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Nos Estados Unidos, todo mun-
do parou o que estava fazendo para 
acompanhar o eclipse total nesta 
segunda-feira (21). Entre os famosos 
que registraram o momento nas redes 
sociais está Lady Gaga.

Sempre irreverente, ela divertiu 
os fãs com o clique publicado no seu 
perfil do Instagram. Na imagem, ela 
está sentada em uma cadeira, usando 
óculos escuros e está com frases es-
critas nas mãos: “Me levem para o seu 
planeta”. Na legenda, a cantora escre-
veu: “Vibes do eclipse total”.

Os seguidores acharam a foto 

Durante o eclipse, Lady Gaga 
pede abdução alienígena

No dia 15 de setembro, a artista vai se 
apresentar pela primeira vez no Rock in 

Rio, fechando a primeira noite do festival

O Programa do Porchat dessa 
segunda-feira (21) recebeu o hu-
morista Moacyr Franco. Na conver-
sa, ele relembrou seus trabalhos na 
TV e falou também sobre sua rela-
ção com o veículo.

Há 58 anos no ar, Moacyr, um 
dos destaques de A Praça É Nossa 
e o cantor do sucesso Me Dá Um 
Dinheiro Aí, uma das marcas do 

Moacyr Franco no
programa do Porchat

apresentador Silvio Santos, contou 
fatos ocorridos especialmente em 
sua carreira.

“Assisti ao Chico Anysio pegar 
os rádio-atores, os comediantes de 
rádio e levar para a televisão. Ele 
(Chico) era só escritor e apresenta-
dor e depois foi fazer o humor. Era 
uma televisão sem videotape, en-
trava no ar na hora”, disse Moacyr.

Moacyr Franco foi convidado especial de Fábio Porcha, com quem falou sobre carreira

muito engraçada. “Você é a melhor!”, 
elogiou um internauta. “Vamos para 
Vênus”, brincou outro. “Me leve com 
você, por favor”, pediu uma fã.

No próximo dia 15 de setembro a 
estrela pop se apresenta no Brasil em 
um festival de música.

Xuxa Meneghel revela que fe-
chará as portas de sua fundação no 
final do ano. A apresentadora da Re-
cord e dona da instituição filantró-
pica há 28 anos revelou que fechará 
as portas da fundação para crianças 
carentes no final deste ano.

“Tenho ajuda de poucos ami-

gos. Cada criança custa R$ 11 por 
dia, R$ 330 por mês, R$ 3.300 
por ano pra mim. São R$ 1,8 mi-
lhão anualmente. As coisas estão 
bastante difíceis. Quando a crise 
aperta a primeira coisa que as pes-
soas deixam de fazer é filantropia, 
né?”, contou Xuxa em entrevista a 

Amaury Jr.
Triste, a eterna rainha dos bai-

xinhos disse ainda que já tinha de-
cidido há três anos que “se eu não 
conseguisse fazer com que ela se 
auto sustentasse a gente ia fechar. 
Já estou vendo quais são os trâmi-
tes.”

A Fundação Xuxa Meneghel fechará 
as portas ainda este ano
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Barbearia Velho Capitão é a opção da experiência
O proprietário e barbeiro, Alexandre Freitas Siqueira, tem mais de 15 anos de 
experiência e um currículo que inclui cursos com profissionais de destaque

O ramo de barbearia tem evolu-
ído e prosperado nos últimos anos. 
Em Bento Gonçalves não faltam 
opções para quem busca um servi-
ço diferenciado. Foi pensando em 
oferecer um espaço exclusivo, que 
o barbeiro Alexandre Freitas Siquei-
ra, 42 anos, inaugurou a barbearia 
Velho Capitão, localizada na rua As-

sis Brasil. Siqueira tem mais de 15 
anos de profissão, se consolidando 
como um dos mais qualificados 
profissionais do mercado de Bento.

Para Siqueira é importante o 
profissional buscar qualificação re-
alizando cursos de aperfeiçoamen-
to, além de estar atento às tendên-
cias atuais de corte. “A inovação é 

fundamental. Já fiz dois cursos de 
academia internacional, um em São 
Paulo e outro na Argentina, além do 
curso de visagismo, que tem como 
objetivo capacitar profissionais para 
auxiliar na criação de uma imagem 
pessoal”, explica. 

Outro diferencial da barbearia 
Velho Capitão é o serviço voltado 
para a prótese capilar. Fiz um cur-
so em São Paulo, inclusive visitei a 
empresa que trouxe a técnica para o 
Brasil. A pessoa que coloca a prótese 
com certeza vai se surpreender com 
o resultado. É com uma película com 
silicone transparente, e a forma que 
é colocada a impressão é que a pes-
soa não é calva. O diferencial é que é 
fio natural. Tenho as amostras e en-
comendo o material em São Paulo”, 
afirma.

O barbeiro é otimista quanto ao 
futuro e já pensa em expandir o es-
paço. “A minha ideia é atender noi-
vos também, oferecendo um serviço 
de requinte e a pessoa que estiver 
esperando irá poder saborear uma 
cerveja especial”, promete.

Velho Capitão oferece a 
Barboterapia

O serviço requintado da Velho 
Capitão inclui a Barboterapia, uma 
técnica de hidratação de pele. A Bar-
boterapia inclui o “velho barbear” 
com espuma, navalha e creme, com 
incrementos para cuidar, hidratar a 
pele, evitar irritações e ainda relaxar 
o cliente. O tratamento inclui a uti-
lização de vários óleos, essências e 
cremes, além de toalhas quentes ou 
vapor.Alexandre Freitas Siqueira tem mais de 15 anos de experiência profissional

Barbearia tem serviço exclusivo e conta com produtos especiaisVelho Capitão tem decoração clássica

Existem diversas formas e esti-
los de trabalhar num estilo de ma-
quiagem. A Gazeta separou mais uma 
seleção de truques e dicas para você 
mudar/adaptar/melhorar o make up. 

Algumas dicas são novidades, 
outras nem tanto – e outras são 
aquelas para você realmente não es-
quecer. 

Não teste a cor da base no rosto
A cor da pele do rosto é geral-

mente mais clara que o corpo por 
causa da proteção solar que é mais 
alta nessa região. A dica é aplicar 
uma pequena quantidade de base no 
colo e dar leves batidinhas. Se a base 
desaparecer, este é o tom certo para 
você.

O corretivo vai depois da base
Se aplicar antes, você vai remo-

ver produto quando aplicar a base e 
acaba pesando a mão no corretivo. 
Aplique primeiro a base, veja o que 
precisa melhorar e corrija só onde 
for necessário.

Aplicar a base de baixo para 
cima não rola

Desta forma, você levanta os pê-
los do rosto e os deixa muito eviden-
tes. Ao invés disso, aplique em movi-
mentos do centro para fora do rosto 
e em movimentos circulares direcio-
nados para baixo, ou com batidinhas.

Não use o mesmo corretivo 
para cobrir olheiras e corrigir espi-
nhas e manchas

Seu corretivo de olheiras, que é 
um tom mais claro que seu tom de 
pele, vai iluminar e destacar suas 
manchas, não vai esconde-las. Use 
corretivo cremoso que seja exata-
mente do tom da sua pele.

Não confie apenas no corretivo 
para cobrir espinhas, manchas e ci-
catrizes

Use uma camada de base, depois 
o corretivo, e então finalize com pó 
facial para selar os produtos e evitar 
que “desapareçam”ao longo do dia.

Não aplique corretivo de forma 
circular nas olheiras

Ao invés disso, aplique em for-
ma de triângulo invertido abaixo dos 
olhos e esfume bem para iluminar a 

região.

Não deixe de usar hidratante só 
porque você tem pele oleosa

Isso irá ressecar sua pele e fa-
zer com que ela produza ainda mais 
óleo. Experimente usar uma mistura 
de vinagre de maçã + água, ou com-
pressas de chá verde como tônico 
(ambos irão balancear o nível de pH 
da pele) e então use um hidratante 
livre de óleo.

Se você tem pele mista, evite 
usar o mesmo produto em todo o 
rosto

Um sérum livre de óleo ou hi-
dratante matificante seguram a ole-
osidade da zona T e um hidratante 
mais cremoso no resto do rosto te 
darão conforto e durabilidade para a 
maquiagem.

Não use pó solto com cor para 
lutar contra a oleosidade

Muito pó ao longo do dia pode 
criar camadas e tornar sua maquia-
gem pesada e artificial. Use um pó 
matificante translúcido de textura 
bem fina ou um pó chamado Blot 
Powder (MAC), que elimina o brilho 
com um mínimo de produto. Um len-
ço de papel pressionado levemente 
contra a pele também ajuda a dimi-
nuir o brilho.

Se você tem pele madura ou 
com marcas de expressão, evite pro-
dutos em pó com brilho

As partículas cintilantes refle-
tem a luz em várias direções, fazen-
do com que ruguinhas ou excesso 
de pele nas pálpebras fiquem em 
destaque. Para parecer mais jovem, 
produtos opacos darão a impressão 
de pele mais lisa.

O bronzer não fica bom aplica-
do por todo o rosto

Apele fica com aspecto de “suja” 
e não te dá o efeito dimensional no 
rosto. Ao invés disso, imagine um 
número “3” nas laterais do rosto, es-
curecendo levemente o alto da testa 
descendo até a orelha e entrando 
entre a mandíbula e maxilar, para 
dar aquela “emagrecida” no rosto. 
Depois desça abaixo do rosto para 
dar destaque ao contorno da face e 
diminuir a “papadinha”.

 É importante ter cuidado no momento de aplicar o lápis preto nos olhos ou ao pintar os lábios

As novas dicas de maquiagem
Não negligencie a limpeza dos 

pincéis de make
Quanto mais limpos os pincéis, 

melhor e mais fácil será a aplicação 
da sua maquiagem. Pincéis sujos tra-
zem bactérias para sua pele e conse-
quentemente alergias, acne etc.

Não preencha as sobrancelhas 
com a mesma quantidade de lápis 
ou pó do início ao fim

As extremidades devem ser 
preenchidas com mais suavidade do 
que o arco/centro das sobrancelhas. 
Depois de preencher as falhas, use 
uma escovinha de rímel velha ou 

uma escovinha própria de sobran-
celhas e penteie elas para suavizar 
as linhas e deixa-las com aspecto 
mais natural.

Cuide ao aplicar lápis preto 
nos olhos

Se usar em toda a volta dos 
olhos e linha d’água vai fazer seus 
olhos parecerem ainda menores do 
que são: a dica para destaca-los e 
fazer parecerem maiores é usar 
lápis no delineado da pálpebra su-
perior, esfumar sombra marrom na 
pálpebra inferior e usar lápis bege 
na linha d’água.

Não use iluminador em áreas 
onde os poros são mais abertos

Quem tem bochechas com poros 
maiores deve evitar chegar lá com o 
iluminador, porque o brilho vai evi-
denciá-los. Mantenha somente o alto 
das maçãs do rosto iluminadas.

Muitas vezes criamos hábitos 
que não favorecem para uma boa 
maquiagem e ligamos o piloto auto-
mático, não é? Mas algumas dicas são 
tão fáceis de seguir que se você colo-
car um recadinho no espelho, vai ver 
todos os dias na hora do make e vai 
incorporar.

Quanto mais limpos os pincéis, melhor e mais fácil será a aplicação da sua maquiagem
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Tendência da moda 
punk nos anos 70 e 80

Inglaterra. Década de 70. Co-
meça um movimento cultural que 
não se limite à música: incorpora 
uma moda peculiar, uma bandeira 
política e um estilo de vida. Ban-
das como The Clash, Sex Pistols e 
Ramones popularizaram o chama-
do punk rock para o mundo todo. 
Junto com a ideologia punk, a ju-
ventude passou a adotar um estilo 
de roupa, cabelo e acessórios pró-
prios de uma identidade cultural 
punk.

O punk mudou de cara diver-
sas vezes ao longos das décadas 
que procederam a década de 70.  A 
moda punk mudou pouquíssimo, 
somente com uma modernização 
aqui e outra ali. Há as adeptas da 
moda punk mais clássica, enquan-
to outras tendências modernizam 
o estilo punk de se vestir.

O ideal do visual punk era 
chocar. Era uma forma de subver-

ter os padrões culturais da época. 
Assim, foram adotados cabelos 
moicanos (coloridos e espetados), 
calças rasgadas, alfinetes, lenços 
no pescoço, coturnos, e outros 
itens que você pode conferir nas 
imagens que ilustram este artigo.

Hoje, tatuagens, piercings, 
alargadores e outras formas de 
modificação cultural entraram 
para as tendências da moda punk. 
Há, também, uma tentativa de res-
gatar o estilo punk em roupas mais 
modernas, criando looks retrôs.

Se você deseja criar um look 
punk apenas por achar o estilo 
agradável, sem seguir a ideologia, 
você encontra as peças e acessó-
rios em diversas lojas online e 
offline. Se você é realmente uma 
punk, o melhor local para comprar 
roupas é um brechó. Depois de 
comprá-das, procure tutoriais para 
customizar as suas roupas.

 Hoje, tatuagens, piercings, alargadores e outras formas de modificação cultural 
entraram para as tendências da moda punk

O estilo rock Glam: como aderir essa moda
Podemos dizer que a moda é 

feita de vários estilos e essa é a par-
te bacana nesse mundo de glamour, 
que muitas vezes é mais despojado 
do que elegante, mas vale tudo, o 
importante é ter personalidade. A 
cada estação, durante os desfiles, o 
que se vê são as leituras dos estilis-
tas sobre determinado tema e cada 
um cria de acordo com o próprio 
estilo ou seguindo o estilo da grife, 
dando várias escolhas para quem 
curte seguir a moda.

Você pode ter um único estilo, 
pode seguir vários ou melhor ainda, 
pode misturá-los. Os estilos vão e 
vem, são reinventados, como tudo 
na moda, em alguns momentos uns 
estão mais em alta do que outros, 
desaparecem e voltam. No momen-
to atual, por exemplo, o estilo rock 
glam está cotadíssimo, muito em 
alta. Aliás, esse é um daqueles que 
está sempre entre os preferidos de 
um grupo de pessoas, que nunca são 
esquecidos por completo. Talvez, 
isso tenha a ver com a sua origem.

O Glam Rock não nasce na 
moda, essa abreviação de “glamour 
rock” nasce no mundo da música, 
se trata de um gênero musical, que 
tem berço na Inglaterra, onde é cha-
mado de “glitter rock”. Ele nasceu 
exatamente no final dos anos 60 e 
se tornou muito popular na década 
de 70. O seu grande auge aconteceu 
entre os anos de 1971 e 1973. So-
mente nos Estados Unidos, que esse 
estilo musical não conseguiu envol-
ver a grande parte das pessoas, sua 
influência maior foi nas cidades de 
Los Angeles e New York.

Tudo isso tem a ver com a 
moda, porque com estilo musical 
nasceu o estilo de quem gostava de 
curti-lo. Os amantes do rock glam 
se vestiam com roupas alegres, com 
brilho de purpurinas, saltos muito al-
tos, lantejoulas e paetês faziam sem-
pre parte da produção, sem falar na 
maquiagem, as mulheres não abriam 
mão dos cílios postiços e dos batons 
chamativos. Já os cantores desse gê-

nero musical se vestiam de forma 
andrógina, com trajes que não po-
deriam ser chamados de outra coisa: 
extravagantes.

Nós brasileiros, também tive-
mos nosso representante desse es-
tilo musical, o grupo “Secos e Mo-
lhados” e Rita Lee, foram alguns dos 
nomes do glam rock no Brasil. Toda 
essa conversa sobre como nasceu 
esse estilo nos serve para entender 
melhor como ele foi parar no mundo 
da moda e o que representa: estilo 
rock com mais glamour. Isso mesmo, 
é bem mais simples do que imagina 
vestir-se no estilo rock glam.

Como sempre acontece, esse 
estilo também foi reinventado, ga-
nhou uma pegada nova. As cores, 
por exemplo, que caracterizavam 
esse estilo antigamente eram as co-
loridas e chamativas, mas na versão, 
digamos, moderna, elas deram lu-
gar para: preta, cinza e prata. Essas 
são as tonalidades principais, o que 
não quer dizer que as outras cores 
também não possam fazer parte de 
uma produção rock glam. E o bri-
lho continua firme e forte, paetês e 
lantejoulas são característicos desse 
estilo.

Já que estamos falando de cores, 
vamos pensar em como variá-las e 
não ficar só no preto e prata básico. 
Normalmente, as meninas que amam 
o estilo rock glam optam pelo total 
black com uma “pitada” de prata, 
você pode trocar o prata pelo ouro 
ou ainda, o preto pelo azul escuro. 
Em ambos os casos, aposte nas co-
res “complemento” nos acessórios. 
Um maxicolar longo ou com muitas 
voltas é sempre uma boa opção. A 
cor vermelha, num tom bem forte 
pode ser uma variante para o seu 
look rock glam. Se você não é adepta 
do preto e vermelho, misture-a com 
prata ou branco.

Outras peças que não podem 
faltar no guarda-roupa de quem 
adota esse estilo são: leggings, calça 
slim e calça de couro. As três peças 
são mais aproveitadas se forem na 

A última coisa que você precisa saber sobre o estilo é como colocar todas as peças chamativas em uma única produção sem errar

cor preta. É uma espécie de roupa 
básica. Sobre elas você pode jogar 
aquela camiseta básica branca e com-
pletar o estilo rock glam com uma ja-
quetinha curta bordada com paetês.

Ou simplesmente, usar vários 
colares longos na cor prata. Nos pés, 
aposte nas ankle boots, que tem 
tudo a ver com esse estilo. Quando 
você quiser usar o estilo rock glam 
mais ousadinha, aposte em um hot 
pants, de preferência com um acaba-
mento especial, como bordados ou 
tachinhas. Para ficar um look bem 
despojado, use-o com uma camiseta 
básica e escolha um sapato bordado 
em paetês com um mega salto. As 
misturas de texturas entre as peças 
também podem dar o toque especial 
e diversificado para quem quer se-
guir o estilo.

A bota de cano alto também 
pode entrar na sua lista de sapatos, 
de preferência com aplicações. Se te-
mos que listar as peças de roupas que 
são necessárias para compor o estilo 
rock glam, são essas: calça de couro 
(preta slim ou leggings também es-
tão valendo), camiseta bordada com 
paetês (de preferência nas cores pre-
ta, dourada ou prateada), um casa-
quinho curto também bordado com 
paetês (de preferência dourado ou 
prateado), jaqueta de couro ( a ver-
melha é melhor), camisetas básicas 
de malha, camisetas de malhas com 
estampas divertidas, hot pants (jeans 
bem surrado), muitos acessórios na 
cor prata e na cor ouro e ankle boots.

A última coisa que você precisa 
saber sobre o estilo é como colocar 
todas as peças chamativas em uma 
única produção sem errar. É mais 
simples do que possa parecer, use 
o bom senso e adote a regrinha do 
equilíbrio. Se a parte de cima é cha-
mativa, não exagere na parte de bai-
xo ou vice-versa, e mais, os acessó-
rios são para complementar quando 
o look está meio apagadinho. O esti-
lo rock glam é para quem gosta de se 
sentir jovem, informal e ao mesmo 
tempo glamourosa, cheia de estilo e 
personalidade.
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Festas no sábado (26)
Sábado
Festa: Save The Fígado #OpenBDS
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 26 de agosto, a partir das 
23:30h
Quanto: R$ 35,00 antecipado │ 

R$ 50,00 na hora 
Festa: Brilhantina Psicodélica
Onde: Ferrovia Live
Quando: 26 de agosto, a partir das 
23:30h
Quanto: R$ 15,00 antecipado │ 

R$ 20,00 na hora
Festa: Destilaria Corleone 
Onde: Bar Joe
Quando: 26 de agosto, a partir das 
22h
Quanto: R$ 20,00

Programando seu final de semana
Paulinho Mixaria com show 
de humor na Casa das Artes

Neste sábado, dia 26, a partir 
das 20h, sobe ao palco da Casa das 
Artes um dos maiores humoristas 
do Brasil. Paulinho Mixaria encena 
seu show de humor “Humor à Moda 
Antiga”, onde retrata uma pessoa 
humilde, do interior, que não fica 
restrita à imagem do gaúcho, po-
dendo ser qualquer pessoa ingênua 
e que pode ser bem mais inteligen-
te que aparenta.

Nesses 24 anos de carreira, o 

ator Paulo Roberto Alves da Silva 
criou um personagem de grande 
empatia com todos públicos, evi-
tando de usar palavrões nos seus 
espetáculos, princípio o qual ele 
não abre mão.

Os ingressos antecipados cus-
tam R$ 30,00 nos pontos de venda: 
Farmácia Flor Essência, Posto Bian-
chi e The Ferri’s Hamburgueria. 
Na hora, os ingressos custarão R$ 
35,00.

Final de semana de
patinação artística em Bento
Principais espetáculos acontecem no sábado e 
domingo no Ginásio de Esportes

A partir desta sexta-feira, 25, 
acontece o 8º Festival Serrano de 
Patinação Artística e 6ª Copa Vinhe-
dos de Patinação Artística. A pro-
gramação começa com a presença 
da coach Mayra Ramos apresentan-
do o Workshop “A Mente do atleta 
campeão”. No sábado e domingo o 
evento acontece no Ginásio de Es-
portes.

Programação 
Sexta Feira (25/08)
Local: Casa das Artes
19 horas: Workshop “A mente 

do atleta campeão” com Mayra Ra-
mos

Sábado (26/08)

Local: Ginásio Municipal de Es-
portes de Bento Gonçalves

Manhã: Reconhecimentos de 
Pista e Início das Provas da Copa

Tarde: Reconhecimentos de Pis-
ta do Festival

Noite: Espetáculo “8º Festival 
Serrano de Patinação Artística”

Domingo (27/08)
Local: Ginásio Municipal de Es-

portes de Bento Gonçalves
Manhã Reconhecimentos de 

Pista e Provas da Copa
Tarde: Cerimônia Oficial de 

Abertura e Provas da Copa
Noite: Término das Provas da 

Copa e Encerramento das Ativida-
des

A programação começa com a presença da coach Mayra Ramos apresentando o 
Workshop “A Mente do atleta campeão”.
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Tectoy relança o Pense 
Bem, brinquedo que
lembra computador antigo
Sucesso no fim dos anos 1980, eletrônico que 
simula computador será vendido por R$ 270

A Tectoy anunciou na última 
terça-feira (14) que voltará a vender 
o Pense Bem, brinquedo que foi su-
cesso na década 1980.

Na época, o aparelho eletrô-
nico era uma versão licenciada do 
Smart Start, criado pela empresa 
Vtech, de Hong Kong. O modelo 
que é relançado agora é produzido 
pela Tectoy em sua fábrica de Ma-
naus.

As pré-vendas ocorrem pelo 
site da empresa por R$ 270. O dis-
positivo chega oficialmente às lojas 
em setembro de 2017, por R$ 300.

O Pense Bem possui vários 
desafios embutidos. Um deles era 
o de perguntas e respostas. Os jo-
gadores tinham de digitar no apa-
relho a resposta para as questões 
apresentadas em um caderno im-

presso. Os assuntos abordados iam 
de temas como história, geografia 
até matemática.

A volta do Pense Bem é uma 
dupla comemoração. Marca os 30 
anos da Tectoy e das duas décadas 
de lançamento do próprio apare-
lho, que chegou às lojas brasileiras 
em 1988, afirmou Stefano Arnhold, 
presidente do conselho da Tectoy, 
em comunicado.

“A Tectoy lançou o primeiro 
Pense Bem em um momento que 
a informática avançava no Brasil. 
Quase três décadas depois, a vida 
digital é uma realidade e o Pense 
Bem é uma alternativa inteligen-
te de diversão e aprendizado fora 
do mundo virtual”, afirmou Tomás 
Diettrich, presidente-executivo da 
Tectoy, em nota.

Na época, o aparelho eletrônico era uma versão licenciada do Smart Start, criado 
pela empresa Vtech, de Hong Kong

Entenda o que é ‘estupro virtual’
No começo deste mês, em Tere-

sina, um homem foi preso por “es-
tupro virtual”, após uma mudança 
no Código Penal. Ele tirou fotos da 
vítima nua, sem ela notar, e a chanta-
geou para ter mais imagens dela em 
situações íntimas.

Mudança em 2009
A advogada Patrícia Peck Pinhei-

ro, especialista em direito digital, 
afirma que a nova interpretação nas-
ceu a partir da mudança feita há oito 
anos no Código Penal.

A nova redação do artigo 213 
não cita o “estupro virtual”, mas pas-
sou a caracterizar estupro como o ato 
de “constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter con-
junção carnal ou a praticar ou permi-
tir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso”.

Com isso, explica a advogada, o 
“estupro virtual” pode ocorrer, por 
exemplo, “quando uma pessoa, por 
meio da internet, WhatsApp, Skype 
ou mídia social, venha a constranger 
ou ameaçar a outra a tirar a roupa na 
frente de uma webcam, praticar mas-
turbação ou se fotografar pelada”.

“Normalmente, aquele que gera 
esse ‘estupro virtual’ já tem o domí-
nio psicológico sobre a vítima”, ex-
plica ela. “No estupro tradicional, o 
domínio maior era o da força bruta: 
pegar a pessoa à força para cometer 
o ato carnal ou libidinoso sem que ela 
quisesse.”

Para outros especialistas, as 
conversas servem apenas de indício 
de que o crime de estupro poderia 
ocorrer. “Estupro digital, de um lado, 
vai para o bullying ou para ameaça, 
algum constrangimento ilegal. Ou é 
um ato preparatório de um estupro”, 
diz Renato Ópice-Blum, coordenador 
do curso de Direito Digital do Insper 
(Ensino Superior em Negócios, Direi-
to e Engenharia).
Agora, máquinas

testemunham
Para Daniel Pires, da Delegacia 

de Repressão a Crimes de Informáti-
ca, o fato de as ameaças terem sido 
feitas pela internet e não haver conta-
to entre agressor e vítima não impe-
dem a prática de ser estupro.

A internet tem ainda o poder de 
tornar a apuração do crime mais fácil, 
diz Patrícia.

“Quando a gente ia para o es-
tupro à moda antiga [da lei], sempre 
tinha aquela discussão de que era a 
palavra de um contra a do outro. No 
‘estupro virtual’, as testemunhas são 
as máquinas. Elas vão depor com 
aquilo que ficou registrado, frases, 
fotos, filmagens”, completa a advo-
gada.

A polícia rastreou o endereço de 
IP responsável pelos acessos da conta 
falsa e chegou à casa do suspeito do 
“estupro virtual”. Lá, apreendeu celu-
lares e computadores.

Os registros eletrônicos podem 
atestar se houve crime ou desfazer 
mal entendidos, em que inocentes 
são falsamente acusados.

“Se não ficar registrado o con-
sentimento, e a parte que se diz ví-

tima dizer que foi forçada a fazer 
aquilo, o suspeito vai ser enquadrado 
no crime de estupro. Essa questão 
de que foi consentido ou de haver o 
constrangimento faz toda a diferença 
na tipificação dessa modalidade de 
estupro”, diz Patrícia.

Constrangimento
Para o delegado do Piauí, o caso 

se trata do primeiro exemplo de “es-
tupro virtual” do Brasil. A necessida-
de de ter acesso a provas também 
seria um fator.

“Quando isso passa a se tornar 
público, dentro da família e do tra-
balho, a vítima acaba sofrendo esse 
constrangimento. Constrangimento é 
a palavra-chave nesse crime e o que 
faz com que esses casos não sejam 
levados adiante”, diz a advogada.

“Alguém dizer assim, ‘Por que 
você se deixou fotografar, filmar? Por 
que você permitiu tudo isso, chegar 
a esse ponto, fora do controle, para 
só então denunciar?’. Esse tipo de 
questionamento que às vezes vêm de 
amigos, família e pessoas do trabalho 
acabam fazendo com que a vítima fi-
que calada e não dê andamento.”

A polícia rastreou o endereço de IP responsável pelos acessos da conta falsa e chegou 
à casa do suspeito do “estupro virtual”. Lá, apreendeu celulares e computadores

LG testa robôs em
aeroporto da Coreia do Sul

A LG está testando robôs no Ae-
roporto Internacional de Incheon, 
na capital da Coreia do Sul, Seul. As 
máquinas são utilizadas para orien-
tar turistas perdidos e manter o ter-
minal limpo. Os equipamentos foram 
apresentados inicialmente na CES 
2017, maior feira de eletrônicos do 
mundo, e rapidamente se tornaram 
realidade.

Um dos robôs vai percorrer os 
terminais para fornecer aos viajan-
tes instruções e informações so-
bre os voos, atendendo em quatro 
idiomas:coreano, inglês, chinês e 
japonês.  Os usuários têm a possi-
bilidade de digitalizar o cartão de 
embarque para serem acompanha-
dos até o portão de partida correto. 
Além disso, a máquina pode dar di-

cas sobre localizações de restauran-
tes e lojas do aeroporto.

Segundo a empresa, o robô de 
limpeza detecta áreas que necessi-
tam de limpeza e armazena a locali-
zação, calculando a rota mais eficien-
te até elas. A navegação é autônoma 
e a tecnologia é capaz de evitar obje-
tos e pessoas. A LG pretende expan-
dir seu negócio de robótica.

Robô se comunica em quatro idiomas: 
coreano, inglês, chinês e japonês

Android Oreo, o novo sistema 
operacional da Google

O Google anunciou nesta segunda-
-feira (21) o nome de seu novo sistema 
operacional. O Android 8.0 se chamará 
Oreo.

Apresentado durante a conferên-
cia para desenvolvedores Google I/O 
em maio, a nova versão do cérebro da 
maioria dos smartphones do mundo 
era chamado apenas de Android O.

A tradição de dar o nome de um 
doce ao sistema operacional foi manti-

da. Já foi Nougat, Marshmallow, Lolli-
pop e KitKat, por exemplo.

O novo Android consegue rodar 
dois aplicativos ao mesmo tempo na 
tela e vem com um sistema para pro-
teger usuários de apps inseguros, além 
de uma ferramenta para otimizar a me-
mória interna de celulares limitados.

Apps simultâneos
Se o Android Nougat possuía a 

capacidade de dividir de dividir a tela 
em duas, para ver dois apps ao mes-
mo tempo, o Android O permitirá que 
dois programas sejam executados ao 
mesmo tempo. Chamada de “Picture in 
Picture”, essa função funciona assim: 
durante uma ligação pelo Duo, será 
possível rodar um vídeo do YouTube (a 
conversa ficará em tela cheia e o vídeo, 
em tamanho reduzido, no canto infe-
rior direito).

Seleção de texto
O Android passará a usar inteli-

gência artificial quando um usuário 
selecionar trechos de textos. Quando 
excertos forem selecionados, o siste-
ma tentará compreender do que eles 
tratam, se é um número de telefone, 
um endereço ou um e-mail. Além de 
indicar as opções de costume, como 
“copiar”, “cortar”, “selecionar” e “pes-
quisar”, o Android também vai sugerir 
uma ligação telefônica, caso o texto 
contenha um número de telefone, pes-
quisas no Mapas, se for um endereço, 
ou abrir o Gmail, se for um e-mail.O Android Oreo foi apresentado durante a conferência para desenvolvedores Google
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TV paga perde assinantes 
no Brasil, mas cresce RS

A Agência Nacional de Teleco-
municações divulgou na segunda-
-feira (24) a queda de assinantes 
de TV paga no Brasil entre maio 
de 2016 e o mesmo mês de 2017. 
Foram menos 262.565 assinantes 
de TV paga no país, uma redução 
de 1,39%: na época, o país soma-
va 18.905.098 de assinantes e em 

maio deste ano foram registrados 
18.642.533.

Entre abril e maio deste ano, 
a Anatel registrou uma diminuição 
de 136.787 assinantes (-0,73 %). A 
redução foi registrada em todas as 
modalidades de TV por assinatura 
oferecidas, sendo a maior queda da 
tecnologia micro-ondas (-3,51 %). 
As assinaturas dos clientes de saté-
lite aparecem logo em seguida com 
(-0,76 %) . Depois vem fibra ótica 
(-0,73 %) e TV a cabo (-0,69).

Os dados mostram que quase 
todos os estados brasileiros apre-
sentaram redução no número de 
assinantes de TV paga, entretanto o 
Rio Grande do Sul teve um aumento 
de 0,08%, assim como o Maranhão 
(0,45%), Piauí (0,41%), e o Tocantins 
(0,01%).Crescimento no RS foi de 0,08%

Dicas para saber se você 
foi bloqueado por alguém 
no WhatsApp

Os usuários de WhatsApp que 
estão desconfiados que foram blo-
queados em alguma conversa podem 
ficar atentos a alguns sinais. Entre as 
dicas, é possível destacar a impossibi-
lidade de visualizar a foto do perfil de 
determinado usuário e o impedimen-
to de fazer parte de novos grupos, 
além de deixar de exibir o “visto pela 
última vez”, caso o recurso esteja ati-
vado.

Veja, na lista abaixo, cinco ma-
neiras de verificar se aquele “amigo” 
te bloqueou no app de mensagens. 
As dicas são válidas para smartpho-
nes com Android e iPhone (iOS).

 
1) Deixar de exibir status 
online ou “visto pela últi-
ma vez”

Seu “amigo” não fica online há 
muito tempo no WhatsApp? É possí-
vel que o usuário tenha te bloquea-
do. Mas fique atento, o contato pode 
apenas ter desativado o recurso “vis-
to pela última vez” ou o status online 
para não compartilhar o último horá-
rio que utilizou o mensageiro. 

Para saber quando o usuário foi 
visto pela última vez no app, o pro-
cedimento a ser feito é o mesmo 
para celulares com iPhone e Android. 
Em ambos os casos, toque na janela 
de conversa do contato e abaixo do 
nome da pessoa, há a opção de sta-
tus online ou “visto pela última vez 
às XX:XX”.

 
2) Deixar de aparecer foto 
do perfil

Não está mais visualizando 
a foto de perfil de um usuário no 
WhatsApp? Isso pode ser um sinal 
de que o seu “amigo” te bloqueou no 
mensageiro. Dessa forma, não é mais 
possível ver a imagem e até mesmo a 
mensagem de status do contato.

Para descobrir se você foi blo-
queado no WhatsApp para iPhone 
(iOS), abra a janela de conversa e 

toque sobre a miniatura da imagem 
para ampliar a visualização da foto 
de perfil do usuário ou, caso prefira 
um atalho, apenas note se aparece ou 
não a imagem ao lado do contato na 
própria lista de bate-papo do mensa-
geiro.

Em relação ao Android, a única 
diferença é que você deve tocar sobre 
o nome da pessoa para ver a imagem 
aumentada.

 
3) Parar de fazer parte de 
novos grupos 

Outra forma de saber se você foi 
bloqueado no WhatsApp é convidar a 
pessoa a participar de um novo gru-
po. Apesar do usuário ter sido blo-
queado, você e quem te bloqueou 
podem trocar mensagens em grupos 
que ainda façam parte, mas o mesmo 
não se aplica para novos grupos.

Caso você tenha um iPhone, bas-
ta clicar em “Novo Grupo”, na página 
de “Conversas”, e procurar a pessoa 
que você suspeita que tenha te blo-
queado. Em seguida, complete o pro-
cedimento para finalizar a criação do 
grupo.

No Android, vá à tela de “Con-
versas”, clique em menu, botão físico 
no próprio smartphone, e selecione 

“Novo grupo”. Em seguida, digite o 
nome da pessoa que deseja adicionar 
ao grupo e siga os passos para con-
cluir o processo.

Em ambos os sistemas operacio-
nais, caso o usuário tenha sido blo-
queado, não será possível adicionar 
o contato no grupo recém-criado, 
fazendo com que uma mensagem de 
erro seja exibida. Assim, é deixado de 
lado qualquer dúvida, descartando a 
possibilidade de conta desativada ou 
mudança de número.

 
4) Mensagem deixa de ser 
entregue

Há outra forma de descobrir se 
você foi bloqueado. Ao mandar uma 
mensagem ao usuário, aparecerá o 
símbolo de somente um tique, mos-
trando que o recado foi enviado. Po-
rém, caso não seja exibido o segundo 
tique, é possível que a pessoa tenha 
sido bloqueada, já que a mensagem 
não foi entregue.

Nos smartphones com iOS e An-
droid, os tiques têm o mesmo signi-
ficado. Basta reparar se ao lado da 
mensagem que você enviou aparece 
um ou dois tiques. Se for a primeira 
opção, o seu “amigo” pode ter te blo-
queado.

As dicas são válidas para Android e iPhone

PlayStation 4 ganha edição limitada 
de Gran Turismo Sport

A Sony revelou na terça-feira (22) 
o lançamento de uma edição limita-
da do PlayStation 4 baseada em Gran 
Turismo Sport. Com disponibilidade 
prevista para o dia 18 de outubro, a 

edição é baseada no modelo “Slim” 
do console e estará disponível so-
mente para o Reino Unido, Austrália 
e territórios selecionados da Europa.

O video game acompanha um 

HDD de 1 TB e traz a cor cinza com 
um logotipo em destaque. O pacote 
também inclui um Dual Shock 4 cus-
tomizado com o tema de Gran Turis-
mo e uma versão “Dia 1” do jogo de 
corrida, que dá direito a 60 avateres 
para uso na PSN, US$ 250 mil em cré-
ditos e um capacete cromado. 

Até o momento, não há indícios 
de que a versão limitada deva rece-
ber um lançamento nos Estados Uni-
dos, o que deve dificultar um pouco 
o acesso pelo público brasileiro que 
gostaria de importá-la. Junto ao anún-
cio, a Sony revelou que vai vender 
alguns bundles adicionais do PlaySta-
tion 4 (e do PS4 Pro) acompanhados 
pela versão convencional do jogo, 
mas sem as opções de customização 
da versão limitada.O video game acompanha um HDD de 1 TB e traz a cor cinza com um logotipo em destaque 

Skype ganha novas 
funções para iPhone

Após ser reformulado e sofrer 
alterações de gosto duvidoso, o app 
do Skype para iPhones recebeu uma 
atualização para a versão 8.4.3. Nela, 
o time da Microsoft devolveu aos 
usuários dos smartphones da Apple 
a possibilidade de adicionar mensa-
gens pessoais ao perfil.

Essa funcionalidade, que havia 
sido removida na versão 8.0, funciona 
como o antigo “Status” do WhatsA-
pp, permitindo que os usuários adi-
cionem algum texto, geralmente para 
dizer se você está disponível, ocupa-
do ou offline, por exemplo.

Ainda entre as atualizações, o 
tim do Skype também acrescentou 
datas no chat, para que você possa 
saber quando suas mensagens foram 
enviadas ao remetente. Além disso, 
foram aprimoradas as opções de en-
trada, visando a uma maior facilidade 
na hora do login no serviço.

Entre as mudanças apresenta-
das, o aplicativo também contou com 
melhorias gerais para desempenho e 
confiabilidade, como na maioria das 
atualizações. A nova versão do Skype 
para iPhone já está disponível para 
download na App Store.



Inspirações incluem David Bowie
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Jornalista Rodrigo De Marco estreia como escritor com poesias eróticas 
A época do auge dos meios 

digitais não impede que a geração 
de jovens escritores ainda aposte 
em publicações físicas. Em Bento 
Gonçalves, uma nova onda de au-
tores tem se formado, abrangendo 
os mais variados temas e gêneros 
literários. Um desses “pupilos” é o 
jornalista Rodrigo De Marco, de 27 
anos, que lança no próximo 9 de se-
tembro o seu primeiro livro, intitu-
lado “Escritos da Carne”, que reúne 
uma coletânea de poesias eróticas.

A obra começou a ser produzida 
no ano passado, mas engloba alguns 
escritos mais antigos que De Marco 
tinha feito em épocas anteriores. 
Ousado e ao mesmo tempo criativo, 
ele começou a escrever poesias aos 
16 anos, mas o interesse pelo gêne-
ro erótico floresceu apenas entre os 
19 e 20 anos.

“Eu sempre me senti um pro-
vocador com as palavras e quando 
descobri que realmente curtia ‘api-
mentar’ alguns escritos comecei a 
me divertir com a ideia”, relata o 
escritor, que completa dizendo que 
suas inspirações são o poeta curiti-
bano Paulo Liminski (1944-1989) e 

a poeta e cantora norte-americana 
Patti Smith, além de pescar referên-
cias no estilo do David Bowie. “O 
Bowie me inspira na irreverência, no 
estilo provocador”, conta, “mas, ao 
ler minhas poesias certamente tu irá 
lembrar muito do Liminski. Algumas 
pessoas já me disseram isso”, expli-
ca.

O jornalista opina que nunca 
censurou a arte e a escrita e sempre 
escreveu o que teve vontade. “Na 
elaboração de “Escritos da Carne” 
foi igual. Eu pensei, ‘o livro será 
todo erótico, com esse foco, não 
vou mudar o estilo. A obra é uma 
montanha russa, com poesias leves 
e sutis, passando por páginas com 
poesias mais provocadoras”, brin-
ca.  “Jogo muito com aspectos da 
religião. Gosto de provocar o leitor, 
fazer com que ele sinta um certo 
desconforto gostoso.  Quero que o 
leitor pegue o livro antes de dormir 
e se deixe levar”, complementa.

O livro foi lançado através do 
Fundo Municipal de Cultura (FMC), 
que na avaliação de De Marco, foi 
essencial para a concretização do 
projeto. “Se não fosse através do 

Fundo certamente não teria conse-
guido fazer a obra, não teria recur-
sos. Não é barato lançar um livro. O 
FMC é muito importante para incen-
tivar e dar essa chance para novos 
artistas locais”. Segundo ele, Bento 
Gonçalves está repleta  de artistas 
talentosos, “pessoas que querem 
fazer a diferença”, como escritores, 
músicos, atores, artistas plásticos.

O próximo passo do jornalista 
formado pela Universidade de Ca-
xias do Sul (UCS), que passou uma 
temporada em Buenos Aires em 
2015, é lançar uma obra na linha de 
contos.

“Meu próximo livro deve ser de 
contos, nessa linha bem Almodóvar 
(Pedro Almodóvar, cineasta espa-
nhol), quem sabe algo meio “Rela-
tos Selvagens”. Histórias doidas, 
brincando com o insano”. Enquanto 
pensa no futuro, De Marco ainda 
tem muito trabalho a fazer com “Es-
critos da Carne”. No dia 7 de outu-
bro, por exemplo, vai autografar na 
Feira do Livro de Caxias do Sul entre 
às 14 e às 15h, e nos próximos me-
ses vai lançar o livro em outras cida-
des, incluindo Porto Alegre.

Nova geração aposta em 
publicações físicas
Lucas De Lucca
O jovem escritor Lucas De Lucca, de 
apenas 19 anos já lançou dois livros. 
O primeiro, intitulado “O Corvo Negro” 
(2016) e mais recentemente, “A Nova 
Rajux (2017). De Lucca, faz parte da 
nova geração de escritores bento-
gonçalvenses. O curitibano, radicado 
em Bento Gonçalves conquistou o pú-
blico adolescente da cidade com histó-

ria fictícias, ambientadas em universos 
fantásticos.
Bruno Dreher
Bruno Dreher é autor de “Reflexões De 
Uma Mente Inquieta”. Ele começou a 
escrever aos 31 anos, e concluiu o pro-
cesso de escrita em dois meses. Segun-
do o bento-gonçalvense, escrever não 
era algo que ele tirava de letra. “Sempre 
fui muito ruim em redação, principal-
mente pelo fato de que há na redação 
acadêmica um excesso de regras que 
engessam o processo criativo”, diz.

A nova geração de escritores de Bento Gonçalves



Sua obra de estreia foi feita com o ob-
jetivo de materializar conteúdos que lhe 
pareciam interessantes e compartilhar 
isso com algumas pessoas.
“É um livro que aborda ciência, filosofia 
e inovação tentando encontrar cone-
xões entre tudo isso. Algumas cópias 
foram entregues para pessoas impor-
tantes do mercado literário brasileiro e 
agora o livro passará por uma edição 
para depois ser publicado junto à uma 
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Jornalista Rodrigo De Marco estreia como escritor com poesias eróticas 
grande editora/distribuidora”, comen-
ta ele, que fez o lançamento de forma 
independente. O escritor já tem planos 
futuros para lançar outra publicação. “O 
próximo livro já tem título: ‘Procurando 
Limões’, que vai botar um pouco de cu-
linária na mistura “ciência + filosofia + 
inovação’”, projeta. 
Sabrina Dalbelo
A porto-alegrense Sabrina Dalbelo re-
side em Bento Gonçalves desde 2008. 

Ela lançou este ano o livro “Baseado 
em pessoas reais”, e já tem planos 
para novas obras. “Tenho dois originais 
pré-aprovados pela ed. Penalux, um 
de poesias e outro de contos, a serem 
lançados nos dois próximos anos”, con-
ta. 
Ainda de acordo com Sabrina, o lança-
mento do primeiro livro foi recebido de 
forma positiva pelo público. “Lançar 
esse primeiro livro foi surpreendente, 

pois pude perceber um grande apoio 
de quem gosta de mim, mas também 
perceber incentivo por quem conhece 
a minha poesia, não a minha pessoa”, 
comemora. 
Anderson Lopes
O ilustrador Anderson Lopes já fez ca-
pas e ilustrações de livros como: 
Homekan, O Corvo Negro, O Trenzinho 
Colorido e recentemente lançado no 
México, Deserters And The Coin Of God 

(ajudando no roteiro também). Atual-
mente Lopes está trabalhando no livro 
“A Primeira profecia”, que será lançado 
em dezembro. 
“Tenho um livro pessoal que está em 
andamento e pretendo lançá-lo no ano 
que vem, que se chama (a princípio) 
Madrugada Maldita. É um suspense 
baseado em algumas experiências pes-
soais e de amigos, em que eu coloco 
uma salpicada de ficção”, diz.

A nova geração de escritores de Bento Gonçalves



Mural da fofura
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A relação entre a
obesidade e a televisão

É difícil a família fazer as re-
feições juntas, principalmente na 
mesa e os adultos (e crianças) que 
não vêem televisão durante as refei-
ções e os que consomem refeições 
preparadas em casa apresentam me-
nos possibilidades de serem obesos. 
Esse foi um estudo publicado na 
“Journal of the Academy of Nutrition 
and Dietetics”.

“A frequência com que se faz re-
feições em família poderá não ser o 
mais importante. Poderá ser que o 
que se faz durante essas refeições o 
mais importante”, adiantou a autora 
do estudo, Rachel Tumin, da Univer-
sidade do Estado de Ohio (EUA).

Para chegar a esta concussão 
a equipa analisou dados do Inqué-
rito da Avaliação Medicaid de Ohio 
(“Ohio Medicaid Assessment Sur-
vey”) que consistiu num inquérito 
via telefone a 12.842 habitantes da 
cidade.

Mais de metade dos participan-
tes disse que partilhava refeições 
quase todos os dias, 35% em alguns 
dias e 13% em poucos dias da sema-
na. Mas foi isto que chamou a aten-
ção dos investigadores: um terço 
dos participantes era obeso e, des-
tes, um terço via televisão ou vídeos 
durante quase todas as refeições em 
família.

Crianças que não vêem televisão durante as refeições e os que consomem refeições 
preparadas em casa apresentam menos possibilidades de serem obesos 

Locais proíbem a presença 
de crianças e dividem
opiniões de especialistas

É muito comum que pais quan-
do têm filhos procurem atividades 
de lazer para as famílias ou tentem 
ao menos manter a vida nos con-
formes, viajando, indo à bares e 
restaurantes. Quando não se tem 
com quem deixar as crianças, a úni-
ca maneira é levá-las juntas. No en-
tanto, existem locais que proíbem 
a presença dos pequenos, prática 
conhecida como “childfree”, que é 
um movimento “livre de crianças” -, 
que existe desde os anos 1980 nos 
Estados Unidos e no Canadá para 
agrupar adultos que se sentiam dis-
criminados pela sociedade por não 
terem filhos.

No Brasil e no mundo, formou-
-se um nicho de espaços que rejei-
tam a presença de crianças, com a 
justificativa de garantir a tranquili-
dade dos demais clientes. Parte das 
pessoas que defendem o movimen-
to vai além do “não quero ter filhos” 
e adota o discurso de “não gosto 
de crianças” ou “não quero crianças 
por perto”,

Na lei, há diferentes interpre-
tações jurídicas sobre o tema. O 
veto pode ser aceitável se for pre-
viamente (e claramente) informado 
ao consumidor para não lhe causar 
constrangimento. Na Constituição, 
em seu artigo 5º, diz que todos são 
iguais perante a lei, e que no artigo 
227 diz que crianças e adolescentes 
têm prioridade absoluta.

O tema também chegou a Brasí-
lia. Em maio, a Comissão de Desen-
volvimento Econômico da Câmara 
dos Deputados rejeitou um projeto 
de lei do deputado licenciado Mário 
Heringer (PDT-MG) que proíbe esta-

belecimentos comerciais de vetar o 
acesso a crianças e adolescentes.

No projeto - que ainda será 
analisado pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara -, o de-
putado argumenta que esse tipo de 
veto é “abusivo” e expõe clientes a 
“constrangimento”. Para o relator 
Covatti Filho (PP-RS), porém, “não 
se trata de um tratamento discri-
minatório das crianças ou mesmo 
das famílias, mas da exploração le-
gítima de um nicho de mercado”. 
Muitos empreendimentos privados 
argumentam que seus espaços não 
foram projetados para os pequenos.

Mas defensores dos direitos in-
fantis veem essas restrições como 
evidências de uma sociedade mais 
intolerante e egoísta.

Para a autora Elisama Santos, 
consultora em comunicação não 
violenta e educadora parental, faz 
parte da vida em sociedade apren-
der a lidar com o choro infantil - 

assim como outros inconvenientes 
das relações pessoais. “Adultos têm 
que saber que o mundo não é só 
deles. O choro da criança incomo-
da, assim como o adulto bêbado 
também incomoda e ele não é (pre-
viamente proibido) nos lugares”, 
opina.

Página de childfree nas redes sociais

O pequeno João Vicente Marcon Lovera tocando sua gaitinha

Movimento que proíbe crianças em locais públicos tem ganhado espaço 
nas redes sociais, mas não há lei que trate sobre o assunto

Pais são proibidos de levarem filhos em 
alguns locais



Pets

Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama
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A linda Vicky fazendo pose. De Valesca Rocha

Roupas para cães: usar ou não?
Roupas, laços, sapatos e afins. Seu 

pet mal chegou em casa e já tem um 
guarda-roupa completo à disposição. 
Que os peludos ficam graciosos com 
esses acessórios, não há dúvidas. Mas 
será que tantos apetrechos atrapalham 
os animais ou, ainda, fazem mal à saúde 
deles?

Uso liberado
Segundo Rodrigo Lamas Lopes, 

médico veterinário da Clínica Veteriná-
ria Tatuapé, o uso de roupas é relativo. 
“Em animais sadios não há proibição. A 
restrição fica por conta daqueles que 
sofrem com doenças de pele, como a 
dermatite, pois o acessório diminuia 
oxigenação da pele e pode piorar o 
problema.” Se o seu pet se enquadra 
nessa condição, a roupinha deve ser 
utilizada esporadicamente, apenas para 
rápidos passeios, e retirada assim que 
chegar em casa. Além disso, o especia-
lista aconselha a verificar se a pelagem 
está totalmente seca antes de colocar 
a vestimenta. Os animais de pelagem 
curta podem usar e abusar das peças, 
desde que mantenham a escovação 
em dia, para não correr risco de se for-
marem nós, e o donoesteja atento ao 
comportamento do pet. Sinais como in-
quietação ou imobilidade demonstram 
desconforto, nesses casos, aceite o fato 
de que seu peludo não gosta de roupas.

Combinação perigosa
O esteticista animal Jonathan Sko-

limoski, de Santos-SP, alerta quanto ao 
risco do uso pouco comedido de rou-
pas e acessórios em cães de pelagem 
longa. “Com intenção de demonstrar 
afeto, os donos pecam pelo exagero. A 
roupa deve ser utilizada em alguns mo-
mentos, como em passeios ou festas, 
não todos os dias. Quando isso acon-
tece, a pelagem fica repleta de nós”, 
ressalta. Poucos estabelecimentos são 
especializados no chamado “desembo-
lo” dos nós e acabam por tosar com-
pletamente o animal. A partir desse 
momento começa a descaracterização, 
pois, quando raspados, os fios têm sua 
estrutura alterada.

“Cães da raça Maltês, por exemplo, 
que têm em sua essência pelos lisos e 
brilhantes, podem ficar com a pelagem 
armada e até ondulada”,explica o es-
teticista. Skolimoski afirma ainda que 
oschamados “cães de neve”, como o 
Husky Siberiano e o Samoieda, já con-
tam com proteção natural contra o frio. 
“São animais que têm três camadas de 
pelos, suficiente para que sobrevivam a 

um inverno rigoroso. Se a intenção ao 
utilizar roupas é aquecer o bicho, não 
hápor que se preocupar. Eles ficam mui-
to bem sem elas”, garante.

O ideal é que o animal tenha aces-
so a ambientes fechados durante a noi-
te, evitando correntes de ar e intempé-
ries. Quando estiverem dentro de casa, 
controle a temperatura para o espaço 
ficar aconchegante.

Cães mais sensíveis
Outro problema muito comum é 

a alergia a tecidos, uma questão que 
independe da época do ano ou da tem-
peratura local. E, nesse quesito, cães 
de pele rosada têm maior probabili-
dade de apresentar o transtorno, pois 
são mais sensíveis. Lopes conta que é 
alta a incidência de alergia ao algodão, 
que vem acompanhada de uma série de 
sintomas, como coceira, pápulas (áreas 
avermelhadas e redondas) e, em casos 
mais raros, inchaço de lábios, olhos, 
orelhas eaté sufocamento. Caso isso 
aconteça com seu pet, a sugestão é 
tirar a roupa do animal e levá-lo ime-
diatamente a um médico veterinário de 
confiança.

A alergia pode vir também devido 
ao uso de químicas na hora da lavagem 
das roupinhas do animal de estimação. 
É comum cachorros sofrerem com de-
terminados produtos de limpeza, entre 
eles sabão em pó, cândida e cloro. Por 
isso, o melhor é que as roupas dos pets 

sejam lavadas com sabão neutro ou até 
sabão de coco.

Calçados que protegem
Ao contrário do que muitos pen-

sam, os sapatinhos não são acessórios 
prejudiciais e podem até ser recomen-
dados por veterinários em algumas 
situações, como, por exemplo, após ci-
rurgias nas patas ou dedos, pois evitam 
que o animal lamba as cicatrizes ou que 
as bactérias tenham acesso ao local, im-
pedindo infecções.

Outra grande utilidade dos sapa-
tinhos é a proteção contra o chão ex-
tremamente quente. Em dias de muito 
calor, um simples passeio no parque ou 
mesmo nas calçadas pode causar sérios 
ferimentos e queimaduras nas almofa-
das das patas (coxins). “Cortes, quei-
maduras, descolamento da pele dos 
coxins, bolhas e feridas podem resultar 
em infecções, e a cicatrização costuma 
ser lenta, em razão da constante pres-
são colocada na pata quando o cão 
anda ou fica em pé”, explica Lopes. O 
especialista sugere que todos os aces-
sórios sejam apresentados aos poucos 
para os bichos e que eles sejam acos-
tumados a utilizá-los desde filhotes. “A 
técnica de reforço positivo é a melhor 
forma para acostumar um cão. A dica 
é associar o fato de colocar roupa com 
uma recompensa agradável, como pas-
sear ou ganhar brinquedos e petiscos”, 
ensina.

Animais com doenças de pele não devem usar roupas, pois diminui a oxigenação da pele

Cinco curiosidades sobre 
o cachorro vira-lata

Os vira-latas são fiéis compa-
nheiros e encantam milhões de 
pessoas por todo o Brasil. A Gaze-
ta separou algumas curiosidades 
sobre cães vira-latas. 

1. Os cães independentemen-
te da sua raça, descendem dos lo-
bos selvagens e são “primos das 
raposas”. Isso vai do chihuahua ao 
bulldog inglês. Ou seja, vira-latas 
tem os mesmos ascendentes que 
todos os outros cães.

 2. Os vira-latas são cães 100% 
brasileiros. Nos outros países cos-
tumam chamar cães de raças mis-
turadas de “mixed breed”, mas só 
no Brasil existem os vira-latas que 
conhecemos.

 3. O vira-lata tem vários apeli-
dos como “rasga saco” e “pé duro”, 
dependendo da região do país. O 
correto é chamá-los de SRD, que 
significa Sem Raça Definida.

4. Cachorros vira-latas tem 

a saúde mais resistente do que 
cães de raça. Isso porque eles já 
passaram por uma seleção natu-
ral. Como eles não cruzam com 
a ajuda de seres humanos e não 
tem um ser humano cuidando da 
ninhada, os filhotes mais fracos 
tendem a morrer, sobrando assim 
os mais fortes e resistentes. Isso 
ao longo de décadas. Por isso os 
vira-latas de hoje são mais saudá-
veis e tem menos predisposições 
a diversas doenças que os cães de 
raça tem.

 5. O olfato do vira-lata é im-
batível. Enquanto um ser humano 
consegue sentir cheiro de feijão, 
por exemplo, o vira-lata consegui-
ria facilmente distinguir o feijão, a 
cebola, o alho e o louro. Eles tem 
o olfato super apurado para con-
seguirem detectar alimento em 
sacos e latas de lixo e garantir sua 
sobrevivência.
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Ivone Aschi aproveita festa de formatura ao lado do marido Solon Souza

Sheila Numer em evento

Ale Zacharias com  Julio Fermepin 


