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Pega Pega

A Força do Querer

Tempor de Amar

Malhação 

Arlete despista Júlio sobre 
sua ida ao Carioca Palace. Bor-
ges acaba aceitando a hospe-
dagem no hotel oferecida por 
Eric. Cristóvão consegue retirar 
Tânia e Sabine do elevador. Lou-
renço pede que nenhuma cama-
reira entre em seu quarto, dei-
xando Cíntia assustada. Gabriel 
apresenta Cristóvão para Drica. 
Sabine desconfia de Malagueta 
e pede para Ingrid vigiá-lo. Dom 
sugere que Madalena ajude Díl-
son no quiosque. Domênico e 
Antônia decidem visitar Sandra 
Helena a fim de descobrir infor-
mações sobre a fuga de Mônica. 
Malagueta descobre que está 
sendo seguido por Ingrid.

Em Morros Verdes, Fernão 
questiona Moniz sobre a pater-
nidade de Tereza. Delfina re-
preende Tereza por lamentar a 
ausência de Maria Vitória e sua 
filha. Irmã Imaculada exige que 
José Augusto interrompa suas 
buscas por Mariana. Maria Vitó-
ria escreve uma carta para o pai 
do Rio de Janeiro. Emília ques-
tiona Inácio sobre seus senti-
mentos por Lucinda, que escuta 
a conversa. Eunice presenteia 
Celeste, que se emociona. Lu-
cerne afirma a Natália e Felícia 
que cobrará a dívida de Helena. 
Teodoro mostra a foto de uma 
criança, adotada por um casal 
de amigos em Portugal, e Alzira 
reconhece a marca de sua famí-
lia no bebê. Helena acha graça 
do sinal de nascença de Maria 
Vitória. Felícia e Natália visitam 
Helena e Maria Vitória. Artur 
consegue despertar a atenção 
de Celina. Vicente e Maria Vitó-
ria se encontram.

Tina incentiva Ellen a de-
nunciar a atitude racista do alu-
nos, mas ela afirma que prefere 
esperar. Anderson aconselha 
Tato a formar sua própria famí-
lia. Edgar teme as pautas con-
servadoras que Malu propõe 
para a escola. Ellen pede que 
Tina não comente com Ander-
son sobre o preconceito que so-
freu. K2 sugere fugir com Tato. 
K1 descobre que MB saiu com 
Lica e se revolta com o menino. 
Mitsuko diz a Tina que questio-
nará o Grupo sobre o caso de 
Ellen. Tina descobre que pode 
ter uma doença. Guto estimula 
Benê a tocar piano em público.

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

As configurações astrológicas desta 
semana indicam que você está com a men-
te clara e consegue elaborar novas ideias 
criativas que irão ajudá-lo a conseguir al-
cançar os seus objetivos. Porém, você não 
deve ter pressa de chegar à meta final. 
Você consegue lidar facilmente com os 
desafios que a vida lhe apresenta e con-
segue ainda tirar proveito de sua experi-
ência, enriquecendo o seu conhecimento. 
Não se iluda, porém, pois a luta ainda não 
terminou e sua caminhada lhe apresentará 
alguns novos obstáculos. Afinal, a vida fica-
ria monótona sem desafios. 

Você precisa fazer um esforço para se 
posicionar com clareza diante dos desafios. 
Mesmo diante das dificuldades, você deve 
procurar estabelecer algumas metas para 
poder ir adiante em sua caminhada evoluti-
va. Se você não souber aproveitar as experi-
ências se enriquecendo interiormente, não 
conseguira superar os novos obstáculos que 
a vida lhe apresentará no futuro. Aborde 
as questões mais importantes escolhendo 
as prioridades e confie na sua capacidade 
criativa, sem adiar aquelas decisões que, 
por mais difíceis que pareçam, o ajudarão 
a mudar positivamente sua situação atual. 

Suas atitudes podem ser bastante in-
cisivas porque nesta semana o seu regente, 
que transita no signo de Virgem, forma um 
aspecto com Plutão, planeta que incita a po-
sições mais radicais e drásticas. Porém, essa 
energia pode ser útil se você almeja conse-
guir o que deseja sem se importar muito 
com a reação de seus colegas ou parceiros. 
O entusiasmo que emprega na implementa-
ção de seus projetos pode parecer arrogân-
cia, e causar mal-estar ao seu redor. Você 
precisa ser cooperativo evitando confrontos 
desnecessários. A atividade esportiva irá 
ajudá-lo a canalizar o excesso de energia!

Existem desejos não realizados que 
estão atrapalhando o seu bem-estar emo-
cional, impedindo que você enxergue seu 
futuro com otimismo. Nesta semana, no 
entanto, você poderá se sentir um pouco 
mais otimista, especialmente se conse-
guir se contentar com os pequenos êxitos 
que a vida lhe concede. O céu desta se-
mana sugere que você procure encontrar 
a felicidade nas pequenas coisas, seja em 
atividades de lazer que nos relacionamen-
tos pessoais e amorosos. Poderá ainda 
concluir um acordo ou uma parceria van-
tajosa. 

Você precisa se manter flexível e 
aberto às mudanças porque o céu desta 
semana sugere a possibilidade de algu-
mas mudanças e reviravoltas. O Sol está 
em conjunção ao seu regente, Mercúrio, 
ambos no signo de Balança permitindo a 
conclusão de bons negócios, parcerias e 
sociedades. Você pode aproveitar também 
para fazer bons contatos pessoais, inclusi-
ve com seus parceiros amorosos, de forma 
a esclarecer eventuais dúvidas e mal-en-
tendidos. O maior desafio neste momento 
consiste em manter a boca calada para po-
der avaliar bem os diferentes aspectos de 
cada questão em jogo. 

Os assuntos domésticos irão deman-
dar muito empenho de sua parte, pois 
os acontecimentos familiares estarão em 
sua ordem do dia. Procure manter-se fir-
me em sua opinião, pois alguns eventos 
irão requerer a sua mediação. Solidifique 
a sua convicção pessoal mantendo pron-
tos os seus argumentos sem se deixar 
dissuadir por assuntos contrários. Alguns 
obstáculos mais persistentes estão quase 
terminando. Confie na sua avaliação. No 
ambiente profissional podem acontecer 
algumas situações que irão requerer sua 
intervenção especialmente em matéria de 
investimentos. 

Você deve concentrar as suas ini-
ciativas no fortalecimento dos relacio-
namentos familiares, onde terá inclusi-
ve a possibilidade de resolver algumas 
pendências que o estão incomodando 
há algum tempo. Existem ótimas possi-
bilidades de estabelecer novos relacio-
namentos, de amizades ou profissionais, 
que irão lhe proporcionar boas experi-
ências e momentos agradáveis. Alguns 
processos positivos implementados no 
ambiente profissional começam a ren-
der os frutos desejados e isso lhe ren-
derá bons dividendos, melhorando suas 
finanças. 

Você está em ótima forma física e 
pode se empenhar bastante em suas ati-
vidades diárias com confiança e otimis-
mo. O empenho que você demonstra e 
sua boa disposição contagiam as pes-
soas ao seu redor e consequentemente 
elas irão ajudar você a conseguir aqui-
lo que está ambicionando. Você estará 
muito ativo e cheio de energia, inclusive 
para iniciar novos projetos. No entanto, 
com Marte e Mercúrio em trânsito em 
seu signo você pode estar demasiada-
mente crítico e isso poderá causar desa-
venças, pois suas opiniões podem abor-
recer seus parceiros. 

O Sol que transita em seu signo for-
ma uma tensão com Plutão, permitindo 
que você consiga elaborar alguma estra-
tégia nova para solucionar aquelas situa-
ções mais difíceis que a vida teima em lhe 
apresentar. Talvez seja melhor guardar um 
pouco de sua energia para as atividades 
mais pessoais, pois se você se desgastar 
demasiadamente no empenho profissional 
poderá prejudicar seus relacionamentos 
íntimos e familiares. O momento é ideal 
para reavaliações, reciclagens e purifica-
ções, portanto canalize essa energia no 
seu dia a dia e em todas as suas atividades 
e verá que alcançará os seus objetivos com 
facilidade. Inicie uma dieta alimentar.

Você está com bastante força inte-
rior e irradia confiança e integridade ao 
seu redor. As configurações astrológicas 
desta semana sugerem que você deva 
definir prioridades concluindo primeira-
mente os assuntos mais prementes. Por 
outro lado, este é um momento adequa-
do para reciclar, reavaliar e remanejar 
todas as suas atitudes. Você consegue 
motivar as pessoas de seu convívio, seja 
com argumentos persuasivos seja com 
seu exemplo e também com a sua atitude 
que não deve ser arrogante e nem impo-
sitiva. Use seu poder pessoal para atrair 
para você aquilo que deseja, inclusive em 
ocasiões sociais ou íntimas. 

Você não deve permanecer passivo 
diante dos acontecimentos atuais. As suas 
habilidades pessoais devem ser direciona-
das para algo produtivo, caso contrario 
não concluirá nada e nem alcançará os 
seus objetivos pessoais. Desenvolva seus 
planos de forma construtiva e avance com 
firmeza numa só direção sem se deixar 
desviar pelas inúmeras distrações que apa-
recem em seu caminho. Colabore com co-
legas e parceiros para poder compartilhar 
um pouco do peso que a sua vida profis-
sional lhe impõe. Os negócios inacabados 
podem atrapalhar o seu sucesso. Na vida 
privada como na profissional você poderá 
concluir conversações produtivas.

Você está vivenciando uma situação 
bastante critica, porém está cada vez mais 
perto de uma solução, portanto não desista 
justamente agora. Não deixe que a situação 
cause estresse por causa da enorme pres-
são que ela exerce sobre você. Mantenha a 
calma e avalie cada situação com atenção 
para encontrar novas estratégias que o aju-
darão a chegar onde você deseja. Não se es-
queça de procurar alternativas para poder 
sobreviver a todos os desafios que a vida 
lhe apresenta e que requerem jogo de cin-
tura e criatividade. Dê a devida importância 
a cada coisa e aprenda a relaxar das ativida-
des profissionais com atividades esportivas 
para cuidar de sua saúde. 

Ed Sheeran fraturou o braço direi-
to ao ser atropelado por um carro na 
segunda-feira (16), enquanto andava 
de bicicleta em Londres, na Inglaterra. 
Em seu Instagram, o britânico, que es-
teve no Brasil em maio, publicou uma 
foto com o braço direito imobilizado 
após fraturá-lo e explicou o ocorrido 
para seus seguidores: “Eu sofri um aci-

Ed Sheeran tem braço 
imobilizado após acidente

dente de bicicleta e estou aguardando 
recomendações médicas, o que talvez 
afete alguns dos próximos meus sho-
ws. Por favor, fique atento para mais 
notícias”. Está previsto para o dia 22 
de outubro o início da turnê de She-
eran pela Ásia. O músico possui apre-
sentações marcadas no Japão, Coreia 
do Sul, Hong Kong e Cingapura.

Caio Castro sensualizou ao res-
ponder um quiz sobre a época impe-
rial. Ao lado da apresentadora Tatá 
Werneck, a quem chamou de “delicio-
sa” em comentário no Instagram, em 
sua participação no “Lady Night” desta 
segunda-feira (16). Durante o quadro 
Royal Strip, em que a regra narrada 
pela apresentadora era “se você errar, 
você tira sua roupa; se eu errar, eu tiro a 
minha e a sua”, o ator respondeu ques-

Caio Castro em ‘Lady Night’, 
junto de Tatá Werneck

tões de conhecimentos gerais sobre a 
época imperial e despiu peça por peça 
de seu look ficando, aparentemente, nu 
no palco do programa do Multishow, 
levando a plateia à loucura. Provocado 
pela namorada de Rafael Vitti, o artista 
também mostrou gingado ao fazer imi-
tações e, em sua última performance, 
dançou o hit “Conga, Conga, Conga”, 
finalizando a dança sensual com uma 
“sarrada no ar” na frente da humorista.
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A pele do rosto tem necessida-
des específicas por causa das glân-
dulas sebáceas e dos pelos, por isso, 
produtos com fórmulas mais leves 
são mais recomendadas. A pele do 
corpo costuma ser levemente mais 
ressecada do que a do  rosto e, por 
isso, os cremes corporais têm fórmu-
las mais hidratantes. 

Usar um hidratante ou desodo-
rante corporal no rosto - ou um único 
protetor solar em todas as áreas do 
corpo, por exemplo - pode até pare-
cer inofensivo, mas não se engane: o 
hábito está bem longe de ser o ideal 
na busca por uma pele perfeita. Usar 
o mesmo produto em regiões dife-
rentes, sem considerar suas caracte-
rísticas particulares e necessidades, 
pode provocar o descontrole na ole-
osidade do rosto e até mesmo a infla-
mação e infecção da base dos pelos. 

Ainda que a pele do seu rosto 
seja considerada mista, oleosa ou 
seca, é importante lembrar que isso 
não significa que outras áreas como 
braços, pernas e tronco tenham a 
mesma definição. As características 
da pele do rosto são diferentes das 

A importância de usar os cremes
corretos em cada região do corpo

da pele do corpo. Há uma tendência 
ao rosto de apresentar mais glândulas 
sebáceas e folículos pilosos (pelos) do 
que o corpo.

Isso significa que na prática, a 
presença de mais glândulas sebáceas 
e folículos pilosos são os fatores que 
tornam o rosto mais oleoso do que as 
outras áreas do corpo. Por mais ino-
cente que pareça, aplicar um creme 
hidratante ou desodorante de corpo 
no rosto, por exemplo, pode, sim, 
causar problemas bem desagradáveis 
na aparência e no funcionamento das 
glândulas em questão.

Assim, ao criar o hábito de usar 
cosméticos mais pesados na face, o 
risco imediato é provocar em qual-
quer tipo de pele o surgimento de 
cravos e espinhas recorrentes, além 
de levar à obstrução dos poros e a 
quadros de foliculite - que é a infla-
mação e infecção na região do pelo. 

Você já reparou como cada par-
te do rosto se comporta de uma 
maneira ao longo dia? É normal nas 
peles mistas, por exemplo, que regi-
ões como o nariz e testa fiquem com 
aparência mais oleosa, enquanto as 

outras partes se mantenham mais se-
quinhas com o passar do tempo. Para 
esses casos, o dermatologista saberá 
indicar um tratamento que, feito da 
forma correta, não deixe nem as áreas 
oleosas mais intensas e nem as secas, 
mais secas.

Usar sabonete facial
A dica é usar um sabonete 

próprio para a face 2 vezes ao dia, 
de manhã e à noite, e que seja 
anti-oleosidade e em forma de gel, 
para remover melhor a oleosida-
de e as impurezas que ficam nos 
“buraquinhos” - além de evitar o 
aspecto brilho da pele. 

Remover a maquiagem
Pele suja é sinal de poros 

cheios de impurezas e, consequen-
temente, mais cheios e dilatados. 
É por isso que remover a maquia-
gem religiosamente todos os dias 
é super importante, porque evita 
as inflamações nos furinhos, como 
os cravos e as espinhas. a dica é 
apostar em um demaquilante leve 
e purificante, como a água micelar, 
que vai ajudar a reequilibrar o pH 
da pele oleosa ao mesmo tempo 
em que remove a maquiagem. 

Limpeza profunda
Outro hábito que pode melho-

rar, e muito, a aparência dos poros 
dilatados e o surgimento dos cra-
vos é fazer uma limpeza de pele ou 
esfoliar o rosto a cada 15 dias. O 
esfoliante tem micropartículas que 

Como cuidar da pele 
com cravos e espinhas

ajudam a remover a camada mais 
grossa da pele, que têm impurezas e 
oleosidade acumuladas, enquanto a 
limpeza de pele é ótima para remo-
ver os cravinhos do rosto. 

Usar tônico
Além de remover a maquiagem, 

a água micelar também é importante 
no tratamento contra os poros dila-
tados porque age como um tônico 
facial, purificando a pele e reequili-
brando o pH, ou seja, fazendo com 
que a oleosidade da pele seja mais 
equilibrada.

O melhor de tudo é que a solu-
ção não contém álcool e nem óleos, 
e por isso, pode ser usada na pele 
com acnes e cravos porque diminui 
as vermelhidões.

Usar hidratante
As donas de pele oleosa costu-

mam não usar cremes hidratantes 
com medo de a pele ficar mais pega-
josa, mas a verdade é que toda pele 
precisa ser hidratada com esse pro-
duto - já que oleosidade é diferente 
de hidratação. Por isso, a dica é apos-
tar nos cremes que tenham um aca-
bamento matte e mais sequinho, mas 
que garanta uma hidratação boa.

Aplicar um creme hidratante de corpo no 
rosto, por exemplo, pode causar problemas 
no funcionamento das glândulas
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Aplicativos que auxiliam na decoração de ambientes
Testar uma cor diferente na pa-

rede, um piso novo, criar uma com-
posição de quadros ou até montar 
o closet perfeito. Agora você pode 
fazer tudo isso e muito mais usan-
do aplicativos para smartphones e 
tablets, simulando diversas possibi-
lidades antes de investir na transfor-

mação. Abaixo conheça algumas fer-
ramentas que ajudam você a deixar 
o seu lar do jeito que sempre quis:

Simulação de cores na 
parede

Está pensando em trocar a cor 

de algum ambiente ou de uma pare-
de? O aplicativo Crie Suvinil permite 
fazer testes de cores em fotos de am-
bientes reais. Estão disponíveis mais 
de 1.500 opções de tons da marca 
para que os usuários possam fazer 
os mais variados testes. O mais legal 

é que também dá para saber como a 
tonalidade irá reagir sob a incidência 
de luz solar, lâmpadas ou sombras 
específicas dos ambientes.

Criar a decoração
O Tok & Stok DecoRA possi-

bilita, por meio de uma fotografia 
do ambiente, combinar ao mesmo 
tempo vários produtos em 3D co-
mercializados nas lojas da marca. As-
sim, antes de comprar, já é possível 
ver como aquela peça que você está 
namorando há um tempão ficará na 
sua casa. O usuário também conse-
gue trocar a cor ou acabamento do 
produto testado, de acordo com as 
opções disponíveis no catálogo da 
rede. Ficou na dúvida sobre o re-
sultado da combinação? Você pode 
compartilhar a imagem nas redes so-
ciais e pedir a ajuda dos amigos.

Antes de trocar
revestimentos

Será que aquele piso lindo com-
bina com os móveis da casa? Pelo 
aplicativo Conceito Duratex, você 
pode testar diversas opções de pi-
sos, todos do portfólio da marca, 
além de simular a utilização de pai-
néis de madeira nos ambientes. A 
ferramenta é indicada para todo o 
tipo de usuário: arquitetos, desig-
ners, marceneiros e consumidores 
finais.

Para escolher os
eletrodomésticos certos

Cozinhas e áreas de serviço 
estão cada vez menores nas cons-
truções atuais, por isso, é preciso 
cuidado na hora de comprar móveis 
e, claro, eletrodomésticos para esses 
ambientes. Uma ferramenta útil nes-
se momento é o aplicativo MEPRO 
– Meça e Procure. Ele indica quais 
são os itens (como fogão, geladeira e 
micro-ondas, por exemplo) mais in-
dicados para cada espaço da cozinha 
e da lavanderia da sua casa, usando 
como base as dimensões do local 
onde o aparelho será instalado (lar-
gura x altura x profundidade). Para 
apresentar as opções, o aplicativo 
também considera as principais mar-
cas, modelos e categorias de preço 
disponíveis no mercado.

Quadros sem erro
Tem dúvidas sobre quais qua-

dros combinar na parede? E a mol-
dura, qual escolher? O Emolduras 
permite que você fotografe as peças 
que quer pendurar, combinando-as 

virtualmente com diversas moldu-
ras diferentes e, o melhor, tudo isso 
pode ser feito sobre a imagem do 
próprio ambiente a ser decorado. 
Além disso, o app também permite 
solicitar um orçamento diretamente 
com a loja

A cor dos seus sonhos
Sabe aquela cor linda que você 

viu em uma peça de roupa ou em um 
item decorativo na casa de alguém? 
Com o aplicativo Color Snap, da 
marca de tintas Sherwin-Williams, é 
possível tirar uma foto desse tom e 
descobrir o código exato da nuance 
ou de alguma outra bem semelhante.

Ferramenta de
nivelamento

O iHandy Level é a versão digi-
tal do bom e velho prumo, usado em 
canteiros de obras para medir os ní-
veis de superfícies das construções. 
A ferramenta também ajuda a nivelar 
quadros na parede.

Cores novas em tempo 
real

O app Coral Visualizer traz a 
tecnologia de realidade aumentada, 
que permite simular virtualmente 
novas cores nas paredes e enxergar 
o resultado em tempo real, confor-
me o usuário move a câmera pelo 
cômodo. Isso acontece porque a 
ferramenta detecta a diferença entre 
parede, móveis e demais objetos no 
ambiente. São mais de 2 mil opções 
de tonalidades. Pelo aplicativo, o 
usuário também consegue definir a 
quantidade de tinta que será usada e 
onde encontrá-la em um local próxi-
mo de onde está.

O aplicativo Crie Suvinil permite fazer 
testes de cores em fotos de ambientes 
reais
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Confira a programação para o final de semana
Sexta

Festa: Balada Reggae
Onde: Fenachamp - Garibaldi
Quando: 20 de outubro, a partir 

das 24h
Quanto: R$ 15,00
Festa: Balada Reggae
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 20 de outubro, a partir 

das 23h
Quanto: R$ 30,00

Sábado
Festa: Sunset Riders 
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 23:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Oktoberfest beco
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 14:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Flash Back Susfa
Onde: Clube SUSFA
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 22:30h
Quanto: antecipado R$ 25,00
Festa:  Edição October Fest
Onde: Cervejaria Leopoldina - 

Garibaldi

Quando: 21 de outubro, a partir 
das 14h

Quanto: entrada gratuita
Festa: House Party
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 23:30h
Onde: Buteco 63
Quanto:Pista R$ 20,00
Festa: Pista Certa
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 23h
Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quanto: R$ 20,00
Festa: Elixir Inc - Vodka Vorus
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 23h
Onde: Ferrovia Live
Quanto: R$ 10,00 1°lote - R$ 

15,00 2° lote - R$ 20,00 3° lote
Festa: Crazy Mix
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 23h
Onde: Clube Serrano - Carlos Bar-

bosa
Quanto: R$ 20,00
Festa: Red Hot Chili Peppers
Quando: 21 de outubro, a partir 

das 23h
Onde: República Beer - Faroupi-

lha

Dias 20 e 21 de outubro às 20h 
na Fundação Casa das Artes de Bento 
Gonçalves, A Trupe Dosquatro estreia 
seu mais recente trabalho, o espetá-
culo de dança-teatro contemporânea 
“Um ensaio aos homens dos pés des-
calços”. Que aborda um tema que 
sempre se fez presente na sociedade 
e que na contemporaneidade, apre-
senta novas conjunturas e dificulda-
des, a migração.

Para quem acompanha os traba-
lhos do grupo, perceberá o processo 
um pouco diferente do que a Trupe 
vinha trabalhando. Uma obra sem 
muitas revisões, porém muito coreo-
grafada e com uma estética singular, 
pois A Trupe Dosquatro busca sempre 
se reinventar (“não gostamos de nos 
acomodar numa movimentação cor-
poral em particular, acho que como 
artistas, devemos nos desafiar em 
cada novo trabalho e buscar outras 
possibilidades”).

A inspiração para o espetáculo 
surge dos imigrantes que coloniza-
ram nossa região, (“Nossa cidade, 
Bento Gonçalves, é a base da dra-
maturgia deste espetáculo, ‘Um en-

A Trupe Dosquatro estreia seu mais recente trabalho
saio aos homens dos pés descalços’ 
é também inspirado nesta migração, 
onde a fé, família e trabalho foram os 
alicerces da vida dos imigrantes ita-
lianos que chegaram no Rio Grande 
do Sul no século XIX e deixaram suas 
vidas para trás em busca de algo(?) 
Cristian Bernich”). Contudo o traba-
lho se amplia passando pelas diferen-
tes migrações que acontecem atual-
mente no mundo, até mesmo pelo se 
conhece como “a grande migração” 
que ocorre nas savanas do Serengeti 
com os gnus lutando pela sobrevivên-
cia em busca de alimento, fugindo de 
leões e crocodilos.

O espetáculo leva ao palco o con-
texto de um grupo de migrantes, pes-
soas diferentes umas das outras que 
se transpõem para outro lugar, cada 
um com sua história e suas vivências, 
mas na mesma situação, que à mar-
gem social se unem para prosseguir. 
Seus corpos curvados coreografica-
mente, projetam seu estado emocio-
nal, suas incertezas, fraquezas, triste-
za, mas a esperança é marcada pela 
força das pisadas de seus pés nus.

Neste contexto, com figurinos e 

cenário de Edson Possamai, a movi-
mentação corporal e coreográfica dos 
intérpretes mostra um grupo hetero-
gêneo que, apesar de suas diferenças 
físicas visíveis, apresenta uma harmo-
nia corporal de grupo.

Contudo, estas migrações apre-
sentam suas mazelas iminentes, a 
morte está sempre à espreita, amores 
ficam para trás, famílias de desfazem, 
porém a fé e a crença de um lugar me-
lhor é o que move.

É esta atmosfera que os intér-
pretes, Rosane Marchetto, Renata 
Zanchettin, Uelinton Canedo, Sinara 
Gnoatto, Fernanda Rodrigues, Joelma 
Roland e Cristian Bernich, buscam en-
volver o público numa dramaticidade, 
acompanhada de uma iluminação bar-
roca caravaggista, que enfatiza os tra-
ços marcados nos rostos dos intérpre-
tes e o jogo cênico através da técnica 
“chiaroscuro” refletida no placo com 
luz e sombra.

O grupo ainda sugere uma pro-
posta diferenciada na cobrança de 
ingresso, o “pague quanto vale”, ou 
seja, o público assiste o espetáculo e 
decide o valor no final.
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Facebook ajudará a combater 
bullying no Reino Unido

O Facebook informou na última 
segunda-feira (16) que vai financiar 
os jovens “embaixadores de segu-
rança digital” em todas as escolas 
secundárias do Reino Unido para 
ajudar os estudantes a lidarem com 
o bullying virtual e outros perigos 
online.

A ação da empresa é feita em 
parceira com as instituições de ca-
ridade The Daiana Award e Childnet 

International, que visam capacitar 
jovens a agirem como mentores em 
4,5 mil escolas nos próximos dois 
anos.

Além de dar às crianças as fer-
ramentas para lidar com o bullying 
nas redes sociais, o programa tam-
bém abordará a proteção online e 
outros perigos. A iniciativa receberá 
1 milhão de libras (US$ 1,33 milhão) 
de financiamento do Facebook.

 Iniciativa terá financiamento de 1 milhão de libras (US$ 1,33 milhão)

Toyota vai testar carro 
falante e autônomo nos 
próximos dois anos
Carro será capaz de conversar com os motoristas

A Toyota Motor informou na 
segunda-feira (16) que deverá testar 
um carro elétrico autônomo nos pró-
ximos dois anos, ou seja, em torno 
de 2020. O modelo usará inteligência 
artificial (IA) para interagir com os 
motoristas.

O modelo conceito foi revelado 
na Consumer Electronics Show em 
Las Vegas e será capaz de conversar 
com os motoristas, enquanto de-
senvolve o conhecimento sobre as 
preferências, hábitos e emoções dos 

usuários através de tecnologia de 
aprendizagem. Um dos destaques da 
tecnologia é que o carro vai avaliar 
o nível de cansaço do condutor, por 
exemplo, e guiar de moto autônomo. 

A montadora pretende usar a 
tecnologia IA para expandir e apri-
morar a experiência de condução. 
A Toyota também se comprometeu 
a investir 1 bilhão de dólares para o 
desenvolvimento da tecnologia avan-
çada de direção autônoma e inteli-
gência artificial.

Modelo será aposta da Toyota em 2020

O satélite Sentinel-5P, uma nova 
missão do programa de monitora-
mento da terra Copérnico, foi lança-
do na última semana ao espaço para 
vigiar os níveis de gases na atmosfera, 
segundo foi possível acompanhar des-
de a Agência Espacial Europeia (ESA) 
em Noordwijk, sul da Holanda.

O satélite vai medir os gases no 
globo terrestre completo e é um ins-
trumento calibrado em todas suas pe-
ças, através do qual será capaz medir 
e comparar os níveis de poluição da 
Europa com os da China ou Estados 
Unidos.

O satélite ainda inclui uma fer-
ramenta chave e inovadora, Tropomi, 

Satélite é lançado para vigiar níveis 
de gases na atmosfera

Sentinel-5P é capaz de cartografar a 
terra durante as 24 horas do dia

que é capaz de cartografar a terra du-
rante as 24 horas do dia, o que permi-
tirá medir os níveis de poluição e de 
gases de efeito estufa.

A decolagem aconteceu às 11h27 
hora holandesa (6h27, em Brasília) da 
sexta-feira, 13 de outubro, desde o 
cosmódromo de Plesetsk, no norte 
da Rússia.

Os dados recolhidos pelo Senti-
nel-5P poderão ser usados tanto pe-
los cientistas, que tentarão aumentar 
seus conhecimentos sobre a conta-
minação do ar e os níveis de gases 
na atmosfera, como pelas diferentes 
instituições na tomada de decisões 
sobre a mudança climática.

Lançada na última segunda-fei-
ra (16), a grande atualização de Ou-
tono para o Xbox One está trazendo 
ao console alguns recursos bastante 
interessantes. A Microsoft trouxe ao 
console um maior suporte a webca-
ms de empresas terceiras — algo 
que já estava sendo testado desde 
o final de setembro —, um guia de 
uso atualização e mais recursos de 
personalização para o dashboard do 
console.

A desenvolvedora deu atenção 
especial à aba Home, que permite 
fixar seus games favoritos, contatos 
da Xbox Live, títulos do Game Pass 
e outros elementos através de um 
novo conceito de “blocos”. Além 
disso, agora é possível colocar até 
40 pins na área de forma a sempre 
conseguir acessar exatamente aqui-
lo que você quer .

O Xbox One agora também con-
ta com temas claro, escuro e de alto 
contraste e uma nova seção de Tor-
neios para conferir as atividades de 
comunidade às quais você se juntos. 

Atualização traz suporte a webcams, 
novo guia e muito mais ao Xbox One

A desenvolvedora deu atenção especial à aba Home, que permite fixar seus games 
favoritos, contatos da Xbox Live, títulos do Game Pass e outros elementos através de 
um novo conceito de “blocos” 

Também houve mudanças no siste-
ma de privacidade do console, que 
agora surgem de forma mais discre-
tas em sua configuração de perfil.

A atualização também prepara 
o Xbox One para a chegada do Xbox 
One X no dia 7 de novembro deste 

ano. Além de poder fazer o backup 
de seus games e dados em HDDs 
externos, agora também há a opção 
de transferir esses dados através de 
uma rede local, bem como pesqui-
sar por títulos da loja que possuem 
melhorias no novo console. 

Música estará em novo game 
de corrida da EA, que chega em 7 de 
novembro para PS4, Xbox One e PCs. 
Jogo pode ser testado na BGS 2017 O 
game de corrida “Need for Speed Pay-
back” terá tempero brasileiro. A trilha 
sonora do jogo contará com “Raplord”, 
do grupo brasileiro de rap Haikaiss. A 
produtora Electronic Arts divulgou a 
novidade em um vídeo brincando com 
a velocidade das rimas dos paulista-
nos. 

“Need for Speed Payback” será 
lançado em 7 de novembro para PlayS-
tation 4, Xbox One e PCs. O game foi 
testado na feira de games Brasil Game 
Show 2017, no domingo (15) em São 
Paulo. 

Velozes e furiosos
O novo “Need for Speed Payback” 

faz o caminho dos games “Need for 
Speed” e dos filmes “Velozes e Furio-

‘Need for Speed Payback’ terá 
trilha sonora de banda brasileira

A produtora Electronic Arts divulgou a novidade em um vídeo brincando com a 
velocidade das rimas dos paulistanos

sos” se cruzar mais uma vez. Mas se 
antes o denominador comum era os 
carros tunados, agora é a quantidade 
de perseguições, batidas e explosões 

impossíveis por minuto.
E tudo isso embalado por uma tra-

ma de vingança, romance e rivalidade 
que é clichê, mas funciona.
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A conta oficial na rede social Twit-
ter do papa Francisco (@pontifex), 
que está presente em nove idiomas, 
já supera os 40 milhões de seguido-
res, segundo a Secretaria de Comuni-
cação do Vaticano. A conta foi criada 
há cinco anos, ainda no pontificado de 
Bento XVI.

A conta é divida por perfis de 
acordo com os idiomas. A que lidara o 
número de seguidores é em espanhol 
com 14,6 milhões, seguida pela em in-
glês, com 14 milhões, e italiano, com 
4,6 milhões. Em português, o perfil 
conta com 3,1 milhões de seguidores. 

Através dos seus colaboradores, 
o papa Francisco posta uma ou duas 
mensagens por dia, oferecendo um 
pensamento espiritual, lembrando a 
figura do santo do dia ou sobre a jor-
nada que se celebra. Uma das mensa-
gens postadas pelo pontífice na última 

Papa Francisco já tem mais de 40
milhões de seguidores no Twitter

O papa é pop e também tem quase cinco milhões de seguidores no Instagram

semana , por exemplo, é “Como os 
Santos, com o nosso testemunho de 
vida, deixemos transparecer a alegria 
e a beleza de viver o Evangelho”.

De acordo com o “ministério” de 
Comunicação do Vaticano, nos últimos 

12 meses os seguidores do papa cres-
ceram em mais de 9 milhões. Além 
dos 40 milhões no Twitter, a conta no 
Instagram do pontífice também alcan-
çou os 4,9 milhões de seguidores após 
a sua criação, em março de 2015.

Resident Evil 7 está longe do fim. 
Lançado no início deste ano, o game da 
Capcom tem mostrado que ainda reser-
va um longo horizonte pela frente, es-
pecialmente porque muitas perguntas 
precisam de respostas – e essa tem sido 
a tônica da publisher em sua estratégia 
para dar longevidade ao jogo.  

Game Resident Evil 7 chega 
repleto de novidades

Para quem quiser tudo numa coisa só, Resident Evil 7 ganhará uma Gold Edition, 
que chega às lojas físicas e em formato digital no PlayStation 4, Xbox One e PC no 
dia 12 de dezembro

End of Zoe apresenta um miste-
rioso aventureiro chamado Joe, que 
vive próximo às margens do pântano e 
encontra Zoe por acaso, o que muda o 
destino de ambos.  As novas imagens e 
o trailer também mostram o DLC gra-
tuito Not a Hero, que marca o retorno 
de um dos heróis favoritos dos fãs da 

franquia, o soldado da BSAA Chris Re-
dfield. Situada após os eventos terríveis 
que acometeram Ethan Winter na aven-
tura principal, a novidade traz Chris 
à procura de Lucas Baker para pôr fim 
à tragédia dos Bakers de uma vez por 
todas.

Os agentes da BSAA estavam no en-
calço de Lucas anteriormente, mas não 
conseguiram sucesso e foram captura-
dos pelo sádico fanfarrão.

Gold Edition
Para quem quiser tudo numa coisa 

só, Resident Evil 7 ganhará uma Gold 
Edition, que chega às lojas físicas e em 
formato digital no PlayStation 4, Xbox 
One e PC no dia 12 de dezembro, mes-
ma data em que serão disponibilizados 
os últimos conteúdos adicionais do 
jogo. Essa edição incluirá o game-base e 
os três extras por download. Os pacotes 
de DLC já lançados – Gravação Proibida 
Vol. 1 e Gravação Proibida Vol. 2 – esta-
rão inclusos na compilação, bem como 
o terceiro e último DLC que está por vir, 
End of Zoe.

O iPhone 8 deve ser o último 
com impressão digital. O aparelho, 
que ainda nem chegou ao Brasil ofi-
cialmente, deve ser o último a vir com 
o sensor de digitais Touch ID. Quem 
diz isso é Ming-Chi Kuo, o analista da 
KGI Securities conhecido por prever 
corretamente os movimentos da Ap-
ple.

Assim como o iPhone X, os próxi-
mos iPhones devem adotar somente a 
tecnologia de reconhecimento facial, 
deixando o Touch ID para trás.

“Acreditamos que essa mudança 
permitirá que todos os novos mode-
los tenham vantagem competitiva por 
meio de diferenciação, com base em 
uma experiência de uso com design 
de tela cheia e as aplicações de True-
Depth Camera/Reconhecimento Fa-
cial/Face ID/AR”, escreve Kuo em seu 

iPhone 8 será último com sensor de digitais
relatório no site MacRumors.

O analista também prevê que a 
Apple irá adotar o recurso de reco-
nhecimento facial no seu próximo 
iPad Pro no ano que vem.

Vale notar que a tecnologia de 
reconhecimento facial é o que estaria 
atrasando a produção do iPhone X, o 
primeiro dispositivo da Apple a ter o 
recurso.

Enquanto a marca optou por re-
mover o sensor de digitais, a rival Sa-
msung manteve o leitor biométrico, 
uma tecnologia de reconhecimento 
facial e outra de íris–esta última total-
mente voltada para a segurança dos 
arquivos e apps do usuário. Porém, o 
diferencial do reconhecimento facial 
do iPhone X é que ele faz o processo 
de identificação de maneira tridimen-
sional.

Assim como o iPhone X, os próximos 
iPhones devem adotar somente a tecnolo-
gia de reconhecimento facial, deixando o 
Touch ID para trás

O Nubank é um serviço de cartão 
de crédito grátis (sem anuidade) que 
chama a atenção por ser exclusivamen-
te digital em termos de solicitações, 
administração de limite, compras e su-
porte. Para utilizá-lo, é preciso ser con-
vidado por alguém e, posteriormente, 
aprovado pela administradora do car-
tão. Há três maneiras mais básicas que 
permitem solicitar sua entrada, no en-
tanto, nenhuma delas garante 100% o 
processo.

O pedido pode ter uma certa de-
mora ou até mesmo ser recusado. Tudo 
depende de uma série de fatores, in-
cluindo o preenchimento correto de 
dados no momento do cadastro ou 
avaliação do perfil do usuário que foi 
convidado.

 
Primeiro método: pedir a 
um amigo

Para solicitar convite de Nubank a 
um amigo, ele precisa já ser usuário do 
serviço. 

Passo 1. Abra o aplicativo e desli-
ze a tela para a esquerda.

Passo 2. Toque em “Indicar”.
Passo 3. Selecione uma das op-

ções para mandar convite: e-mail, Fa-
cebook, WhatsApp ou Mensagem via 
SMS.

Passo 4. Neste tutorial, escolhe-
mos a opção “Facebook”, por exemplo, 
que abre o aplicativo do Messenger.

Passo 5. Escolha o amigo que pre-
tende convidar na lista, digitando seu 
nome, e toque em “Enviar”.

Segundo método: pedir no 
site

No site oficial do Nubank, há um 

Como conseguir um convite 
para o cartão Nubank

link para poder solicitar o cartão.
Passo 1. Acesse o site do Nubank.
Passo 2. Clique em “Pedir meu car-

tão”.
Passo 3. Preencha os dados pedi-

dos: nome, CPF e e-mail.
Passo 4. Clique em “Pedir meu car-

tão”.

Terceiro método: link de 
indicação

O link de indicação é divulgado, 
vez ou outra, pelo próprio Nubank em 
redes sociais.

Passo 1. Acesse o link de indicação 
disponível atualmente.

Passo 2. Digite seus dados: nome, 
CPF e e-mail.

Passo 3. Clique em “Pedir meu car-
tão”.

Vale destacar que nenhum dos três 
métodos acima garante sua aprovação. 
Para pedir um cartão do Nubank tam-
bém é preciso atender a alguns requi-
sitos, como ter mais de 18 anos, morar 
no Brasil e ter um CPF válido.

Para utilizar o cartão, é preciso ser 
convidado por alguém e, posteriormente, 
aprovado pela administradora do cartão
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A história milenar do Body Piercing: cultura dos povos        e ascendência na sociedade pós-moderna  
A história deste adorno tem início com as primeiras comunidades e clãs das raças ancestrais. Ele estava presente nas tribos                    de todo o planeta, nas castas indianas, entre os faraós egípcios e legionários romanos

Embora o cultivo do piercing 
como adorno corporal seja moda 
na sociedade contemporânea, esta 
prática de transformar o corpo físi-
co, perfurando-o, com o objetivo de 
inserir fragmentos metálicos assépti-
cos, é uma tradição que remonta há 
pelo menos 5000 anos na história da 
humanidade.

Historicamente ele tinha uma 
conotação similar à da tatuagem, no 
sentido de exprimir escolhas indivi-
duais, de traduzir um rito sagrado, 
ou de conferir status nobre a deter-
minadas pessoas. No mundo contem-
porâneo ele também adquiriu outro 
sentido, mais estético, menos exis-
tencial, tornando-se mais um item 
fashion.

Entre os habitantes da Nova-Gui-
né eles têm a finalidade de conceder 
a quem os usa as qualidades do ani-
mal do qual estes enfeites são extra-
ídos. Eles adornam especialmente o 
nariz e também estão presentes na 
arte corporal. Os Kayapós também 
recorrem aos piercings para furar as 
orelhas dos bebês e enfeitar o lábio 
inferior das crianças.

0Seu líder se destaca dos de-
mais membros ao exibir, nos eventos 
privados, um objeto de quartzo nos 
lábios.

A história deste adorno tem iní-
cio com as primeiras comunidades e 
clãs das raças ancestrais. Ele estava 
presente nas tribos de todo o plane-
ta, nas castas indianas, entre os fara-
ós egípcios e legionários romanos. 
Nos séculos XVIII e XIX  este hábito 
se disseminou entre os aristocratas, 
porém foi relegado à obscuridade no 
século XX. A partir de 1970, porém, 
eclodiu mais uma vez através dos íco-
nes da moda londrina e dos criadores 
artísticos que frequentam o circuito 
alternativo. Seu retorno atinge o ápi-
ce nos anos 90.

O piercing historicamente mais 
usado é o inserido no lóbulo da 
orelha; normalmente ela conferia a 
quem o usava o status da fortuna; 
hoje é o meio mais comum de exibir 
um objeto de adorno precioso. Os ro-
manos acreditavam que este artefato 
lhe proporcionaria vastos recursos 
financeiros e sensualidade.

No nariz o piercing passou a ser 

usado há pelo menos 4000 anos, no 
Oriente Médio, depois se disseminou 
pelas terras indianas no século XVI. 
Aí o nostril, como era conhecido, foi 
absorvido pelos mais ilustres. Desta 
forma este adorno ganhou conota-
ções de status social. Nas décadas 
de 60 e 70 este enfeite foi importado 
pelos hippies para o Ocidente; nos 
anos 80 e 90 foi rapidamente assumi-
do pelos punks e outras tribos. Ainda 
hoje preserva sua popularidade.

O piercing utilizado na língua 
era muito comum entre Astecas e 
Maias, distinguindo os sacerdotes 
dos templos. Eles acreditavam que, 
através desta prática, poderiam inte-
ragir melhor com as divindades.

Atualmente os jovens modernos 
continuam a adotá-lo, mesmo que 
seu sentido original tenha se perdi-
do. Estes mesmos povos cultivavam 
o uso destes enfeites na boca e nos 
lábios, considerados órgãos repletos 
de poder e sensualidade. Por esta 
razão eles optavam por objetos de 
ouro puro.

São igualmente comuns os pier-
cings nos mamilos, simbolizando 

vigor e energia, antigamente sinais 
de passagem para o estágio da mas-
culinidade entre os aborígenes ame-
ricanos, e moda feminina adotada 
pelas vitorianas inglesas em 1890; e 
os de umbigo, outrora valorizados no 
Antigo Egito, acessíveis somente aos 
faraós e seus familiares, e atualmente 
os mais usados em todo o Planeta.

Os piercings podem ser produ-
zidos com os mais diversos metais, 
tais como Titânio ou Teflon, por pro-
vocarem menos reações orgânicas e, 
portanto, uma menor incidência de 
alergias ou inflamações. Apesar do 
que indica a história deste artefato 
e mesmo a crença moderna, o ouro 
não é o material mais indicado, pois 
em algumas pessoas pode produzir 
respostas alérgicas.

Cuidados na colocação
Para evitar que o piercing in-

feccione deve-se colocar o piercing 
numa loja legalizada e devidamente 
limpa, além de tomar as vacinas do 
tétano e da hepatite, porque assim 
há menos risco de pegar doenças 
graves como hepatite ou Aids, por 

exemplo.
Depois de fazer o piercing, é 

normal o local ficar dolorido, inchaço 
e avermelhado durante os primeiros 
dias. E nesse período é importante 
manter o local do piercing sempre 
limpo e seco, pois é no primeiro mês 
que há um maior risco dele infeccio-
nar.

Como limpar no 1º mês
Para manter uma boa higiene do 

piercing e evitar infecções, seja na 
orelha, no nariz, na boca ou no um-
bigo, existem 4 cuidados essenciais 
que deve ter:

Lavar as mãos antes de tocar no 
piercing, se possíbel com sabão anti-
bacteriano;

Limpar a pele em volta do pier-
cing utilizando uma gaze umedecida 
com soro fisiológico;

Desinfetar a região com uma 
gaze umedecida com iodopovidona 
ou Povidine, por exemplo;

Finalizar secando a região em 
volta do piercing usando uma gaze 
limpa e seca. Este cuidados devem 
ser repetidos 2 a 3 vezes por dia, sen-
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do também recomendado movimen-
tar e rodar o piercing pelo menos 2 
vezes ao dia, de forma a evitar que 
as secreções fiquem coladas junto do 
piercing. 

O que fazer se inflamar
Mesmo tendo todos os cuidados 

ao limpar o piercing, podem surgir 
alguns sinais que indicam que a pele 
em volta está ficando inflamada ou 
com uma infecção, como inchaço no 
local, dor intensa, vermelhidão inten-
sa, sangramento ou presença de pus.

Nesses casos, é aconselhado ir 
no pronto-socorro, para que possa 
ser feito o tratamento adequado por 
um médico ou enfermeiro. O trata-
mento depende da gravidade da in-
fecção, podendo ser necessário o uso 
de analgésicos ou de antibióticos. 

Como cuidar de cada tipo
Embora as dicas de limpeza pos-

sam ser usadas em qualquer parte do 
corpo, cada região do corpo precisa 
dos seus cuidados especiais, que in-
cluem:

Piercing no nariz: é importante 

limpar o nariz várias vezes ao dia, 
usando com um lenço e sem apertar, 
para evitar o contacto do piercing 
com sujeira do nariz;

Piercing no umbigo: é recomen-
dado evitar dormir de barriga para 
baixo, especialmente durante o pri-
meiro mês, sendo também indicado 
usar roupa larga que não raspe ou 
puxe o piercing; 

Piercing na orelha: é recomenda-
do evitar dormir sobre o piercing nos 
primeiros dois meses;

Piercing no dedo: é importante 
usar luvas quando for usar produtos 
de limpeza fortes, como lixívia por 
exemplo, sendo também recomenda-
do lavar as mãos com sabão de glice-
rina várias vezes por dia;

Piercing na sobrancelha: é indica-
do evitar o uso de produtos de beleza 
nessa região durante o primeiro mês, 
como bases ou corretivos, por exem-
plo;

Piercing na boca: é importante 
apostar nos alimentos moles e frios 
nas primeiras duas semanas após fa-
zer o piercing, optando por comer  
iogurte, mingaus e sucos de fruta, 

por exemplo. Além disso, é também 
recomendado usar um desinfectante 
oral após escovar os dentes; 

Piercing na região genital: é im-
portante fazer a higiene íntima pelo 
menos 3 vezes por dia, usando água 
morna e sabonete íntimo suave. Além 
disso, deve apostar no uso de roupa 
íntima de algodão e usar apenas rou-
pas largas durante o primeiro mês.  

Geralmente, a cicatrização total 
de um piercing demora cerca de um 
mês, e após esse tempo é possível 
substituir o piercing colocado na loja, 
por outro mais pequeno e de material 
antialérgico. Estes apenas devem ser 
comprados em lojas especializadas 
e de confiança, como lojas de tatua-
gens, piercings ou ourivesarias. 

Principais riscos
Fazer um piercing pode não ser 

um ato tão inocente quanto possa pa-
recer, uma vez que pode trazer alguns 
perigos para a saúde, como:

Provocar reações de alergia: al-
guns piercings, especialmente os 
feitos em níquel, provocam alergia, 
levando a coceira, vermelhidão e dor 

no local;
Causar infecções: quando os 

cuidados com o piercing não são res-
peitados, especialmente no primeiro 
mês, existe um elevado risco de surgi-
rem infecções que precisam de cuida-
dos médicos; 

Podem provocar cicatrizes: de-
pendendo do organismo de cada 
pessoa podem surgir cicatrizes com 

queloides no local, que podem defor-
mam a pele.

Em casos mais raros e graves, o 
uso do piercing pode provocar endo-
cardite, que é a inflamação do tecido 
que reveste o coração e que é pro-
vocado pela entrada de bactérias no 
coração através do sangue, levando a 
infecções que podem pôr a vida em 
risco.



Mural da fofura
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O momento de desfralde é consi-
derado delicado pelos pais e até mes-
mo pelas crianças. É um processo de-
morado e deve ser tratado com muita 
paciência. O segredo do sucesso do 
desfraldamento é só começar com o 
processo quando a criança realmente já 
tiver capacidade física (controle esfinc-
teriano) para segurar as necessidades. E 
não existe uma idade certa, cada crian-
ça tem seu momento, que pode variar 
a partir do primeiro ano de vida até 
chegando três anos. E as crianças que 
já têm irmãos mais velhos geralmente 
levam menos tempo para desfraldar.

O momento certo
Estudos já demonstraram que, 

quando se tenta adiantar o processo 
de desfralde, o que acontece é que ele 
acaba levando mais tempo. Ou seja: o 
resultado é o mesmo, mas começar an-
tes da hora dá muito mais trabalho, e é 
bem mais estressante para todos, além 
de poder gerar problemas futuros.

É preciso analisar a rotina da crian-
ça, se está tranquila, porque novida-
des na escola ou na família tendem a 
atrapalhá-la. Tente conversar com os 
pequenos e veja se eles não mostram 
resistência em mencionar o assunto. 
Como passar pelo processo

Se vocês ainda não fazem isso em 
casa, deixe que seus filhos vejam a mãe 
-- e o pai -- fazerem xixi. Ela vai notar 
que há diferenças no jeito de urinar, e 
essa já será uma ótima oportunidade 

Desfralde é uma etapa a 
ser trabalhada pelos pais

Cada criança tem um momento certo para passar pelo desfralde

para explicar como meninas e meninos 
usam o banheiro. Uma das recomenda-
ções também  é o uso do penico, que 
dá segurança à criança. Há ainda quem 
use adaptador para vaso sanitário, que 
evita uma queda.  

Caso a criança se recuse a sentar 
no penico, brinque com uma boneca ou 
um bichinho de pelúcia, colocando-o 
para fazer xixi e cocô lá. Dá até para im-
provisar um peniquinho especial para o 
“amigo”, se você achar que isso vai aju-
dar. A fralda deve ser retirada de forma 
gradual. Tirar de uma vez só pode oca-
sionar mais acidentes, como escapes 
ocasionais. 

Dicas para ajudar
Comprar calcinhas e cuecas espe-

ciais com motivos e personagens ou 
das cores prediletas, que incentivem 
eles a quererem usá-las. 

O verão e primavera são estações 
ideais para o desfralde, por causa do 
calor. 

As “pull-ups”, fraldas de treina-
mento que vestem como calcinhas, são 
boas para esta fase. Não vazam se a 
criança se esquecer de pedir, e podem 
ser baixadas e levantadas pela por ela 
mesma, o que não acontece com a fral-
da.

É preciso ensinar o jeito certo 
da criança se limpar. O papel deve ser 
passado sempre da frente para trás. O 
desfralde noturno pode ser depois da 
criança estar acostumada a ficar o dia 
inteiro sem a fralda. 

No momento de comprar brin-
quedos, há alguns cuidados que de-
vem ser tomados na hora de escolher 
o brinquedo. Selo de garantia, segu-
rança e idade da criança presentea-
da são algumas informações para as 
quais o consumidor deve ficar atento. 

“A própria embalagem é perigo-
sa. A criança coloca na cabeça e pode 
sufocar. Peças pequenas podem ser 
engolidas e a noite de Natal pode 
acabar num pronto-socorro”, afirma 
o médico Edson Tolezani. 

Ivete Boldrini, supervisora do 
Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-
-SP), conhece bem os riscos de uma 
compra errada. Bichos de pelúcia, 
por exemplo, que parecem inofensi-
vos, nem sempre são. “O produto que 
não tem certificação pode soltar o 
olhinho, porque não é uma peça cos-
turada e o tipo da pelúcia pode soltar 
e provocar ocasionar problemas res-
piratórios em crianças com tendência 
a alergia”, afirma. 

Alguns mordedores para recém-
-nascidos contêm gel dentro, o que 
também pode representar um perigo 
caso o produto não seja autorizado 
pelo Instituto de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Industrial (Inme-
tro). “Existe um ensaio, o de toxicolo-
gia, que mede o grau do componente, 
para saber se ele tem metais pesados 
ou não. Uma vez recebida a certifi-
cação, ele está dentro da tolerância 

Os principais cuidados na 
compra dos brinquedos 
para as crianças
Garantia, idade adequada e segurança são
informações obrigatórias. Brinquedos com
partes pequenas oferecem riscos

permitida para que a criança não sofra 
danos à sua saúde”, diz Ivete. 

Alguns brinquedos com peças pe-
quenas também são perigosos para os 
menores, pois a criança corre o risco 
de engolir alguma parte. “Criança na 
fase até 3 anos tende a levar todos os 
brinquedos à boca, porque o colorido 
chama a atenção”, ressalta Ivete. “É 
importante, em primeiro lugar, obser-
var para que faixa de idade ele está 
indicado”.

Rodas de carrinhos também ofe-
recem perigo. Nesse caso, é importan-
te que o brinquedo seja certificado, 
pois, caso as rodas se soltem, os ei-
xos arredondados não representarão 
perigo.

Massas de modelar, coloridas ar-
tificialmente, devem ser compradas 
apenas se possuírem certificado que 
garanta sua segurança. “São utilizados 
corantes, que podem ter uma concen-
tração de metais que pode provocar 
problemas à saúde. Comprando um 
produto com a certificação, ela pode-
rá brincar o tempo que for, sem preju-
ízos”, afirma Ivete.

Além do selo do Inmetro, o con-
sumidor deve observar sempre a faixa 
etária adequada para o brinquedo e 
comprar produtos que tenham pro-
cedência: embalagem com nome do 
fabricante e, se for o caso, do impor-
tador, em lojas que forneçam nota 
fiscal.

Tiago Casagrande Dalla Corte, recebe o carinho dos pais Gilberto e Jussara, 
pelos 7 anos completados no dia 17/10. Parabéns!
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Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama

Você sabia que a escovação den-
tária diária é fundamental para a saú-
de de cães e gatos? Ao escovarmos 
os dentes diariamente, retiramos a 
placa bacteriana que é formada nos 
dentes e gengivas e que, mais tarde, 
formará o tártaro, mau hálito, po-
dendo levar à doença periodontal e 
até doenças sistêmicas.

É necessário muita paciência e 
dedicação num primeiro momento 
em que você tentar escovar os den-
tes do seu pet. Deve ser feito de for-
ma gradual e agradável, como uma 
brincadeira, oferecendo petiscos 
como forma de recompensa, para 
que a escovação não se torne um 
momento de estresse para você e 
para o animal.

A seguir, mostramos um passo a 
passo para te ajudar a acostumar o 
seu animal com a rotina da higiene 
bucal:

1. Dedo na boca:
Passe um alimento saboroso 

no seu dedo e encoste-o na gengiva 
dele, fazendo movimentos circula-
res, de forma agradável para o ani-
mal. Repita o breve procedimento 
uma vez ao dia, ampliando aos pou-
cos a área de ação.

2. Creme dental:
Quando o animal aceitar bem a 

massagem nas gengivas, aplique um 
creme dental próprio para animais em 
uma gaze ou no seu próprio dedo, fa-
zendo os mesmos movimentos da eta-
pa anterior. É muito importante utilizar 
somente o produto específico, pois o 
creme dental destinado à humanos 
pode ser altamente tóxico para o ani-
mal.

3. Dedeira ou escova
dental:

A próxima etapa é trocar a gaze 
por uma dedeira ou escova dental de 

uso veterinário. Certifique-se de que o 
pet já está totalmente acostumado com 
o toque em sua boca. O ideal é que a 
escovação seja realizada diariamente. 

4. Profilaxia periódica:
A profilaxia é a limpeza dos dentes 

do animal. Mesmo com escovação diá-
ria, pode haver acúmulo de tártaro em 
locais de difícil acesso da escova ou de-
deira e, por isso, uma visita à um veteri-
nário especializado, para que o mesmo 
realize o procedimento, é fundamental. 
Além da escovação com creme dental, 
existem hoje diversos produtos que 
nos auxiliam e muito a manter a boca 
dos pets sempre limpa. 

A importância da escovação 
dentária na saúde do animal

Com o aumento das temperaturas 
no verão, a proliferação de mosquitos 
aumenta também. Disso nós todos sa-
bemos. O que muitos não sabem é que 
esses mosquitos apresentam perigo não 
só para nós, como também para os nos-
sos pets.

A Dirofilariose, também conheci-
da por “doença do verme do coração”, 
é causada por um parasita nematódeo 
do gênero Dirofilaria e transmitida por 
uma variedade de mosquitos, entre eles 
o Aedes. A doença atinge os cães na sua 
maioria, mas gatos também são suscep-
tíveis à doença.

Grande parte dos animais infecta-
dos não apresenta sinais clínicos e nem 
mesmo alterações laboratoriais. Outros 
podem apresentar sinais brandos (como 
perda de peso ou intolerância a exercí-
cios), até condições sistêmicas graves, 
podendo levar ao óbito. A qualquer si-
nal, não hesite em procurar um médico 
veterinário. E mantenha uma rotina de 

Mosquito da dengue pode 
ser uma ameaça ao pet

Leve seu pet ao veterinário com regularidade, para garantir sua saúde e bem estar

visitas e exames de check-up periódicos 
junto ao médico veterinário do seu pet, 
pois quanto antes a doença for diagnos-
ticada, maiores as chances de cura. 

Vale lembrar que nós somos peça 
chave no combate ao mosquito, evitan-
do acúmulo de água parada, que se tor-
nam locais propícios para a criação do 
Aedes Aegypti e outros mosquitos.

Os gatos enterram suas fezes e 
urina sob a areia porque não querem 
que possíveis predadores sintam seus 
cheiros. Esses cheiros têm a função de 
marcar território, portanto se o gato é 
dominante ele não irá enterrar seus ex-
crementos para que assim outros ani-
mais fiquem com medo dele. Se o gato 
é submisso então ele enterrará seus 
excrementos, pois tem medo que um 
possível predador o descubra.

Apesar de domesticados os gatos 
ainda mantém esse comportamento e 
isso torna a caixinha de areia uma coisa 
tão importante para eles.

- a caixa deve ser bem grande, no 
mínimo 1,5 vezes o tamanho do gato;

- deve ser limpa no mínimo uma 
vez ao dia e lavada por completo no 
mínimo uma vez por semana. Use lu-
vas e produto adequado ao realizar a 
limpeza;

- coloque uma quantidade signifi-
cante de areia, pelo menos 3 dedos de 

altura, que é para ter areia o suficiente 
para enterrar.

- escolha uma areia de qualidade, 
além de mais saudável, fará toda a dife-
rença no odor;

- não coloque jornal, nem tapete 
de fralda no lugar da areia, pois eles 
não conseguem enterrar urina e fezes;

- a caixa pode ser aberta ou fecha-
da, mas a maioria gosta de privacidade 
nessas horas;

- falando em privacidade, escolha 
um lugar calmo e silencioso para colo-
car a caixa;

- mantenha a caixa longe das vasi-
lhas de água e comida;

- a quantidade de caixas deve ser 
proporcional ao tamanho da casa e do 
número de gatos. Não precisa ter 10 
caixas se você tem 9 gatos, mas tenha 
bom senso mantendo-as sempre lim-
pas. Se você mora em sobrado então é 
pelo menos uma caixa por andar;

- se o seu gato não urina nem eva-

cua na caixinha, tente trocar de lugar, 
de areia ou de caixa. Pode ser que ele 
não goste do modelo de banheiro que 
você escolheu para ele.

Qualquer problema deve ser sem-
pre avaliado por um médico veteriná-
rio. Algumas doenças de vias urinárias 
ou intestinais podem estar relaciona-
das com o uso indevido da caixinha. 
Nunca medique seu gato sem orienta-
ção veterinária.

Dicas na manutenção da caixa de areia

Qualquer problema deve ser sempre 
avaliado por um médico veterinário

Mosquitos podem transmitir uma
doença chamada Dirofilariose

A linda Nuru completou 8 aninhos no último dia 12!



Diana Dornelles aniversariou no dia 18. Parabéns!
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Shani Rodrigues Menegotto fará aniversário no próximo dia 
30. Felicidades!

Laura Bellini comemorou 26 anos no dia 14, feliz aniversário!

Maira Orguim e Edilson Antunes trocaram alianças no sábado, parabéns!

Anderson Di’Marqui conhecendo a Catedral de Duomo, na Itália 


