


Joyce foge de Ivana e vai ao en-
contro de Eugênio. Zu e Ritinha lidam 
com a nova aparência de Ivana. Joyce 
liga para Eva. Eurico e Dita celebram 
a volta de Silvana, e Simone compre-
ende que a mãe fugiu da clínica. Zeca 
exige que Ritinha assuma para Jeiza 
que foi ela quem lhe enviou as fotos. 
Ruy não aceita a mudança de Ivana. 
Bibi planeja com Alessia o presente 
de aniversário de Rubinho. Rubinho 
flerta com Carine. Zeca vai atrás de 
Ritinha, mas Marilda o despista. Cân-
dida tenta convencer Jeiza a dar uma 
chance para Zeca. Eva orienta Joyce 
e Eugênio. Simone encontra o talão 
de cheques da empresa com Silvana. 
Jeiza ignora Zeca. Zu desconfia de Ri-
tinha. Rubinho planeja o resgate de 
Sabiá. Bibi presenteia Rubinho.
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Malhação 

Pedrinho diz a Rúbia que gostou 
quando ela disse a Sabine que é sua 
namorada. Rúbia avisa ao amigo que 
eles terão que sustentar o falso na-
moro. Madalena consola Wanderley. 
Malagueta aconselha Agnaldo a usar 
os documentos falsos e fugir de carro. 
Domênico diz a Antônia que continua 
investigando o caso por conta pró-
pria. Cíntia avisa a Júlio que Agnaldo 
está foragido. Timóteo combina com 
Canivete uma forma de entrar na casa 
de Elza e Prazeres. Malagueta comu-
nica a Agnaldo que Wanderley foi 
preso. Ao ver que está sendo seguido 
pela polícia, Agnaldo atira os dólares 
pela janela. Agnaldo se entrega ao ser 
interceptado pelo helicóptero de Eric.

Leopoldina agradece a confian-
ça de Dom Pedro. Thomas jura vin-
gança contra seus inimigos. Idalina e 
Diara rezam por Wolfgang, que acor-
da melhor. Piatã revela sua origem a 
Ubirajara. Dom Pedro e Chalaça saem 
em comitiva em busca do apoio das 
províncias de São Paulo. Leopoldina e 
Bonifácio anseiam pela Independên-
cia do Brasil. Hugo conta para Licurgo 
que Germana tentou seduzi-lo. Greta 
intriga Schultz contra Diara. Idalina 
alerta Diara sobre Greta. Tibiriçá con-
ta a história de seu passado a Ubiraja-
ra. Leopoldina e Bonifácio cobram de 
Sebastião os impostos devidos. Dom 
Pedro e Chalaça conversam sobre Do-
mitila. Thomas vai ao encontro de Se-
bastião. Germana e Licurgo são rou-
bados pelos piratas. Anna dá a Fred as 
coordenadas para o galeão espanhol.

Guto se desculpa com Benê e a 
menina insiste para voltar a ter aulas 
de piano. Deco e Keyla conseguem 
chegar a um acordo. Lica se incomo-
da com a pressão de Felipe e MB ten-
ta aconselhar o amigo. Ellen convida 
Jota para projetar um robô com ela. 
Edgar vai à casa de Marta e a conven-
ce de sair para jantar com ele e Lica. 
K2 se incomoda com o fato de Tato 
vender salgados na lanchonete de 
Roney. Guto revela a Benê que, como 
ela, também se sente diferente dos 
outros meninos.

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.

Libra 23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCapricórnio

Leão

Você precisa concentrar as suas ener-
gias que podem se desperdiçar devido à 
configuração planetária atual. Você terá ten-
dência a perder tempo em discussões inúteis 
somente para fazer valer o seu ponto de vista 
pessoal. Melhor seria você examinar a fundo 
suas atitudes e evitar dar palpites quando não 
for necessário. A retrogradação de Mercúrio 
não facilita a comunicação e atrapalha tam-
bém as viagens, por isso redobre o cuidado, 
especialmente se for viajar de avião. Algumas 
situações inesperadas poderão lhe abrir no-
vas oportunidades: se a vida lhe dá um limão, 
faça uma limonada e não fique procurando 
um culpado pela situação! Mude o foco.

As configurações planetárias atuais não 
favorecem o seu signo, porém se você avan-
çar com cautela acabará obtendo pequenos 
êxitos em suas iniciativas pessoais. Portanto, 
não fique aí se lamentando por seus fracas-
sos, mas pense em obter melhores resulta-
dos de suas experiências, enriquecendo sua 
bagagem com um precioso conhecimento. 
Prepare-se, portanto, para as tarefas futuras 
que a vida lhe proporciona. Ao final os re-
sultados serão bem mais agradáveis do que 
você imagina. Invista nos seus relacionamen-
tos pessoais com os quais poderá passar bons 
momentos de lazer. Sua saúde está fragiliza-
da: cuidado com as intoxicações alimentares.

Logo você estará livre da energia tensa 
de Urano que promoveu tantas reviravoltas 
em sua vida. Porém, como ele ainda se en-
contra em retrogradação influenciando o 
ultimo decanato do signo, quem nasceu nos 
últimos graus de Aries precisará redobrar a 
paciência porque alguns assuntos considera-
dos já resolvidos irão retornar a lhe atazanar, 
criando situações difíceis. Talvez fosse me-
lhor cortar de uma vez o mal pela raiz. Apro-
veite para refletir sobre as suas prioridades 
para poder avançar evitando as turbulências. 
Evite que sentimentos incômodos causados 
por frustrações do passado o impeçam de 
olhar o futuro com otimismo.

Você está se sentindo mais seguro de 
si e por causa disso consegue melhores re-
sultados de suas iniciativas. Com a sua ener-
gia renovada você se sente capaz de realizar 
qualquer coisa e isso o ajudará muito em seus 
projetos pessoais. Apesar desse seu otimismo 
você não deve deixar de lado a sua natural 
prudência para poder equilibrar o seu orça-
mento e ainda poder investir em algo novo. 
Seu regente, Vênus, ingressou em Leão área 
relativa ao lazer e atividades esportivas. En-
tão, porque você não aproveita para iniciar 
uma nova atividade? Ou então inicie uma 
nova dieta alimentar, mais saudável para se 
preparar para a primavera?

Somos todos um
A retrogradação de Mercúrio pode ser 

muito útil para você revisar algum projeto, 
rever seus planos e planejar novamente as 
iniciativas dos próximos meses. O único cui-
dado que você deve ter nesse período diz 
respeito à necessidade de fazer uma revisão 
cuidadosa de todas as suas mensagens (V. 
pode mandar para a pessoa errada), planejar 
cuidadosamente as suas viagens (pode es-
quecer seu bilhete ou extraviar bagagens), 
ou ainda precisará mudar a sua abordagem 
pelos desafios que a vida lhe propõe. Não 
tome decisões precipitadas. As incertezas 
que prevalecem e lhe tiram o sossego serão 
mais bem resolvidas dentro de alguns dias.

Você está se sentido disposto a colabo-
rar com seus colegas e por causa dessa sua 
atitude consegue terminar alguns assuntos 
pendentes. Vênus sai de seu signo e ingressa 
em Leão indicando que terá momentos bem 
agradáveis no ambiente familiar e com os 
seus filhos, se os tiver. Essa área é também 
aquela relativa às diversões e aos relaciona-
mentos amorosos. Então, se você estiver pro-
curando um parceiro se beneficiará com esse 
trânsito planetário. A Lua pós-eclipse salienta 
a necessidade de fazer análises e movimentos 
para poder revisar seus planos e adaptá-los às 
suas necessidades emocionais. Você poderá 
também rever seus relacionamentos familia-
res para aproveitar melhor o seu convívio.

Você estará se sentindo muito bem e 
confiante, pois com o trânsito de Vênus em 
seu signo colherá alguns benefícios interes-
santes, seja no ambiente familiar que no 
profissional. Você está cheio de poder pes-
soal e pode usá-lo para influenciar as pes-
soas ao seu redor, obtendo maior colabo-
ração de seus colegas de trabalho. Poderá 
também sentir vontade de renovar o visual 
ou a decoração de sua casa visando a re-
novação energética da próxima primavera. 
Seu ambiente de trabalho se tornará mais 
produtivo proporcionando bons resultados, 
inclusive no campo financeiro. Aproveite 
esse momento favorável e estreite ainda 
mais os laços com seus familiares.

Você pode estar decidindo que chegou 
a hora de tomar novos rumos, mas não se 
sente seguro porque Netuno, que está em 
oposição ao seu signo solar, pode atrapalhar 
as suas escolhas. Você precisa ter coragem 
de enveredar por novos caminhos, mesmo 
se não consegue perceber um quadro claro 
de suas possibilidades. Talvez você precise 
de um incentivo ou de mais coragem, algo 
que nem sempre consegue retirar de dentro 
de si! Uma nova abordagem mais criativa 
pode ser útil para obter novos resultados. Se 
continuar na mesma, não conseguirá obter 
bons resultados. Aproveite esse momento 
de retrogradação de seu regente e faca uma 
boa revisão de seus planos pessoais.

Você pode aproveitar essa semana para 
fortalecer seus relacionamentos pessoais, rever 
amigos, ou ainda se reaproximar de colegas 
com os quais conseguirá um melhor aprovei-
tamento para a realização de seus projetos 
pessoais. Você está com uma aura positiva e 
por causa disso obtém facilmente aquilo que 
você deseja. O trabalho em equipe será a cha-
ve de seu sucesso. Você poderá também obter 
ótimos resultados de um tratamento estético, 
pois Venus ingressou em Leão que é o próprio 
símbolo da vaidade pessoal. Invista também 
em atividades culturais e de lazer e não se es-
queça de manter uma dieta alimentar saudável 
e rica em fibras!

Você precisa ter uma atitude mais aco-
lhedora e receptiva em relação às pessoas de 
seu ambiente, pois com essa sua mudança 
conseguirá mais sucesso em suas iniciativas. 
Com uma maior colaboração dos colegas e 
parceiros seus projetos pessoais terão maior 
chance de sucesso. Aprenda a usar uma di-
nâmica mais apropriada e poderá superar os 
obstáculos que a vida ainda lhe proporcio-
na. O atraso na obtenção de seus objetivos 
será superado com essa mudança de atitude. 
Aproveite também para resolver uma dispu-
ta ou desavença que esteja atrapalhando os 
seus relacionamentos pessoais e esquente o 
seu relacionamento amoroso.

Você deve se concentrar em seus obje-
tivos profissionais procurando não deixar que 
as preocupações familiares atrapalhem as suas 
iniciativas atrasando o sucesso de seus empre-
endimentos. Dentro de alguns meses Saturno 
deixará definitivamente o seu signo que ele 
influencia já há dois anos, causando atrasos de 
todo tipo. Porém, nesta semana Saturno sai da 
marcha retrograda e recomeça a marcha dire-
ta, significando que você começará a colher os 
frutos de seu empenho pessoal. O bom aspecto 
de seu regente Júpiter, com Saturno, promove 
um ambiente favorável para a sua colheita! Sai-
ba aproveitar esse bom momento investindo no 
fortalecimento dos laços familiares.

Nem tudo está funcionando como você 
deseja, porém aos poucos você consegue 
pequenos êxitos que o incentivam a ir adian-
te com seus planos pessoais. Nesta semana 
poderá precisar enfrentar uma situação ines-
perada que irá requerer uma abordagem 
rápida e criativa de sua parte para ser resol-
vida. Se quiser enfrentar este desafio com 
sua velha abordagem não obterá bons resul-
tados. Tudo o que você precisa fazer é recuar 
um pouco para observar a situação de outro 
ponto de vista. Permaneça flexível e acolha 
de bom grado as sugestões de amigos ou 
colegas e você se enriquecerá com a experi-
ência que será útil para eventos futuros.

Paulo Gustavo, que interpreta a 
personagem Dona Hermínia, contou 
no Stories do Instagram, neste do-
mingo (27), que foi vítima de ataques 
homofóbicos na web, após um site de 
notícias publicar uma foto dele com o 
marido, Thales Bretas, nas Ilhas Mal-
divas. “Essas pessoas deveriam ser 
presas. Mas é isso, é vida que segue. 
Essas pessoas vão ser punidas agora 
ou vão ser punidas pela própria vida 
delas. Porque essas pessoas, com 
certeza, se você entrar na casa delas, 
elas não são felizes”, disse o humoris-
ta, casado há mais de um ano com o 
dermatologista. 

“Vou ser viado até o último dia 
da minha vida”, diz ator Paulo, que 
iniciou processo de adoção e insemi-
nação, rebateu as ofensas e mandou 
um recado. “Para vocês que são pre-
conceituosos e estão aí me seguindo: 

Paulo Gustavo e marido são 
vítimas de crime homofóbico

Eu ainda vou fazer muitas viagens 
esse ano, vou postar muitas fotos 
com o Thales, porque eu vou ser via-
do até o último dia da minha vida e 
vocês vão ter que respeitar”.

O ator Dado Dolabella foi detido 
no início da última quinta-feira (17), por 
uma dívida de aproximadamente R$ 200 
mil, referentes à pensão alimentícia. Ele 
ficou preso no 11º DP, na Rocinha, zona 
sul da capital do Rio de Janeiro. No en-
tanto, ainda na quinta-feira, seu advo-
gado entrou com um pedido de Habeas 
Corpus. 

Já na manhã desta sexta-feira (18), 
o pedido foi concedido, e  Dado Dola-
bella, liberado. O Habeas Corpus foi 
concedido pelo desembargador Carlos 
Augusto Rodrigues Costa, às 4h30. De 
acordo com a assessoria de imprensa do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o 
processo segue em segredo de justiça. 

A prisão 
Segundo o delegado, Dolabella foi 

preso em casa, na Zona Sul do Rio e a 
ordem de prisão foi expedida pelo Juiz 

Dado Dolabella é solto após 
prisão por não pagar pensão

Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titu-
lar da Primeira Vara de Família, Regional 
da Barra da Tijuca. Ele seria encaminha-
do para o sistema Prisional de Bangu. 
Dado está sendo acusado pela pensão 
de seu filho fruto do breve relaciona-
mento com Fabiana Vasconcelos Neves. 
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Homens “clássicos” optam por um 
guarda roupa básico

Assim como a moda feminina, 
a moda masculina tem a sua versão 
clássica, aquele guarda roupa  bá-
sico, que nunca sai de moda e que 
tem peças curingas para todas as 
ocasiões.Com ele os homens conse-
guem fazer várias combinações des-
de as mais casuais como camiseta e 
bermuda, às mais elaboradas como 
terno e gravata ou cardigan com cal-
ça social.

A moda masculina tem sido le-
vada em conta pelos estilistas, e a 
cada ano ela cresce mais em produ-
tos, aumentando assim as opções 
que  dão aos homens mais possibili-
dades de adquirir peças para produ-
zir combinações mais elaboradas e  

com muito estilo.
Com tantas opções fica mais 

fácil dar uma levantada no visual, 
com peças como blazer sem forro, 
roupas com tecidos claros e fluídos, 
combinar colete com jeans como 
fez Taylor Lautner na foto em uma 
produção onde usa o clássico colete 
com uma peça descontraída como 
o jeans e consegue como resultado 
um visual descontraído e moderno. 
E como fez também Kiefer Suther-
land que usa o colete com calça 
social e mostra um look mais arru-
madinho.

Assim como a moda feminina, a moda masculina tem a sua versão clássica, que 
nunca sai de moda e que tem peças curingas para todas as ocasiões

Um estilo casual e simples geralmente é 
composto por camisetas polos

Na mesma foto vemos também 
os coletes modernos, sendo usado 
em desfiles da TNG,  para mostrar 
looks com sobreposição,  uma pro-
dução casual e descontraída, usan-
do como acessório a bolsa masculi-
na que se tornou também uma peça 
indispensável para os homens.

E para quem gosta de produção, 
outro item que não pode faltar no 
seu closet masculino, são os acessó-
rios, com ele você pode compor as 
suas produções de forma fashion e 
dar o seu toque de estilo até mesmo 
as mais simples produções.

Camisa polo: como usar 
e o que evitar

A camisa polo não vive mais 
o seu auge no mundo da moda 
masculina, mas a peça está longe 
de ter perdido seu valor e ainda 
é obrigatória no armário de qual-
quer homem. Inclusive no de David 
Beckham, ex-jogador e ícone do 
estilo, que já disse ter a polo como 
uma de suas peças favoritas.

O uso da polo não é dos mais 
complicados, até porque ela é um 
grande coringa no visual masculi-

no. Mas há algumas coisas que não 
podem ser feitas com ela. 

Tamanho da polo
O tamanho é importante, por-

que segue um certo padrão de estilo: 
nem muito grande, nem muito justa. 
Larga demais fica feio, caindo sobre 
a calça e criando um visual largado. 
Apertada demais fica muito “serta-
nejo” e denuncia os quilinhos a mais 
em alguns casos.

O uso da polo não é dos mais complicados, até porque ela é um grande coringa no 
visual masculino

As tendências para a moda 
praia masculina 2018

O verão tá chegando e a moda 
praia masculina para 2018 já começa a 
dar as caras com suas primeiras novi-
dades, e se você quer saber quais são 
as principais tendências e destaques, 
não deixe de ler o que vem a seguir.

As roupas masculinas para usar 
em praias, clubes e piscinas não mu-
dam muito. São as sempre tradicio-
nais sungas, bermudas e regatas. Po-
rém essas peças tradicionais ganham 
novidades a cada temporada, como 
cores diferentes, novas estampas e 
modelos, etc. E para 2018, isso não 
será diferente. Muito utilizadas prin-
cipalmente nas estações mais quentes 
do ano, essas peças priorizam o con-

forto, deixando o homem se sentir 
mais aliviado nos dias de muito calor, 
para passar momentos agradáveis à 
beira do mar ou em qualquer lugar 
com muita água. 

Entre as tendências moda praia 
para homens 2018, um dos destaques 
está nas estampas geométricas, de 
flores e de folhas, que surgem como 
alternativa à tradicional cor preta, que 
aparece muito nas sungas.

As sungas estampadas vão ga-
nhar desenhos inspirados no folclo-
re brasileiro, estilo que já estava em 
alta no verão anterior e deve chegar 
ainda mais forte na próxima estação 
quente, com modelos bem coloridos. 
Além das estampas folclóricas e dos 
desenhos geométricos, de folhas e de 
flores, as sungas 2018 também devem 
apresentar diferentes modelagens, 
como as laterais mais largas, e a sunga 
estilo short (aquela com pernas mais 
longas), que tem ganhado muitos 
adeptos ultimamente.

Mas se você é daqueles que não 
curte usar sunga, por ter vergonha, e 
vai à praia com aquela bermuda velha 
que você usa pra tudo, fica tranquilo. 
Seus problemas acabaram. Os shorts 
vem com as mesmas estampas pro-
postas para as sungas, e com modela-
gem mais curta, te deixa confortável e 
seguro para curtir o aquele dia de sol 
na praia ou na piscina.

A moda praia 2018 tem muitos 
acessórios masculinos para verão, 
que ajudam a criar looks interessan-
tes para usar nos dias de altas tem-
peraturas. Entre os destaques estão 

o chapéu branco, no estilo panamá, 
que protege do sol e confere um ar 
mais elegante e estiloso, e os colares 
masculinos. Os chapéus estilos fedora 
ainda continuam nesse verão.

Pulseiras náuticas e óculos de sol 
espelhados e de formas arredondadas 
são peças que estiveram na estação 
passada e não poderão faltar para 
completar o seu visual, combinando 
bastante com os looks de praia para 
homens. Uma tendência nos óculos 
também será a de armações transpa-
rentes, que trarão leveza e moderni-
dade.

Os acessórios masculinos para o verão  
ajudam a criar looks interessantes para 
usar nos dias de altas temperaturas

Um dos destaques está nas estampas 
geométricas, de flores e de folhas, que 
surgem como alternativa à tradicional 
cor preta, que aparece muito nas sungas



Estudos indicam estratégias para manter auto-estima e as boas perspectivas 
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Veja três dicas para manter 
o otimismo e o pensamento 
positivo em alta

Sexta-feira é dia de alegria. Todos 
ficam entusiasmados com as expec-
tativas de relaxamento e diversão do 
fim de semana e o otimismo fica em 
alta. A sensação de estar de bem com 
a vida não precisa durar só até o fim 
do domingo. Estudos indicam estra-
tégias para manter a auto-estima e as 
boas perspectivas por mais tempo.

Segundo uma pesquisa da Uni-
versidade de Kansas publicada no 
Journal of Personality mostrou que os 
benefícios de ser uma pessoa positiva 
não é apenas um luxo que existe em 
nações ricas.

Das 150 mil pessoas de 142 paí-
ses entrevistadas sobre satisfação de 
vida, expectativas em relação ao futu-
ro, emoções e saúde física, 89% decla-
raram acreditar em um futuro bom ou 
melhor que a situação atual. O estudo 
constatou que idade, renda, educação 
e gênero não são fatores que mudam 
este contexto geral. Uma das princi-
pais inovações da publicação associa 
o otimismo e o bem-estar.

Para manter o otimismo em alta, 
o portal de notícias americano Hu-
ffington Post rastreou uma lista de 
estratégias indicadas por trabalhos 
científicos para cultivar uma mentali-
dade mais positiva. Veja as principais 
posturas recomendadas:

Seja gentil
Um estudo publicado em abril no 

Journal of Happiness Studies concluiu 
que ser gentil pode criar um ciclo 
virtuoso de felicidade e trocas positi-
vas. A ideia de ser gentil faz bem não 
apenas para quem recebe o benefício 
de ser bem tratado, como para quem 
pratica a bondade, já que a lembrança 
de ter sido agradável é gratificante e 
positiva.

Uma das maneiras recomendadas 
de cultivar a gentileza é ouvir mais 
do que falar. Segundo o portal, esta 
é uma das habilidades mais cobiçadas 
por todos. O autor do artigo Otimis-
mo Contagioso publicado no Huffing-
ton Post, David Mezapelle, declarou 
que ouvir é demonstrar confiança e 
respeito pelos outros.

Converse com um
desconhecido

Publicado no Journal of Experi-
mental Psychology, estudo sugere que 
sua mãe estava errada. Conversar com 
desconhecidos é bom: estabelecer no-
vas conexões sociais pode aumentar 
experiências positivas e o otimismo. A 
pesquisa estimulou os participantes a 
interagir em uma viagem no transpor-
te público e os relatos indicaram que 
as experiências foram muito positivas. 
Dar um passo fora da zona de confor-
to e iniciar uma conversa com alguém 
que não se conhece não é a mesma 
coisa que conversar com amigos, mas 
aumenta as chances de ter boas histó-
rias para contar e diminui a impressão 
de solidão.

Relembre situações
positivas

O sentimento de nostalgia em re-
lação ao passado ajuda a aumentar o 
otimismo em relação ao futuro. Esta é 
a conclusão de uma pesquisa publica-
da no boletim Personality and Social 
Psychology. O trabalho entendeu que 
a nostalgia não é um sentimento de 
conforto relacionado apenas ao pas-
sado, mas ajuda a criar perspectivas 
positivas. Músicas, conversas e foto-
grafias seriam dispositivos bons para 
conduzir a esse estado.

Conheça os benefícios do Reiki
O Reiki é uma energia curativa divina 

descoberta por Mikao Usui no Japão há 
mais de um século e que traz benefícios 
às pessoas não somente em seus corpos 
físicos, mas também emocionalmente, 
mentalmente, espiritualmente etc.

Ou seja, o Reiki atua holisticamente 
e abarca o ser humano como um todo in-
tegrado, podendo tanto ser usado como 
terapia complementar, auxiliando no tra-
tamento convencional de diversas doen-
ças, como para a cura de pequenas enfer-
midades do dia a dia.

Confira a seguir alguns dos princi-
pais benefícios do Reiki, com exemplos 
práticos de como eles melhoram signifi-
cativamente a qualidade de vida e o bem-
-estar espiritual das pessoas.

Os principais benefícios do 
Reiki e suas aplicações no 
cotidiano

Reduz e alivia consideravelmente o 
estresse, provocando no organismo uma 
profunda sensação de paz, relaxamento, 
conforto e tranquilidade.

Auxilia na cura de doenças como o 
câncer, reduzindo os efeitos colaterais e 
nocivos da quimioterapia.

Ajuda na recuperação rápida e com-
pleta de várias lesões, por exemplo, um 
atleta que sofra um estiramento muscular 
e complemente o tratamento médico com 
sessões de Reiki poderá voltar a jogar 
mais rapidamente.

Limpa, clarifica e ordena nosso cam-
po energético, alinhando os chacras e 
melhorando o fluxo e a distribuição de 
energia pelo corpo.

Melhora nossa circulação sanguínea, 
conseguindo inclusive curar pequenas he-
morragias.

Atua na desintoxicação de órgãos 
importantes ao bom funcionamento do 

corpo humano, como rins, fígado, bexiga 
e intestinos.

Pode ser canalizado e direcionado 
para a purificação de ambientes, remo-
vendo as más energias através dos sím-
bolos do Reiki.

Pode ser usado em bebês, crianças, 
adolescentes, adultos, idosos, animais de 
estimação, nas plantas, na água que você 
bebe, enfim, onde e quando você precisar 
e para as mais diversas necessidades.

Lembrando que estes foram apenas 
alguns exemplos, pois a lista de benefí-
cios que o Reiki proporciona na vida e na 
saúde das pessoas é extensa.

Porém, é importantíssimo deixar 
claro que o Reiki deve sempre atuar como 
uma terapia complementar, auxiliando os 
tratamentos médicos convencionais (o 
Reiki acelera todos os processos de re-
generação e desintoxicação celular), mas 
nunca os substituindo.

O que acontece no cérebro 
durante a meditação?

O francês Matthieu Ricard estudava 
biologia molecular quando viajou para 
a Índia, em 1967. Por lá, tomou contato 
com os ensinamentos de líderes espiri-
tuais tibetanos, e algo despertou no seu 
cérebro. Ricard voltou para a França e 
concluiu os estudos. Chegou a tirar Ph.D. 
em genética celular e tinha uma carrei-
ra promissora na ciência. Mas, em 1972, 
aos 26 anos, decidiu voar de novo para 
a região do Himalaia para aprofundar o 
aprendizado nas filosofias orientais. E 
vive lá até hoje. O cientista francês se 
tornou um monge budista famoso e hoje 
transita em eventos como o Fórum Eco-
nômico de Davos, dá palestras no TED e 
lança best-sellers traduzidos ao redor do 
mundo – ele seria, inclusive, um dos con-
fidentes do Dalai Lama. A fama ganhou 
um empurrão na década de 2000, quan-
do pesquisadores da Universidade de 
Wisconsin, nos EUA, convidaram Ricard 
para participar uma série de pesquisas 
sobre seu próprio cérebro.

A equipe liderada pelo neurocientis-
ta Richard Davidson colocou 256 senso-
res na cabeça do monge para medir sua 
atividade neural com um aparelho de res-
sonância magnética. Durante o exame, o 
monge fazia sessões de meditação de 
compaixão, na qual o praticante deseja 
o bem a outras pessoas, que duravam 
três horas. Comparado a voluntários que 
não tinham a mesma experiência no mé-
todo, o cérebro de Ricard produziu uma 
quantidade anormal de ondas gama, 
oscilações eletromagnéticas produzidas 
quando neurônios trabalham em sincro-
nia. Cientistas acreditam que essas ondas 
estão ligadas à percepção de consciên-
cia, atenção, aprendizado e memória. 
As medições do cérebro de Ricard foram 
recordistas: nunca haviam sido registra-
das ondas gama tão fortes na literatura 
neurocientífica.

Davidson e seus colegas também 
detectaram uma forte atividade no lobo 
frontal esquerdo. A agitação neural nesse 
determinado ponto do cérebro do mon-
ge, de acordo com os pesquisadores, 
permitiria a Ricard uma condição privi-
legiada de vida: ele se sente mais feliz 
do que a média da humanidade e pensa 
menos em desgraças. Pelo conjunto da 
obra, o monge começou a ser perfilado 

na imprensa internacional nos idos de 
2007, com a alcunha de O Homem Mais 
Feliz da Terra.

Essa eficiência é semelhante às 
habilidades cerebrais dos músicos, que 
precisam sincronizar a mente, a voz e 
os dedos para cantar e tocar violão, por 
exemplo. Músicos profissionais automa-
tizam uma tarefa altamente complexa e 
parecem nem pensar mais na performan-
ce, uma perícia que fascina multidões. 
Nos meditadores, acontece algo equiva-
lente na busca pelo foco.

Quanto mais, melhor
Mas o benefício da meditação vai 

muito além da agilidade mental. Com o 
avançar da idade, a camada mais superfi-
cial do nosso cérebro, o córtex pré-fron-
tal, responsável pelo raciocínio, aten-
ção e lógica, começa a diminuir. Outras 
áreas como a ínsula, o núcleo duro das 
emoções, e o famoso hipocampo, guar-
dião da memória, também. Continuar 
ativo intelectualmente pode até atenuar 
esse impacto da velhice, mas até pouco 
tempo atrás os cientistas desconheciam 
remédios ou exercícios que realmente 
reduzissem o efeito do tempo na men-
te. Até que um experimento feito na Uni-
versidade Harvard trouxe a meditação de 
volta aos holofotes.

Divulgada em 2014, a pesquisa, ca-
pitaneada pela neurocientista Sara Lazar, 
mostrou que o mindfulness funciona 
como um antídoto contra o envelheci-
mento cognitivo. A equipe de Sara fez 
exames de neuroimagem em meditado-
res adultos de meia-idade e verificou que 
eles tinham uma capacidade cognitiva 
igual à de jovens de 25 anos. Os pratican-
tes tinham mais neurônios. É um achado 
exuberante. Isso porque o encolhimento 
do hipocampo, por exemplo, está asso-
ciado a várias doenças, desde a depres-
são até demências.

Um dos primeiros cientistas a se 
interessar pelos efeitos da meditação 
na saúde, o norte-americano Andrew 
Newberg começou a investigar a prática 
justamente atrás de um método contra a 
deterioração mental. Para testar o efeito 
das técnicas, o pesquisador recomendou 
a meditação de Kirtan Kriya a um de seus 

pacientes que chegou ao seu consultório 
reclamando que a cabeça havia começa-
do a falhar. Na Kirtan Kriya, o indivíduo 
tem de repetir o mantra saa, taa, naa, 
maa, que pode ser pronunciado em voz 
alta, em silêncio ou incorporado a uma 
música. As sílabas se referem aos sons 
considerados primordiais para os hin-
dus. Saa é infinito; taa, vida; naa, morte; 
e maa, renascimento, em sânscrito. Ao 
mesmo tempo que entoa o mantra, é 
preciso fazer movimentos ritmados com 
os dedos. Na sílaba saa, deve-se tocar 
o dedo indicador no polegar; em ta, o 
dedo do meio; em naa, o dedo anelar; 
e em maa, o dedo mínimo no polegar, e 
repetir a operação por até 12 minutos, 
todos os dias, se possível. O praticante 
deve pressionar as pontas dos dedos 
umas contra as outras ao ponto de deixá-
-las levemente esbranquiçadas. Esse tipo 
de gesto é chamado de mudras na tradi-
ção asiática.

Durante dois meses, o paciente de 
Newberg repetiu diariamente, durante 
12 minutos, o mantra saa, taa, naa, maa. 
Depois desse período, voltou ao con-
sultório do médico sentindo-se “outro 
homem”, conforme seu relato pesso-
al. É claro que a percepção do próprio 
paciente é importante, mas Newberg o 
submeteu a uma nova ressonância para 
ver se havia uma mudança cerebral que 
justificasse a euforia toda. O exame com-
provou que houve de fato uma alteração 
detectável. As imagens mostraram que o 
córtex pré-frontal estava bem mais ativo 
do que antes.

Mas outras áreas também tinham 
ganho mais massa cinzenta. O córtex 
cingulado anterior, envolvido na regu-
lação emocional, no aprendizado e na 
memória, estava mais alerta. Segundo 
Newberg, essa área é particularmente 
vulnerável ao envelhecimento. Pacientes 
com Parkinson e Alzheimer, por exem-
plo, apresentam uma atividade meta-
bólica menor nessa região. Além disso, 
o cingulado anterior tem um papel pre-
ponderante na redução da ansiedade e 
da irritabilidade e no aumento da empa-
tia. Em um teste, que consistia em um 
jogo para ligar os pontos, a melhora da 
sua performance comparada ao início do 
tratamento foi de 50%.
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Sexta
Festa: Aniversariantes de agosto
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 01 de setembro a partir das 
23:30h
Quanto: R$ 20,00 
Sábado
Festa: Garage Inc Metallica Cover
Onde: Ferrovia Live
Quando: 02 de setembro, a partir da 
meia-noite
Quanto: R$ 15,00 antecipado │ 
R$ 20,00 na hora
Festa: Show com DJ Cabeção 
Onde: Djay
Quando: 02 de setembro, a partir das 
23h

Confira a programação para o final de semana
Festa: Open de Tequila | Fiesta Mexi-
cana
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 02 de setembro a partir das 
23:30h
Quanto: R$ 30,00 antecipado │ 
R$ 40,00 no local 
Festa: Norma Jean & Os Comprimidos 
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: 02 de setembro, a partir das 
22h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Happy Hour Onde: Muinho 
Club  - Farrroupilha
Quando: 02 de setembro, a partir das 
15h
Quanto: Entrada gratuita

B.boys de Bento
Gonçalves participam de 
competição em Manaus

Conhecer o Brasil através da arte 
e fortalecer o intercâmbio da dança de 
rua baiana com outros estados e países 
é uma das metas do Festival Vivadança. 
Para isso, o evento realiza há dois anos 
parceria com o mova-se, festival de dança 
em Manaus, em que duplas vencedoras 
das batalhas de break de cada evento 
são automaticamente convidadas a via-
jar para disputa nos estados parceiros. 
Neste ano, B.boy Pedrinho e B.boy Raio, 
vencedores da 11ª edição da batalha, que 
aconteceu no Teatro Vila Velha em abril 
deste ano, participam nos dias 2 e 3 de 
setembro da 4ª Batalha Mova-se na Rua 
– 2017. “A participação dos b.boys em 
festivais possibilita a convivência com 
outros artistas, o conhecimento sobre 
uma diferente região do país e contatos 
para futuros desdobramentos da dança 
de rua. O compartilhamento é a chave 
principal do futuro”, comenta a diretora 
geral do Vivadança, Cristina Castro. “Ao 
longo dos anos tive oportunidade de via-
jar para muitos estados do Brasil e tam-
bém outros países e continentes, mas, 
pela distância geográfica, será a primeira 
vez que irei para o Norte. Será de grande 
valia o intercâmbio cultural que esta via-
gem proporcionará, não acrescentando 
bagagem apenas na dança, mas sim em 
todas as áreas da cultura”, comenta o 
BBoy Pedrinho.

A dupla faz parte da Crew Footwork 

Squad, que reune b.boys, writers e djs 
do Rio Grande do Sul para manter viva a 
essência e a ideologia da cultura hip hop. 
BBoy Pedrinho vem se destacando em di-
versas batalhas no Brasil, América do Sul 
e Europa, a exemplo da premiação como 
vencedor da Batle La Parf em Genebra- 
Suíça, e ministra workshops no estúdio 
Bronx Company, Ceacri Sest Senat.

Dança de rua nas Olimpíadas
O Comitê Olímpico Internacional 

(COI) segue sua tentativa de deixar o 
“mundo olímpico” cada vez mais atraen-
te para os jovens. Depois de incluir surfe 
e skate para as Olimpíadas de 2020, em 
Tóquio, a entidade oficializou a entra-
da da Break Dance nos Jogos Olímpicos 
da Juventude de 2018. O BBoy Raio foi 
selecionado, na primeira fase, entre os 
5 brasileiros para representar o Brasil 
nos Jogos Olímpicos da Juventude, cuja 
segunda fase acontece em outubro, na 
Filadélfia, Estados Unidos, e a terceira e 
grande final em Buenos Aires, Argentina.

A competição Olímpica é destinada 
a atletas nascidos entre 2000 e 2001. 
Mesmo o breaking sendo uma dança, e 
não um esporte, ele estará pela primeira 
vez fazendo parte dos Jogos Olímpicos. 
Para o COI, essas modalidades repre-
sentam um “misto de esportes urbanos 
emergentes e universais, com um signifi-
cante apelo jovem”.

Ilustrador de Bento tem 
HQ lançado no México
Livro de Anderson Lopes foi lançado em inglês 
no último dia 19 de agosto

O ilustrador bento-gonçalvense 
Anderson Lopes teve o primeiro HQ 
(livro de história em quadrinhos) lan-
çado fora do Brasil. Intitulado “De-
serters and the coin of god”, o livro 
é composto em inglês. O evento de 
lançamento foi na Cidade do México 
(capital mexicana). Para Lopes, que 
lançou o material em parceria com a 
caxiense Suzy Hekamiah, a oportuni-
dade é importante para expandir sua 
marca fora do país.

“Fizemos a HQ em pouquíssimo 
tempo, em mais ou menos um mês. 

Por que ela foi convidada a apresentar 
os novos projetos no evento de Games 
no México e ela achou que a HQ seria 
perfeita para a divulgação. Os planos 
são de dar continuidade para a HQ, 
pois a história ficou muito mais com-
plexa do que esperávamos”, comemo-
ra. Lopes diz ainda que em virtude do 
lançamento ser no México, teve que 
resumir a história por conta do prazo 
de entrega. “Até o início do próximo 
ano queremos lançar a versão com-
pleta e em português aqui no Brasil e 
depois nos Estados Unidos”, projeta. 

A HQ  foi lançada no Texas, no último dia 19
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Campus Party Brasil 2018 acontece
entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro e 
terá Steve Wozniak
Evento de tecnologia, ciência e cultura nerd será sediado mais uma vez 
no Anhembi, em São Paulo

A Campus Party Brasil 2018 vai 
acontecer entre 30 de janeiro e 4 de 
fevereiro em São Paulo, mais uma vez 
no Pavilhão de Exposições do Anhem-
bi, na Zona Norte da capital paulista. 
As entradas começam a ser vendidas 
na próxima segunda-feira (28).

O evento de tecnologia, ciência e 
cultura nerd também anunciou Steve 
Wozniak, cofundador da Apple, como 
primeiro palestrante internacional 
confirmado.

Essa não é a primeira visita de 
“Woz” à Campus Party Brasil. Ele par-
ticipou em 2011 fazendo declarações 
proféticas – e acertando. Ele apostou 
no reconhecimento de voz, atribuiu 
aos smartphones a responsabilidade 
pelo boom das redes sociais e acre-
ditou que as câmeras dos celulares 
deviam reconhecer as expressões fa-
ciais dos usuários, recurso que fez o 
Snapchat deitar e rolar em 2016.

Em 2018, a Campus Party Brasil 

chega à sua 11ª edição nacional. Em 
2017, o evento realizou edições re-
gionais em Recife (PE), Belo Horizon-

O evento de tecnologia, ciência e cultura nerd também anunciou Steve Wozniak, 
cofundador da Apple, como primeiro palestrante internacional confirmado

te (MG), Brasília (DF) e Salvador (BA), 
com um encontro em Pato Branco 
(PR) previsto para outubro.

Samsung libera para o Brasil recursos 
de voz da assistente pessoal Bixby
Plataforma rivaliza com Siri (Apple), Assistente Google (Google), Cortana 
(Microsoft) e Alexa (Amazon)

Samsung anunciou nesta terça-
-feira (22) a liberação para o Brasil dos 

recursos de voz de sua assistente pes-
soal, a Bixby.

A plataforma da empresa sul-co-
reana usa inteligência artificial para 
rivalizar com outras assistentes de 
outras empresas, como Siri (Apple), 
Assistente Google (Google), Alexa 
(Amazon) e Cortana (Microsoft).

A Bixby entendia até então só in-
glês norte-americano e coreano. Além 
do Brasil, a função de voz chega a 
mais de 200 países e territórios, como 
Reino Unido, Austrália e Canadá.

Como outros assistentes pesso-
ais, a Bixby executa ações assim que 
ouve um comando. É possível:

- configurar alarmes
- enviar fotos para um contato 

específico
- tirar fotos
- destravar o celular
- solicitar rotas de tráfego
- controlar aparelhos domésticos 

que sejam conectados
Além da voz, a Bixby pode inte-

ragir com usuários pela câmera. Ela 
pode, por exemplo, identificar obje-
tos em frente ao aparelho e fazer bus-
cas relacionadas na internet. Também 
capta informações do dia a dia para 
oferecer serviços ao usuário (como 
dicas de trânsito nos horários de des-
locamento, por exemplo).

Por ora, a Bixby funciona apenas 
nos aparelhos top de linha da linha 
Galaxy, o S8 e o S8+.

A Bixby entendia até então só inglês 
norte-americano e coreano

Faculdade brasileira cria 
curso de ‘Digital Influencer’

O termo “digital influencer” se 
tornou bastante comum nos últimos 
anos, mas, até agora, tem se refe-
rido apenas a pessoas famosas ou 
influentes na internet por meio de 
redes sociais ou outras plataformas 
da web. Em breve, entretanto, a ex-
pressão poderá também identificar 
tecnólogos profissionais com título 
de bacharel. Isso porque o Centro 
Universitário Brasileiro (Unibra), de 
Recife, abriu recentemente o curso 
de “Digital Influencer” e começará 
as aulas da primeira turma em janei-
ro de 2018.

Esse bacharelado terá dois anos 
de duração e é descrito pela faculda-
de como uma maneira de preparar 
aspirantes a influenciadores digitais 
para gerirem seu próprio negócio na 
web. Em essência, o curso vai “ofe-
recer pensamento estratégico e de 
mercado para que influenciadoras 
e influenciadores digitais possam 
desenvolver seus negócios pesso-
ais, municiando-os com ferramentas 
de marketing e comunicação digital 
para conquistarem relevância, audi-
ência e rentabilização”.

Mas isso não quer dizer que a 

Unibra formará apenas youtuber e 
instagramers. A faculdade, recém-
-credenciada pelo MEC, explicou que 
seus alunos poderão trabalhar com 
planejamento estratégico e de ma-
rketing, comunicação digital, gestão 
de mídias sociais, produção de vídeo 
e escrita.

De onde surgiu?
Apesar de nova, a ideia não é 

inédita. A Universidade Industrial e 
Comercial Yimo (YWICC), na China, 
já tem um curso similar, porém com 
duração de três anos e currículo mui-
to focado na aparência (maquiagem, 
moda, comportamento em passarela 
etc.) das e dos profissionais.

Contudo, é simples entender 
porque a nova área tem atraído aten-
ção. Inspirados em sucessos do You-
Tube como Whindersson Nunes — 
que já tem 22,5 milhões de inscritos 
em seu canal —, muitos jovens en-
xergam a “carreira” de influenciador 
digital como uma boa opção, consi-
derando as possibilidades financei-
ras que isso pode implicar. Por isso, 
ter uma graduação como a da Unibra 
faz sentido.

Esse bacharelado é descrito pela faculdade como uma maneira de preparar
aspirantes a influenciadores digitais para gerirem seu próprio negócio na web

Facebook começa a cobrar 
por notícias compartilhadas

O Facebook vai começar a cobrar 
nos próximos meses pelo acesso às 
notícias compartilhadas na rede so-
cial, de acordo com o CEO da empresa, 
Mark Zuckerberg. 

“Conforme mais pessoas têm 
acesso à informação por meio de lu-
gares como o Facebook, nós temos a 
responsabilidade de criar uma comu-
nidade informada e ajudar a criar um 
entendimento comum”, escreveu Zu-
ckerberg em seu perfil.

Segundo ele, o projeto Facebook 
Jornalismo vai funcionar em parceria 
com os principais portais de notícia 
e publicadores. O serviço de assina-
tura vai funcionar como os modelos 

já adotados pelos principais veículos, 
chamado de paywall – que cobra uma 
mensalidade depois de o usuário aces-
sar um número limitado de notícias.

Zuckerberg ainda confirmou que 
o Facebook não ficará com nenhuma 
parte do dinheiro das assinaturas, que 
será totalmente revertido para os pu-
blicadores originais do conteúdo. A 
novidade vai funcionar para veículos 
que utilizam a funcionalidade Instant 
Articles, plataforma de publicação do 
próprio Facebook. É uma ferramenta 
que permite o carregamento de arti-
gos em uma versão simplificada. Esse 
recurso sofreu muitas críticas quando 
foi lançado, pois não direcionava os 

leitores para os sites originais dos pro-
dutores de conteúdo. Inicialmente, a 
parceria começará com portais dos 
Estados Unidos e Europa.

Inicialmente, a parceria começará com 
portais dos Estados Unidos e Europa

Cientistas finlandeses criaram 
comida a partir de eletricidade. O 
produto, um pó rico em proteínas 
e carboidratos foi feito da mistura 
de três substâncias em um pequeno 
biorreator. Depois, forneceram cho-
ques elétricos, que transformaram 
a solução em um pó composto 50% 

por proteínas, 25% por carboidratos 
e o resto por gordura ou ácidos nu-
cleicos. 

A pesquisa pode fomentar o de-
senvolvimento de alternativas para 
acabar com a fome no mundo, já que 
hoje uma em cada nove pessoas so-
frem com esse mal, segundo a Orga-
nização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura. 

No entanto, o estudo ainda é 
precoce e barra com a questão do 
tempo: para a formação de um gra-
ma do pó proteico, duas semanas são 
necessárias. Os cientistas acreditam 
que uma década será necessária para 
a criação de um sistema de produção 
em larga escala. Os especialistas têm 
a meta de criar um processo 10 vezes 
mais eficiente em termos de energia 
que os atuais métodos de crescimen-
to de alimentos, que possa ser con-
duzido por fontes renováveis, como 
moinhos de vento.

Pesquisa pode fomentar o desenvolvi-
mento de alternativas para acabar com 
a fome no mundo

Cientistas criam comida a 
partir da eletrecidade
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Xbox Game Pass, ‘Netflix de games
de Xbox’, chega ao Brasil em 1º de
setembro por R$ 30
Com assinatura mensal de serviço, jogadores podem baixar e jogar
seleção de mais de 100 games

Xbox Game Pass, serviço da 
Microsoft que funciona como um 
“Netflix de games de Xbox”, será 
lançado no Brasil em 1º de setem-
bro. A assinatura mensal vai cus-
tar R$ 30. A confirmação foi pu-
blicada no Twitter pelo executivo 
Willen Puccinelli, diretor de Xbox 
no Brasil, no domingo (20).

O serviço dá acesso a uma 
biblioteca de mais de 100 games 
para Xbox 360 e Xbox One. Entre 
os títulos disponíveis aparecem 
“Halo 5: Guardians”, “Mad Max” 
e a trilogia “Gears of War” (veja a 
lista atual de jogos abaixo).

Mas ao contrário do Netflix, 
o serviço não funciona por “stre-
aming”. Os usuários baixam os 
games para jogá-los, e eles ficam 
disponíveis enquanto houver 
uma assinatura ativa.

O Xbox Game Pass foi lança-
do em junho. Nos EUA, a mensa-
lidade custa US$ 10. Segundo a 
Microsoft, o acervo de jogos irá 
mudar mês a mês.

Por conta disso, o Game Pass 
irá fornecer um desconto para 
quem quiser adquirir permanen-
temente um título de Xbox One 

da seleção.
Em 29 de agosto, entram no 

catálogo do Xbox Game Pass os 
jogos “Recore Definitive Edition”, 

“Metro: Last Light Redux”, “Fable 
II”, “10 Second Ninja X”, “Garou: 
Mark of the Wolves”, “Hue” e 
“The Bridge”.

O serviço dá acesso a uma biblioteca de mais de 100 games para Xbox 360 e Xbox One

Spotify retira músicas
neonazistas e de supremacia 
branca do seu catálogo
Serviço de streaming pago mais popular do mundo diz que vai continuar 
monitorando e excluindo músicas que incitem ódio racial; maioria das 
faixas retiradas é de bandas de punk e metal da Europa

O Spotify excluiu músicas que 
exaltam o neonazismo e a supre-
macia branca e anunciou que vai 
continuar a monitorar e apagar 
conteúdo que incite “violência 
contra raça, religião e sexualida-
de”.

A ação do Spotify segue ou-
tras grandes empresas de inter-
net, que estão demonstrando 
oposição e bloqueando conteúdos 
racistas de suas plataformas. Isso 
acontece após a manifestação de 
supremacia branca em Charlot-
tesville, nos EUA, que deixou uma 
contraprotestate morta.

A maior parte das músicas 
excluídas é de bandas de punk e 
heavy metal neonazistas da Euro-
pa. Várias delas foram citadas em 
um artigo do site “Digital music 
news” no último dia 14 chamado 
“Eu acabo de achar 37 bandas de 
ódio supremacista branco no Spo-
tify”.

No dia 16 o Spotify anunciou 
a retirada, disse que a responsabi-
lidade é das gravadoras e agrega-

doras que incluíram o conteúdo, 
mas que mesmo assim vai conti-
nuar trabalhando para retirar o 
discurso de ódio da plataforma.

O Spotify é o maior serviço 

de streaming pago de músicas do 
mundo. No final de julho, a em-
presa sueca anunciou que tinha 
chegado à marca de 60 milhões de 
assinantes no mundo.

O Spotify excluiu músicas que exaltam o neonazismo e a supremacia branca e anun-
ciou que vai continuar a monitorar e apagar conteúdo que incite “violência contra 
raça, religião e sexualidade”

Tinder lança recurso pago 
que permite ver se uma 
pessoa te curtiu
Nova função vem junto com assinatura do Tinder 
Gold, que custa US$ 5 mensais nos Estados Unidos

É o fim da curiosidade no Tin-
der. Na terça-feira (29), o aplicativo 
de encontros liberou para todos seus 
usuários um recurso que permite ver 
se uma pessoa te curtiu antes de você 
curtir ela.

Chamado de Likes You (gosta de 
você, em tradução), o apreço prévio 
é sinalizado por um coração dourado 
ao lado do nome da (ou do) preten-
dente.

A nova função, porém, é paga e 
vem junto com a assinatura do Tinder 
Gold. O serviço custa US$ 5 mensais 

Chamado de Likes You (gosta de você, em tradução), o apreço prévio é sinalizado por 
um coração dourado ao lado do nome da (ou do) pretendente

nos Estados Unidos e soma todas 
as funções “premium” do Tinder – 
como o direito a um Tinder Boost 
por mês, que ajuda seu perfil a furar 
a fila e aparecer mais vezes para as 
outras pessoas.

“A gente conhece você. Você 
vive em um mundo em que cada 
momento conta, em que velocidade 
é igual a sucesso, você está sempre 
em movimento e não pode se dar ao 
luxo de ter atrasos. Especialmente 
no seu feed do Tinder”, diz a empre-
sa no seu blog oficial.
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Geração nascida depois de 1995 - chamada de “Smartphone”- amadurece mais devagar, segundo pesquisa

 Os jovens que nasceram de-
pois de 1995, ou seja, na faixa 
etária que vai até os 22 anos, são 
chamados de geração smartpho-
ne, porque são os que cresceram 
na imersão da era digital: com-
putadores, tablets, redes sociais. 
Segundo uma pesquisa americana, 
da Universidade Estadual de San 
Diego, a consequência é o ama-
durecimento tardio destes jovens, 
mais lento que o observado nas 
gerações anteriores. Isso também 
quer dizer que eles estão menos 
propensos a dirigir, trabalhar, fazer 
sexo, sair e beber álcool. 

 A pequisa, intitulada iGen: 
Why Today’s Super-Connected 
Kids are Growing up Less Re-
bellious, More Tolerant, Less Ha-
ppy - and Completely Unprepared 
for Adulthood (iGen: Por que as 
crianças superconectadas estão 
crescendo menos rebeldes, mais 
tolerantes, menos felizes - e com-
pletamente despreparadas para 
a vida adulta, em tradução livre), 
investigou 11 milhões de jovens 
americanos. 

Os voluntários cresceram em 
sua maioria em ambientes mais 

seguro e se expõem menos a si-
tuações de risco, o que pode ser 
considerado fator decisivo. No en-
tanto, eles chegam à universidade 
e ao mundo do trabalho com me-
nos experiências, mais dependen-
tes e com dificuldade de tomar 
decisões. 

A média de conexão é de seis 
horas por dia conectados à inter-
net, enviando mensagens e jogan-
do jogos online, o que diminui o 
tempo que eles passam com ami-
gos, o que pode afetar o desen-
volvimento de suas habilidades 
sociais.

Uma constatação negativa do 
estudo é que quanto mais tempo 
eles passam na frente do compu-
tador, maiores os níveis de infe-
licidade. A Geração Smartphone 
sofre com altos níveis de ansieda-
de, depressão e solidão. A taxa de 
suicídio, por exemplo, triplicou na 
última década entre meninas de 12 
a 14 anos.

Ao mesmo tempo, trata-se de 
uma geração mais realista com o 
mercado de trabalho e mais dis-
posta a trabalhar duro, diferente 
da millennials (a geração anterior, 

dos nascidos após 1980), a qual 
criava mais expectativas. 

Outro ponto positivo é a tole-
rância que a geração smartphone 
tem para com pessoas diferentes e 
LGBTs;

As diferenças entre as 
gerações X, Y e Z e como 
lidar com isso

Diferentes gerações coabitam 
os ambientes de trabalho, gerando 
diferenças e conflitos. No entanto, 
é possível entender cada especifi-
cação da gerações e tentar convi-
ver em harmonia. Antigamente as 
gerações eram formadas a cada 
25 anos, entretanto nos dias de 
hoje um quarto de século é prati-
camente um século. As coisas, as 
relações familiares, de trabalho, 
etc. mudam cada vez mais rápido. 
O que não ocorre, no entanto, é a 
mudança, na mesma velocidade, 
da mentalidade dos colegas de tra-
balho.

Consoante a isso, especialistas 
apontam que a criação de novas 
classes genealógicas estão surgin-
do a cada 10 anos. Estas novas 
classes implicam diretamente na 
forma de como as novas pessoas 
agem e consomem produtos e ser-
viços. Estes reflexos impactam di-
retamente nas empresas, mas não 
só em vendas, a troca de experiên-
cias no ambiente de trabalho entre 
as gerações, onde os mais velhos 
apreendem com os mais novos (ou 
se recusam e geram conflito no 
escritório), o gerenciamento de 
conflitos e resolução de problemas 
hoje é feito em períodos cada vez 
menores, muito pelo fato dos jo-
vens resolverem mais rapidamente 
e sempre procurarem a forma mais 
fácil de ser feita.

O avanço tecnológico destas 
três gerações certamente não será 
o mesmo as próximas que estão 
por vir. Com a tecnologia vivendo 
momentos de crescimento expo-

Celulares antigos ajudam na produtividade 
e celebridades adotam objetos

Celebridades norte-americanas 
como a atriz Scarlett Johansson, 
Rihanna e a editora da Vogue, 
Anna Wintour, têm sido flagradas 
com celulares antigos, o que es-
panta quem acha que elas deve-
riam usar smatphones, os quais 
possuem recursos como Whats-
App, GPS e e-mail, por exemplo. 
Nos Estados Unidos as vendas 
desse tipo de aparelho antigo 
vêm crescendo nos últimos anos.
Com o uso de aparelhos antigos, 
aumenta a produtividade da pes-
soa, que não perde tempo ave-
riguando mensagens, e-mails e 
redes sociais a todo momento. 
A era da conectividade traz infor-
mação a todo o tempo e acaba 
sufocando. Quando algo parece 

ser notícia, o celular apita e aqui-
lo já se torna o velho. 
Uma dica para aumentar a pro-
dutividade é o método pomo-
doro, que consiste em você 
programar um cronômetro, por 
exemplo, com 25 minutos (que 
equivale a “um pomodori”) e nes-
se tempo ficar focado em apenas 
uma tarefa.
Ao fim do tempo, o timer vai tocar 
e você pode fazer um pausa de 5 
minutos. Durante um “pomodori”, 
você deve evitar qualquer inte-
rrupção, checar e-mail, atender 
celular etc. É um método simples 
e funciona como treinamento 
para o cérebro. Isso ajuda a defi-
nir que quem está no comando é 
a pessoa e não o celular.

nencial, não podemos prever o 
que virá. Cientistas afirmam que 
em 2045 será o ano em que as 
máquinas terão capacidades pró-
prias, o que especialistas chamam 
de “singularidade das máquinas”, 
onde as máquinas poderão fazer 
as coisas sozinhas, muito melhor 
e mais rapidamente que qualquer 
outro ser humano.

Geração X
O termo Geração X – criado 

por Robert Capa, em 1950 – é 
utilizado para rotular as pessoas 
nascidas após o chamado “Baby 
Boom” (década de 20 - década de 
40), que foi um aumento importan-
te na taxa de natalidade dos Esta-
dos Unidos após a Segunda Guerra 
Mundial. Essa geração inclui aque-
les que nasceram no início de 1960 
até o final dos anos 70. Por vezes 
são incluídos também os nascidos 
até 1982.

Eles viveram um futuro pós-
-guerra, um tempo de incertezas e 
de guerra fria, de polarização en-
tre o bem e o mal, entre Estados 

Unidos da América e União Sovié-
tica.

A geração X cresceu, passou 
pela fase hippie, teve ideais, es-
queceu-se dos mesmos e foi fazer 
carreira no mercado. Viu surgir 
computador pessoal, a internet, o 
celular, a impressora, o e-mail, etc. 
e viu seu mundo mudar muito.

Grande parte da Geração X 
chegou aos 30, 40 anos e desco-
briu que para juntar meio milhão 
e dar entrada, com sorte, num 
apartamento modesto que irá pa-
gar até seus 60 anos, o caminho é 
longo e o preço é alto, bem alto, 
às vezes impagável. À sua volta os 
filhos crescem, os pais morrem, os 
sonhos envelhecem e as férias exó-
ticas para a Finlândia, Marrocos ou 
Jamaica nunca são tiradas.

Geração Y
Compreendendo aqueles que 

nasceram em fins dos anos 70 e 
início dos anos 90, a geração Y, 
representava, em 2012, cerca de 
20% da população global, segundo 
Afonso Borges, em seu livro “So-

Rihanna é vista circulando com celulares antigos

Geração “smartphone” tem mais problemas depressivos e de ansiedade
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Geração nascida depois de 1995 - chamada de “Smartphone”- amadurece mais devagar, segundo pesquisa
cial Target”.

Foi a geração que desenvol-
veu-se em uma época de grandes 
avanços tecnológicos e prosperi-
dade econômica. As crianças da 
geração Y cresceram tendo o que 
muitos de seus pais não tiveram, 
como TV a cabo, videogames, com-
putadores, vários tipos de jogos, 
e muito mais. Se a geração X viu 
nascer a internet e a tecnologia, 
a geração Y já nasceu quando as 
mesmas estavam plenamente de-
senvolvidas, cresceram e internali-
zaram as mesmas desde pequenos.

Segundo pesquisadores que 
estudam as gerações, a geração 
Y cresceu rodeada de facilidades 
oferecidas por seus pais, que ob-
viamente queriam dar uma vida 
melhor do que aquela que tiveram, 
para seus filhos. Eles cresceram 
vivendo em ação, estimulados por 
atividades, fazendo tarefas múlti-
plas. Acostumados a conseguirem 
o que querem, não se sujeitam às 
tarefas subalternas de início de 
carreira e por isso lutam por salá-
rios ambiciosos desde cedo. É co-
mum que os jovens dessa geração 
troquem de emprego com frequ-
ência em busca de oportunidades 
que ofereçam maiores desafios e 
crescimento profissional.

Geração Z
Essa geração, que compreen-

de os nascidos entre o fim de 1992 
a 2017, está ligada intimamente à 
expansão exponencial da internet 
e dos aparelhos tecnológicos. As 
pessoas da Geração Z são conhe-
cidas por serem “nativas digitais”, 
estando muito familiarizadas com 
a World Wide Web, com o com-
partilhamento de arquivos, com os 
smartphones, tablets, e o melhor 
de tudo: Sempre conectadas.

Se pensarmos um pouco, va-
mos perceber que integrantes des-
ta geração nunca viram o mundo 
sem computador. Outra caracte-
rística essencial dessa geração é 
o conceito de mundo que possui, 
desapegado das fronteiras geo-
gráficas. Para eles, a globalização 
não foi um valor adquirido no 
meio da vida a um custo elevado. 

Aprenderam a conviver com ela já 
na infância. Como informação não 
lhes falta, estão um passo à frente 
dos mais velhos, concentrados em 
adaptar-se aos novos tempos.

Conflitos no ambiente de 
trabalho

No ambiente de trabalho, por 
exemplo, é mais comum ter como 
gestor um funcionário da geração 
X, com vários anos de empresa e 
que já incorporou totalmente os 
valores e visão da mesma. Ele está 
no mesmo emprego desde que 
saiu da faculdade e se um dia per-
der aquele trabalho, por qualquer 
motivo que for, sentir-se-á sem 
rumo.

Este funcionário precisa gerir 
ao mesmo tempo seu analista (ge-
ração Y) que chegou formado há 
pouco tempo, cheio de novidades, 
ideias, multiplataforma e também 
o estagiário (geração Z), ainda na 
faculdade, introvertido, que só se 
manifesta quando formalmente 
convidado para tal e por tudo isso 
considerado desinteressado.

A Geração Z e a conexão 
24 horas por dia

Estes dois bilhões de jovens 
nascidos depois de 1995, com a in-
ternet, estão decididos a construir 
uma vida distante dos códigos e 
das aspirações dos mais velhos.

São “mutantes”, como são de-
nominados por alguns pesquisado-
res, fascinados por sua fusão com 
o mundo digital.

Seu dia a dia
Eles navegam em várias telas 

e estão acostumados ao “tudo, ao 
mesmo tempo, agora”. Soa normal 
pagar muito pelo último ‘smar-
tphone’ e, ao mesmo tempo, bai-
xar gratuitamente filmes e música 
na internet.

Os códigos dos adultos pa-
recem defasados para eles, que 
gostam das marcas “rebeldes” e 
se informam, sobretudo, através 
das redes sociais, segundo estudos 
realizados na Europa e nos Esta-
dos Unidos por grandes empresas, 
como BNP e Ford, que querem en-

tender seus futuros clientes.
Estes jovens, com idades en-

tre 13 e 20 anos, se consideram 
de mente aberta e inovadores, mas 
reconhecem que são impacientes e 
cabeça-dura.

Adotam os modismos que se 
propagam pela internet em todo o 
planeta, seja por meio de sucessos 
de bilheteria americanos, como 
“Jogos Vorazes” ou “Divergente”, 
ou a K-Pop coreana. Seu vocabulá-
rio é repleto de acrônimos e angli-
cismos.

Seus ídolos são astros da in-
ternet, como o sueco PewDiePie, 
comentarista de games que tem 
mais de 30 milhões de seguidores 
no YouTube.

Seus amigos
Seus amigos das redes sociais 

são tão importantes quanto os da 
vida real e, às vezes, acabam se en-
contrando pessoalmente.

Desde os 16 anos, até mesmo 
antes, frequentam páginas de con-
tatos. Mais da metade dos Z con-
sidera que a autêntica vida social 
acontece nas redes, onde 84% têm 
conta registrada, segundo consul-
ta da agência americana JWT. Para 
eles, é mais simples teclar do que 
falar.

Seus conhecimentos
Seus pais não foram capazes 

de ajudá-los com as novas tec-
nologias, então se acostumaram 
aos tutoriais no YouTube, a ser 
autodidatas. Integraram “o auto-
aprendizado permanente” ao seu 
cotidiano.

Viram caducar várias tecnolo-
gias como os vídeo cassetes, re-
legados ao universo das relíquias, 
assim com rádios, CDs e DVDs. 
Agora, tudo se faz na rede, onde 
veem qualquer coisa, inclusive vio-
lência e pornografia.

Múltiplas telas
Eles passam mais de três ho-

ras por dia na frente de telas, 
segundo o escritório de estudos 
americano Sparks and Honey. So-
frem de “FOMO” (“Fear of Missing 
Out”), o medo de perder alguma 

Crianças crescem rodeadas por tecnologias que não faziam parte da infância das 
gerações anteriores

coisa, e odeiam a ideia de não es-
tar conectados.

Não lhes basta consumir sé-
ries e filmes. Eles querem partici-
par, criar seu canal no YouTube ou 
blogs de vídeo. Alguns adolescen-
tes ficaram famosos desta forma, 
como o jovem humorista america-
no “Fred” (Lucas Cruikshan).

Estão em várias redes sociais, 
como Facebook, Instagram, Snap-
chat, Twitter e Tumblr.

A maioria navega pela inter-
net, enquanto assiste à televisão 
e pensa que a tecnologia torna 
tudo possível. Sua atenção é bre-
ve, mais que ler, escaneiam, o que 
às vezes provoca respostas super-
ficiais às perguntas de seus profes-
sores.

Os Z e o mercado de
trabalho

Entre 50% e 72% destes jovens 
querem criar sua própria ‘start-
-up’, segundo diferentes pesqui-
sas. A palavra “empresa” evoca 
ideias muito negativas: “compli-
cada”, “impiedosa”, “uma selva”. 
Saiba mais: A TOTVS fala sobre o 
empoderamento do consumidor 
da geração Z Patrocinado 

Para vencer, confiam mais em 
sua “rede” de contatos do que nos 
diplomas e preferem uma orga-
nização horizontal à hierarquia. 
Nesta geração que quer se reali-
zar, 76% gostariam de transformar 
seu hobby em trabalho.

Os Z e o futuro
Filhos da crise, eles têm crité-

rios muito definidos com relação 
às suas escolhas profissionais. Na 
França, pelo menos salário, 25% 
elegeriam a empresa mais diverti-
da, 22%, a mais inovadora, e 21%, 
a mais ética.

Desejosos de ter um impacto 
no mundo, gostam do voluntaria-
do, praticada por um quarto dos 
jovens de 16 a 19 anos nos Esta-
dos Unidos.

A maioria dos Z se considera 
“estressada” com o futuro, que 
lhes parece sombrio, sobretudo 
para o meio ambiente e a econo-

mia.

Drogas, sexo e trabalho
Em festas, o uso de drogas im-

pressiona: 61% afirmaram que con-
somem bebidas alcoólicas e 27% 
disseram que fumam maconha. “O 
uso do álcool nessa idade, tão pre-
coce, é altamente prejudicial para 
o desenvolvimento neurológico da 
criança.

E tem mais um agravante. Fa-
mílias que têm uma predisposição 
para a esquizofrenia, por exemplo, 
o uso da maconha pode ser o pri-
meiro elemento que vai desenca-
dear o surto”, aponta a psiquiatra 
Maria Lucrécia Zavaschi.

O professor de matemática 
Régis Gonzaga, que trabalha com 
jovens há mais de 40 anos, diz 
que é urgente mudar os valores 
da sociedade. “Hoje, o menino 
que bebe, se já entrou em coma 
alcóolico, provavelmente é visto 
como herói da sala de aula. Nós 
temos que mostrar que ele é um 
babaca, que é um bobão, que ele 
vai morrer mais cedo, que na hora 
do sexo vai fracassar. Eu acho que 
nós temos que criar um outro tipo 
de modelo”, afirma o professor.

A pesquisa mostra ainda que 
os limites morais são confundidos 
pelos jovens. Do número partici-
pante do estudo, 39% disseram 
que roubar é algo que muita gente 
faz. E 13% acreditam ser normal. 
Para quem convive com a geração 
Z, isso é um reflexo do que eles 
se acostumaram a ver acontecer. 
“Toda a semana tem um escândalo 
e quantas dessas pessoas são pu-
nidas? É um país sem nenhum tipo 
de limite. E o que é pior, isso está 
se tornando uma regra”, completa 
o professor.

Mais da metade dos jovens 
entrevistados já fez sexo. Mas, 
quando usam proteção, o motivo 
é medo da gravidez – a preocupa-
ção com o vírus HIV não é algo tão 
presente nessa geração, aponta o 
estudo. “É que aids não tem muito 
na nossa idade. Não conheço nin-
guém que tenha”, justificou um 
participante do estudo.

Estes jovens, com idades entre 13 e 20 anos, se consideram de mente aberta e inovadores, mas reconhecem que são impacientes e 
cabeça-dura



A separação de um casal se torna mais complicada quando envolve os filhos

Mural da fofura
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Geração de crianças “sem limites” 
está se formando

Mesmo que você não tenha filhos, 
provavelmente já presenciou cenas 
como:

 - criança se jogando no chão e gri-
tando porque não recebe o que quer na 
hora que está pedindo;

- criança gritando (e até batendo) 
nos pais porque não ganharam o que 
querem, na hora que querem;

- criança jogando comida no chão 
porque não é o que quer comer.

- Pois esse comportamento é de 
criança mimada e indica, sim, falta de 
educação. A pergunta de porquê em 
uma época atrás mães tinham mais de 
dez filhos, e não sofriam com este pro-
blema paira no ar. Ou seja, uma geração 
de “crianças mimadas” está se formando 
por uma mudança social e até econômi-
ca. Uma das causas pode ser a ausência 
das mães, que trabalham e a ligação das 
crianças com aparelhos tecnológicos. 

 O problema é que a culpa dos pais 
acaba desencadeando um comporta-
mento vicioso. Os pais não querem re-
preender a criança porque sentem culpa 
por não passar mais tempo com ela. Os 
filhos percebem essa culpa dos pais e 
usam ao seu próprio favor, testando li-
mites e – também – a paciência. 

Nesses casos, os pais devem ser fir-
mess. Por mais que a culpa bata, devem 
saber que os limites são essenciais na 
educação dos filhos e que são eles – os 
pais – que sabem o que é melhor para as 

crianças durante a infância. Isso signifi-
ca saber se comportar durante um pas-
seio e até comer o que os pais indicam, 
já que os adultos têm mais experiência 
para saber o que faz bem do que uma 
criança.

 Parece lógico, mas muitos pais 
têm dificuldades em colocar limites nas 
crianças e terceirizam essa função, seja 
para a escola ou para especialistas.  

Tenha controle da situação. Lem-
bre-se: quem sabe o que é melhor para 
as crianças são os adultos e não elas.

Seja firme. Não volte atrás em uma 
decisão. A criança precisa confiar e sen-
tir-se segura com a decisão do adulto.

Não sofra. Saiba que dar limites é 
positivo para a criança. Uma criança mi-

mada é manipuladora e sabe o “ponto 
fraco” dos pais. Não caia no jogo.

Fuja do consumismo. Não tente 
compensar o tempo que você passa fora 
com presentes. O que vale é a qualidade 
do tempo também, portanto, presentes, 
só em datas especiais.

Dê tarefas para que as crianças 
cumpram de acordo com a idade e ma-
turidade delas. Estimule a independên-
cia.

Faça combinados e mantenha as re-
gras. Antes de sair de casa para um pas-
seio, lembre os acordos da família: nada 
de birra, manha ou pedir para comprar 
alguma coisa. Não dá para fazer tudo o 
que as crianças querem, isso prejudica 
um crescimento saudável!

É importante os pais estabelecerem limites às crianças para elas não se tornarem mimadas

No dia 30 do mês de agosto o pequeno Enzo Zaparolli Madalosso completou
5 aninhos, recebendo o carinho dos pais, parentes e amigos

Divórcio de pais afeta as crianças de diferentes 
maneiras em cada fase da vida

A separação de um casal é sem-
pre um problema que ultrapassa a 
vida afetiva e se torna mais com-
plicada quando envolve os filhos. 
Às vezes, esse é o motivo pelo 
qual o casal continua junto, mesmo 
não tendo mais afinidade, apenas 
para manter as aparências para as 
crianças e tentar estabelecer uma 
“família”. No entanto, quando a 
convivência se torna impossível, o 
melhor a optar é pela separação e 
quanto menor a criança, mais difi-
culdades terá para entender o por-
quê disso.

Divórcio na gravidez
Se a separação ocorre durante 

a gravidez ou durante os primeiros 
meses de vida, é provável que a 
criança se veja afetada pelo estado 
de ânimo da mãe, e, portanto pos-
sa nascer com pouco peso ou com 
atraso no desenvolvimento cogniti-
vo e emotivo. 

Divórcio com filhos entre 
1 e 2 anos 

Na época da separação, é pro-
vável, que a criança torne-se mui-
to tímida, comporte-se como uma 
criança menor que sua idade afeti-
va, requeira muito mais atenção e 
tenha pesadelos noturnos. 

Divórcio com filhos entre 

2 e 6 anos  
A criança não entende ainda o 

que é uma separação, mas ao no-
tar que um dos membros do casal 
não dorme em casa, é provável que 
pense que é por sua culpa, e reaja 
de formas opostas: ou fique muito 
obediente (pensando se for bom, 
o papai voltará), ou também muito 
mais agressivo ou rebelde, como 
era de se esperar quanto ao seu ca-
ráter. 

Nesta idade, alguns dos pe-
quenos negam a separação tanto 
a si mesmos quanto aos demais 
(mentem aos parentes ou amigos, 
dizendo que seus pais ainda dor-
mem juntos à noite, e continuam 
brincando de bonecas durante me-
ses, simulando sua própria família e 
fazendo que seus pais durmam um 
ao lado do outro). 

 As crianças sofrem ainda um 
grande temor de serem abando-
nadas, junto com uma profunda 
sensação de perda e de tristeza. 
Podem sofrer transtornos do sono, 
de alimentação, e adotar condutas 
regressivas. 

Divórcio com filhos entre 
6 e 9 anos 

Aparecem sentimentos de re-
jeição, fantasias de reconciliação e 
os problemas de atitude. É possível 

que as crianças experimentem rai-
va, tristeza e nostalgia pelo pai que 
se foi. Nos casos em que os cônju-
ges tenham tido conflitos graves, 
alguns filhos podem viver uma luta 
entre seus afetos pelos pais e pela 
mãe. Outras vezes, se descuidam 
no aspecto material, obrigando-os 
a prepararem a comida, a vigiar os 
irmãos menores e assumam respon-
sabilidades muito pesadas para sua 
idade. 

Divórcio com filhos entre 
9 e 12 anos  

Os filhos podem manifestar 
sentimentos de vergonha pelo com-
portamento dos seus pais, e cólera 
ou raiva pelo que tomou a decisão 
de se separar. Além disso aparecem 
as tentativas de reconciliar aos seus 
pais, o descontrole dos hábitos 
adquiridos e problemas somáticos 
(dores de cabeça, estômago, etc.). 

Divórcio com filhos
adolescentes  

Dos 13 aos 18 anos, a separa-
ção dos pais causará problemas éti-
cos, e provocará, portanto, fortes 
conflitos entre a necessidade de 
amar ao pai e a mãe e a desaprova-
ção de sua conduta. Geralmente as 
reações mais comuns nesta etapa 
são: 

• Amadurecimento acelerado, 

ou seja, o adolescente adota o pai 
progenitor ausente, aceitando suas 
responsabilidades; 

• Por outro lado poderá adotar 
uma conduta antissocial: não acata 
nem aceita normas, desobediência, 
condutas de roubo, consumo de ál-
cool, drogas, etc. 

Frases que podem ajudar as 
crianças a superarem bem o divór-
cio

1. O divórcio não é sua culpa.   
2. É normal pensar e sentir algo 

a respeito.   
3. O que você pensa e sente 

tem importância.   
4. É natural que os pais cho-

rem. 
5. Você será cuidado, mesmo 

os pais não estando juntos. 
6. Outras crianças experimen-

taram a mesma situação e tudo aca-
bou bem.   

7. Há pessoas com quem eles 
podem conversar.    

8. Há coisas que você pode fa-
zer para se sentir melhor e ajudar 
seus pais. 

9. Você continua a ser amado 
depois do divórcio.

As crianças podem sofrem com um grande temor de serem abandonadas, junto com uma profunda sensação de perda



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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Saiba escolher o animal de 
estimação na hora da adoção

Se você está decidido a ter um 
animal de estimação, mas ainda não 
sabe qual, vale a pena saber de algu-
mas particularidades de cada espécie. 
Cada espécie animal possui uma sé-
rie de necessidades específicas que 
devem ser respeitadas para que haja 
bem-estar e qualidade de vida. 

Deve-se levar em conta o porquê 
se está querendo um animal de esti-
mação, se ele irá conviver com crian-
ças, se ele cabe no seu orçamento e 
se você está disposto a respeitar suas 
características, o seu tempo de vida e 
sua velhice, para que não haja situa-
ções de frustração e abandono, ape-
nas momentos de alegria e afeto. 

O cão
É fiel, companheiro para todas as 

horas, brincalhão, carinhoso e sempre 

disposto a estar ao nosso lado, cuidar 
e guardar a família, brincar, passear, 
viajar e tantas outras atividades!

Ideal para: crianças, adultos e 
idosos que procuram um companhei-
ro fiel, com alto nível de interação e 
troca de afeto e carinho.

Nível de dependência: alto, é mui-
to dependente de cuidados e de inte-
ração com pessoas e outros animais, 
não deve ficar muito tempo sozinho.

Não pode deixar de: fazer treina-
mento de obediência, passear todos 
os dias, ter um bom espaço para se 
movimentar.

Tempo de vida: entre 12 e 15 
anos. Lembre-se que quanto maior for 
o cão, menor será sua expectativa de 
vida.

Custo de Manutenção: alto. En-
volve alimentação, vacina, antiparasi-
tário, vermífugo, consultas veteriná-
rias e às vezes serviço de banho e tosa 
e hospedagem, entre outros.

Lembrete: quanto maior for o 
cão, maior será o custo mensal com 
ele!

O gato
Tem ganhado cada vez mais es-

paço entre os amantes de animais, 
pois vive bem sozinho, em espaços 
pequenos e não sai para passear. É 
independente, com personalidade for-
te, muito companheiro, brincalhão e 
silencioso.

Ideal para: adolescentes, adultos 

A linda Charlotte completará 2 anos no dia 29 de setembro.  Seus donos 
são: Laura Valduga, Jucélia Vicari, Marcos Valduga e Gabriel Valduga

e idosos que procuram um compa-
nheiro para ficar em casa, mas com 
alto nível de interação e troca de afeto 
e carinho. Adaptam-se bem em apar-
tamentos.

Nível de dependência: médio, é 
dependente, mas pode ficar algum 
tempo sozinho, às vezes até 2 ou 3 
dias.

Não pode deixar de: ter um “ba-
nheiro” sempre limpo, um arranhador, 
ser estimulado a brincar, um lugar 
para se esconder onde se sinta segu-
ro, preferencialmente no alto, tela no 
apartamento.

Tempo de vida: entre 13 e 18 
anos.

Custo de Manutenção: médio. 
Envolve alimentação, vacina, antipara-
sitário, vermífugo, consultas veteriná-
rias e às vezes serviço de banho e tosa 
e hospedagem, entre outros.

Cães são ótimos companheiros para 
quem gosta de agito

O gato é acompanhante ideal para quem 
gosta de carinho e sossego

Confira abaixo a lista de alimen-
tos que podem prejudicar a saúde de 
seu pet. 

Leite e derivados
Como não produzem altas quan-

tidades de lactase, enzima que auxilia 
na digestão da lactose do leite, cães e 
gatos desenvolvem intolerância ao ali-
mento. Quando ingerido, o leite pode 
provocar dores abdominais, náusea e 
diarreia.

Chocolate e doces
O chocolate contém teobromina, 

um derivado do cacau que leva à in-
toxicação grave e até à morte. Já os 
doces, ricos em açúcar, não só são ca-
lóricos: em excesso, podem tornar os 
pets obesos e diabéticos. Além disso 
também são responsáveis por forma-
ção de tártaro, cáries e até perda do 
dente.

Café e chá preto
Contêm alcaloides neurotóxicos, 

como as xantinas, que podem signifi-
car alterações cardíacas e neurológi-
cas. É importante evitar o acesso do 
animal às xícaras dessas bebidas que 
às vezes são esquecidas pela casa.

Frutas cítricas e outras
As frutas mais ácidas causam pro-

blemas digestivos, por isso devem ser 
evitadas. A maçâ jamais deve ser dada 
ao animal, pois as sementes são alta-
mente tóxicas para cães e gatos, po-
dendo causa a morte. O ideal é evitar 
qualquer tipo de frutas, legumes e ve-
getais em geral.

Noz macadâmia
Tem uma toxina desconhecida 

que pode afetar os músculos, o siste-
ma digestivo e o sistema nervoso dos 
cães. Já foram registrados casos de pa-

ralisia
Massas cruas de pão ou bolo
O fermento presente nessas mas-

sas resulta em gases no trato digestivo 
do animal, causando dor e desconfor-
to pela distensão do estômago ou das 
alças intestinais.

Ossos
O cozimento dos ossos de ani-

mais altera a estrutura do colágeno, 
tornando esse tipo de osso mais duro. 
Se o animal ingerir, corre o risco de ter 
uma perfuração gastointestinal, além 
de trazer dificuldades na digestão.

Frituras e alimentos gordurosos
Pizza, queijos, batata frita e ou-

tros itens da alimentação humana não 
só causam um desarranjo intestinal 
como podem levar à pancreatite, in-
flamação do pâncreas que pode acabar 
em morte do animal.

Alimentos que cães e gatos não devem comer

Doenças oftalmológicas 
que podem levar à cegueira

As doenças oftalmológicas em cães 
são bastante comuns e, quando tratadas 
de forma incorreta ou em estágios avan-
çados, podem levar à cegueira. Por isso, 
os donos precisam estar sempre atentos 
a qualquer alteração nos olhos dos bichi-
nhos. 

O olho deve brilhar e não estar aver-
melhado ou com secreção. Os animais 
também costumam apresentar lacrime-
jamento excessivo, coceira, dificuldade 
para abrir os olhos e manchas amarron-
zadas nos pelos no canto dos olhos pró-
ximo ao focinho. Esses sintomas podem 
ser reflexo da doença do carrapato, ou 
problemas palpebrais, úlceras de córnea, 
alterações na lente do olho (catarata ou 
luxação da lente), entre outras. 

 Já a higiene dos olhos precisa ser 
feita com soro fisiológico e gaze. Uma 
vez aberto, o produto precisa ser man-
tido na geladeira e, depois de três dias, 
descartado.

Algumas raças possuem predispo-
sição a doenças oculares e precisam de 
atenção extra. É o caso do pug, que tem 
o crânio pequeno em relação aos olhos; 
do sharpei, que possui excesso de pele, 
provocando lesões e dificuldade para 
abrir os olhos; e dos cães grandes e gi-
gantes com lesões palpebrais que levam 
à produção de secreção purulenta ama-
relo esverdeada.

Pug tem o crânio pequeno em relação 
aos olhos, por isso é mais predisposto a 
ter problemas nos olhos
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Francieli Beal curtindo festa

Carolina Seabra aniversariou no dia 31/08. Parabéns!

Ivanete e Remi Milani curtindo passeio no Parque das Cascatas

A belíssima Marciele Comiotto

Katya Rotava no aniversário de Júlia Supptitz


