. Se você tem o costume 
de oferecer cobertas, trocá-las sema-

nalmente auxilia a manter a saúde da 
pele e pelos do animal. Nunca deixe 
seu cão em cobertores molhados.

Doenças Respiratórias
Vilãs do inverno, animais en-

velhecidos, convalescentes ou que 
atravessam um período de baixa 
imunidade podem ter seus efeitos 
agravados, prejudicando ainda mais 
sua saúde. Para alguns agentes pato-
lógicos, o uso preventivo da vacina é 
sempre a melhor opção. Consulte um 
veterinário.

De filhote a adulto, a
alimetação deve mudar

O gatinho Yuri fazendo charme. De Stéphanie Lobo

Nas primeiras semanas de vida, 
nada é melhor do que o leite materno. 
Ele possui todos os nutrientes, vitami-
nas, proteínas e hormônios essenciais 
para esse primeiro momento do cãozi-
nho no mundo. Aliás, nenhum outro tipo 
de leite, que não seja o materno, deve 
ser dado ao filhote. O ser humano é o 
único mamífero que bebe leite de outras 
espécies, já o estômago do cão dificil-
mente tolera outro tipo de leite que não 
seja canino.

Quando o cão já possuir um ou dois 
meses, você pode começar a introduzir 
a ração. Claro que ela deve ser específi-
ca para filhotes. Você pode optar pelas 
rações úmidas, já que o cão ainda não 
possui os dentes formados para masti-
gar a comida, ou a ração seca, que você 
pode umedecer com um pouco de água. 
Com o crescimento dos dentes, estimule 
seu cão a comer a ração mais seca para 
que ele aprenda a mastigar e não engula 
grandes porções inteiras, prejudicando 
a digestão. Como o estômago do filho-
te ainda é muito pequeno, dê a ele uma 
média de seis refeições pequenas diaria-
mente, sempre respeitando as indica-

ções de quantidade/peso na embalagem.

A importância do alimento 
correto

Faça o acompanhamento do peso 
do cachorro e sempre dê a quantida-
de correta de ração. Vá diminuindo o 
número de refeições diárias para que, 
quando o cão estiver com um ano de 
idade, ele passe a fazer apenas duas re-
feições por dia. Procure dar a seu cão 
rações de qualidade. Apesar de mais 
caras, elas garantem que o cão estará in-
gerindo as quantidades certas de prote-
ínas, nutriente e vitaminas das quais ele 
necessita. Para cada idade e tamanho do 
seu cão, existe uma ração específica. Ja-
mais dê ração de filhote para adultos e 
vice-versa. 

Evite deixar comida o tempo todo 
para o cão. Ele pode desenvolver obesi-
dade ou ter o seu organismo funcionan-
do de forma desregrada, prejudicando 
sua saúde e desenvolvimento. Estabele-
ça os horários certos de cada refeição. 
Mantenha seus comedouros sempre 
limpos e em um local seco e agradável 
para ele.
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Jordana Guasso curtiu o frio em passeio turístico

Tania Regina da Cruz em passeio com seu pet Willie Nelson

Renata Benini comemorou a passagem de seu aniversário na 
última quarta, 16. Felicidades!

Roberto Trevisan 

Valesca Rocha aniversaria no próximo dia 22. Parabéns!


