


No Rio, Maria Vitória se desespera 
com a notícia de Lucinda e Vicente apoia 
a moça. Pé de Cabra é despistado por Felí-
cia. Felícia visita Helena e Natália e diz que 
gosta de viver no cabaré. Vicente comen-
ta com Geraldo que investigará a suposta 
morte de Inácio. Emília desconfia quando 
Vicente procura Lucinda. Lucinda incenti-
va Vicente a assumir seu amor por Maria 
Vitória. Em Morros Verdes, Guiomar passa 
mal e se surpreende com a preocupação 
de Fernão. José Augusto questiona Delfina 
sobre a autoria da denúncia ao convento. 
No Rio, Celeste garante a Artur que fará 
seu recital. Alzira lamenta ter de vender 
seus vestidos e Balbina sugere que Pepito 
a ajude. Bernardo comenta com Teodoro 
sobre o romance de Reinaldo e Eunice, e o 
deputado decide usar o fato contra o mé-
dico. Conselheiro presenteia Celeste com 
uma joia. Inácio confronta Gregório sobre 
a caixa com as cinzas de Dalva. Em Morros 
Verdes, Delfina pede que José Augusto a 
leve para o Brasil.
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Lívia afirma que ajudará Sophia a 
separar Clara e Gael. Bruno tenta se rea-
proximar de Raquel. Tenório observa o 
dinheiro que Duda tem guardado. Samuel 
mente para não dormir com Suzy e come-
ça a conversar com um rapaz pela inter-
net. Nádia ouve Bruno declarar seu amor 
por Raquel para Diego. Laura tem uma 
crise de choro ao ver um desenho e Lo-
rena se preocupa. Clara ganha um celular 
de Lívia e conta para Gael. Tenório pede 
para Danilo não contar para Duda que ele 
é casado. Gustavo decide cortar a mesada 
de Bruno. Nádia exige que Gustavo impe-
ça Bruno de vender sua motocicleta. Lívia 
marca um encontro com Renato na casa de 
Gael. Mercedes tem um pressentimento 
com Clara e conta para Josafá. Gael chega 
em casa e encontra Renato conversando 
com Clara.

Pega Pega

O Outro Lado do Paraíso

Tempo de Amar

Malhação 

Malagueta diz à polícia que não 
conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra 
Helena e Agnaldo que tem uma gravação 
comprometedora de Malagueta. Neide 
comenta com Prazeres que Athaíde pode 
querer se vingar de Arlete. Malagueta con-
fessa a Maria Pia que teme que Timóteo 
fale de Mônica para a polícia. Eric conta a 
Luiza sua ideia para investigar Maria Pia. 
Luiza sugere que Douglas está se afeiçoan-
do a Gabriel. Evandro visita Mônica no or-
fanato e estranha a frieza da mulher. Mala-
gueta descobre que Mônica tem um filho. 
Júlio pergunta a Domênico se Antônia lhe 
contou que ele e a policial ficaram juntos.

Guto admira Benê. Malu convence 
Clara a voltar para casa com ela e Leide se 
impressiona com a falsidade da professo-
ra. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. 
Valdirene estranha ao encontrar o caixa 
do salão destrancado, e K2 disfarça. Dé-
cio estranha o jeito de Benê e questiona 
Guto sobre a capacidade da menina. Tato 
livra K2 da represália de Valdirene, mas re-
preende a namorada. Felipe convida Clara 
para ir a Campos do Jordão. A apresenta-
ção de Benê e Guto é um sucesso. Luís e 
Malu discutem por causa de Clara. Benê e 
Guto se beijam.

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 reagir com tran-
quilidade diante das situações criti-
cas para que as coisas não saiam do 
controle causando algum estrago. 
Imprevistos acontecem e será a sua 
capacidade em se adaptar às circuns-
tancias que o ajudará a superá-los 
com o mínimo de estresse possível. 
Considerando os ajustes eventuais 
que precisará fazer em sua agenda 
e agindo com flexibilidade poderá ir 
adiante com seus objetivos pessoais. 
No âmbito pessoal se enriqueça com 
novas amizades.

Você está com a cabeça cheia de no-
vas ideias e tem pressa de ver seus sonhos 
realizados. Pensamentos positivos e boas 
atitudes produzem bons resultados e o 
ajudam a implementar seus projetos pes-
soais. Se tiver pendências financeiras para 
resolver, deve aproveitar esta semana para 
concluir acordos que lhe permitirão um ali-
vio imediato e ainda abrirão o caminho para 
o ingresso de novas energias. O sucesso de 
seus empreendimentos --seja no âmbito so-
cial que econômico-- depende de atitudes 
perseverantes e determinadas. Não perca o 
foco em seus objetivos.

Marte avança no signo de Libra que 
é o signo dos relacionamentos pessoais, 
amorosos ou profissionais. Este trânsito 
estimula discussões e enfrentamentos que 
podem pôr em risco o bom andamento de 
seus projetos pessoais. No entanto, essa 
mesma energia, se bem canalizada, pode 
lhe ajudar a elaborar novas estratégias 
para alcançar os objetivos desejados. Você 
terá capacidade para liderar grupos de tra-
balho com bons resultados se conseguir 
controlar sua impetuosidade. A capacidade 
de absorver as sugestões de seus colegas 
poderá enriquecer o seu próprio trabalho.

Vênus, seu regente, avança no signo 
de Escorpião onde encontra Júpiter e esse 
aspecto acaba alimentando o sentimento 
de possessividade, provocando explosões 
emocionais drásticas e dramáticas. Senti-
mentos de raiva e frustração causados por 
desejos não correspondidos e contidos 
no mais profundo de seu inconsciente 
afloram repentinamente e podem causar 
grandes estragos. Aconselho o taurino a 
agir com muita prudência durante toda 
esta semana para não se expor a riscos 
inúteis dos quais poderá se arrepender 
mais tarde. 

Esta pode ser uma semana de teste 
de paciência para a maioria dos geminia-
nos do ultimo decanato que ainda enfren-
tam a oposição de Saturno em Sagitário. 
Logo você terá superado esse período de 
provação e poderá colher os frutos de seu 
esforço pessoal. Se alguns obstáculos lhe 
parecem mais difíceis de serem superados, 
é porque você os enfrenta sempre da mes-
ma forma! Procure diversificar as estraté-
gias, ou simplesmente aguarde melhores 
configurações astrológicas para ir adiante 
com seus projetos pessoais. Lembre-se que 
os percalços dos caminhos devem ser usa-
dos para fortalecer a vontade. 

Esta semana será repleta de mo-
mentos agradáveis, pois o bom resultado 
de suas iniciativas começará a aparecer 
deixando-o satisfeito. Seja receptivo às 
mudanças eventuais que se farão necessá-
rias devido a circunstancias alheias à sua 
vontade. Se você empacar e insistir em 
permanecer em seu percurso, poderá se 
dar mal! Analise cada opção e mude sua 
estratégia sempre que for necessário. 
Livre-se dos projetos menos prementes 
e assuma somente os compromissos que 
realmente conseguirá cumprir, destinado 
algumas horas de seu dia para cuidar de 
seu bem-estar. 

Você está levando tudo a ferro e 
fogo e tem pouca flexibilidade para se 
adaptar às circunstancias atuais que lhe 
apresentam desafios diários. No entan-
to, se você examinar bem as situações, 
verá que aos poucos estará avançando 
rumo aos seus objetivos. Em algumas 
ocasiões você precisará mudar sua tática 
habitual de abordagem para encontrar 
novos caminhos e novas possibilidades. 
No âmbito pessoal procure não julgar 
muito severamente os eventuais erros 
de seus colegas ou colaboradores, de 
forma a incentivá-los a contribuir para o 
sucesso de seus empreendimentos. 

As configurações astrológicas se-
manais indicam um aumento da sua ati-
vidade cerebral, fato que facilitará qual-
quer atividade cultural e literária. Você 
terá oportunidade de resolver algum 
assunto pendente e cuja solução lhe pa-
recia impossível. Se você se mantiver fle-
xível poderá resolver uma disputa com 
desfecho favorável. Ao mesmo tempo se 
sentirá bastante interessado em estreitar 
novos laços de amizade descobrindo no-
vas afinidades com parceiros e colegas. 
Com essa colaboração você conseguirá 
uma ajuda preciosa para conquistar suas 
metas pessoais. 

Processos construtivos elaborados 
há algum tempo estão finalmente dando 
ótimos resultados. Por esta razão você 
pode começar a respirar um pouco, di-
minuindo o ritmo de suas atividades, do 
contrario acabará estressado e prejudicará 
sua saúde. Você estará mais impaciente do 
que de costume. Se desejar alcançar mui-
tas coisas ao mesmo tempo acabará não 
concluindo nenhuma de forma adequada. 
Por outro lado, a sua aura positiva acaba-
rá angariando colaboradores que poderão 
compartilhar com você as tarefas mais tra-
balhosas e isso lhe será de grande ajuda. 
Não espere, nenhum resultado imediato e 
contente-se com pequenos êxitos.

O Sol avança no seu signo e renova 
as suas energias de forma a lhe fornecer 
o combustível necessário para lidar com 
os desafios da vida e superar as dificul-
dades. O momento atual é ideal para 
efetuar transformações e implementar 
mudanças de estratégia para avançar 
com seus projetos pessoais. Com Júpi-
ter e Vênus em trânsito em seu signo 
durante essa semana, poderá conseguir 
resolver pendências financeiras ou ainda 
terminar um processo jurídico que lhe 
será favorável. No âmbito pessoal este 
aspecto possibilita novos relacionamen-
tos amorosos que virão a esquentar sua 
vida pessoal. 

Mercúrio está em transito em seu 
signo promovendo novas idéias que o aju-
darão a resolver rapidamente os eventu-
ais desafios que a vida lhe apresenta. As 
soluções encontradas graças a essa ótima 
configuração astrologica lhe servirão de 
aprendizado, tornando você mais apto a 
enfrentar os futuros desafios. Por outro 
lado, você poderá receber convites profis-
sionais que valerá a pena examinar, pois 
lhe serão muito úteis para alcançar seus 
objetivos pessoais. No âmbito pessoal, a 
presença de Saturno indica que continuam 
a existir algumas preocupações com pes-
soas de idade de sua familiar que necessi-
tam de seu apoio.

Você esteve enfrentando com co-
ragem todos os desafios que a vida lhe 
apresentou e os resultados estão co-
meçando a aparecer. Sua habilidade em 
tomar decisões claras e firmes é certa-
mente a chave de seu sucesso pessoal. 
Além disso, você sabe aproveitar todas as 
possibilidades usando novas estratégias 
e contornando os percalços que a vida 
lhe apresenta. Por essa razão, você mere-
ce o sucesso conseguido. Porém, não se 
sente nos louros alcançados e continue 
a persistir na direção de suas metas. Al-
guns negócios inacabados podem chegar 
a bom termo, porém sem os resultados 
desejados. 

O Rouge está de volta! Após retor-
no aos palcos para uma série de shows 
especiais, o grupo formado por Karin 
Hils, Aline Wirley, Fantine Thó, Lucia-
na Andrade e Li Martins gravaram uma 
música inédita, nesta segunda-feira (13). 
É isso mesmo! Depois de quase cinco 
anos, as meninas entraram em um estú-

“Rouge” grava música inédita 
após retorno aos palcos

dio para gravar “Bailando”, primeiro sin-
gle do grupo desde o retorno. Vale lem-
brar que a última canção lançada pela 
banda foi em 2013, “Tudo é Rouge”. No 
Instagram oficial da banda, as meninas 
posaram animadas cuidando dos míni-
mos detalhes da nova música que tem 
tudo para ser um verdadeiro sucesso.

Ivete Sangalo participou do 
“Encontro” na manhã desta quarta-
-feira (15) e fez questão de parabe-
nizar Fátima Bernardes pelo namo-
ro com o advogado Túlio Gadelha.

“Adorei encontrar com você! 
Linda, gostosa como você merece 
ser.

Todas nós mulheres e todo 
esse público maravilhoso ora pela 
sua felicidade. Parabéns, você está 
maravilhosa!”, disse Veveta deixan-
do a apresentadora sem graça.

No Instagram, a baiana publi-
cou uma foto com Fátima e agrade-
ceu mais uma vez a oportunidade 
de participar da atração: “Muito 
linda e sempre carinhosa com todo 
mundo! @fatimabernardes, não 
poderia deixar de ir te ver e bater 
papo gostoso. Amei o programa!”.

Ivete Sangalo parabeniza
Fátima Bernardes por namoro
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Para quem está começando o ide-
al é ir com calma. Experimente desco-
lorir e pintar uma mecha da parte de 
baixo do cabelo para começar. Dessa 
forma você irá conhecer melhor o seu 
cabelo e caso dê algum problema o 
estrago não será tão grande quanto 
se pintasse todo o cabelo ou a meta-
de dele. Além de que assim você pode 
ver se gosta ou não do efeito que 
aquela cor dá ao seu cabelo. Vamos 
aos “ingredientes”:

Pó descolorante: Marcas mais 
conhecidas como Yamá, que são pro-
fissionais e de boa qualidade.

Água oxigenada: Depende da cor 
natural de seu cabelo ou da cor que 
você pintou por último.

- Volume 10: Fixa a cor da tinta 
no cabelo. Essa é a mais fraquinha 
de todas elas, geralmente é aquela 
que vem dentro do kit de coloração 
pronto que compramos em farmácias 
e tudo mais. Ela serve só para abrir as 
cutículas do cabelo enquanto colore.

 -Volume 20: Clareia até 2 tons, 
isso é, se você tem um cabelo bem 
escuro, ela não vai deixar seu cabe-
lo completamente loiro, talvez você 
consiga um tom de castanho claro.

- Volume 30: Clareia de 3 a 5 
tons. Já essa água oxigenada já faz um 
trabalho de descoloração bem melhor 
para quem tem cabelos castanhos e 
pretos.

Cabelos coloridos: pintando 
em casa de forma segura

 - Volume 40: Clareia de 5 a 7 
tons. Esse volume é aquele que vai 
clarear bastante qualquer tipo de ca-
belo, é o mais forte entre as águas 
oxigenadas e quando misturada com 
o pó descolorante certo pode deixar 
o cabelo escuro até em um tom de 
loiro bege. Porém, justamente por ser 
a mais forte, ela acaba danificando 
bastante o cabelo, principalmente de 
quem já faz algum tipo de química.

Tonalizante colorido: Existem 
algumas marcas no mercado; Manic 
Panic, Candy Color, Jeans Color, Punky 
Color, Exotic Criativ... Variam bastante 
de preço e fixação, mas na qualidade 
são equilibradas. Vale pesquisar e tes-
tar.

Luvas: As luvas geralmente vem 
junto com a tinta, mas se por algum 
motivo a sua tinta não vier com a luva, 
coloque sacolinhas de supermercado 
nas mãos, elas ajudam bastante na 
hora do aperto. Uma coisa é certa: 
nunca faça sem luvas e sempre tenha 
toalhas velhas por perto, pois as man-
chas são inevitáveis.

Passo a passo: 
Descolorindo: A descoloração é 

uma parte muito importante desse 
processo, e inclusive as loiras pre-
cisam descolorir o cabelo, se não a 
tinta não dura tanto quanto deveria/
poderia. É importante saber que se o 
seu cabelo é natural ele vai descolorir 
mais rápido que um cabelo com quí-
mica, então é bom ficar mais atento 
ao processo e fazer sempre um teste 
de mecha.

Medidas: 1 colher de sopa de 
descolorante para 1 colher de sopa de 
água oxigenada.

O importante é que a mistura fi-
que homogênea como um creme, se 
estiver muito empelotada, coloque 
mais água oxigenada, se estiver muito 
liquida, coloque mais pó. Faça sempre 
de pouquinho em pouquinho para 

não dar muito desperdício de pro-
duto, já que uma vez que a mistura 
está feita ela não pode ser guardada. 
Depois que passar o descolorante no 
cabelo, é recomendável que fique no 
máximo 30 minutos com ele.

Tirando o descolorante
Depois que o tempo de desco-

loração chegar ao fim é preciso en-
xaguar o cabelo. O ideal é você lavar 
com bastante água para tirar o exces-
so e somente depois passar o sham-
poo. Condicionador é opcional, mais 
indicado para cabelos mais frágeis, 
mas tem que ser em pouca quantida-
de e tmepo, apenas para desembara-
çar, para evitar que ele feche as cutí-
culas que o descolorante abriu.

Coloração
Divida o cabelos em mechas finas 

ou médias, dependendo da quanti-
dade e grossura de cada cabelo. Use 
o pinccel e também as mãos, massa-
geando rapidamente para ganratir 
que  a tinta pegue em todos os fios. 
O tempo de ação da tinta no cabelo 
geralmente é de 40 minutos. Leia na 
embalagem para se certificar.

Tirando a tinta e hidratando o 
cabelo

Enxague com muita água e use 
shampoo. Após isso, a hidratação é 
indispensável. Uma dica é misturar 
1 tampinha de bepantol liquido para 
cada 2 colheres de sopa de creme hi-
dratante. Deixe agir por pelo menos 
30 minutos. Enxague e pronto! Faça 
essa hidrataçã semanalmente, sem 
exceções.  

Quem tem habilidade, pode fazer um 
“arco-íris” de cores nos cabelos

O segredo para a descoloração é o teste de 
mecha, bons produtos e muita hidratação
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Confira a programação para o final de semana
Festa: Cilada, Vai Que 

Bebereis?
Onde: Ferrovia Live
Quando: 17 de novembro, a 

partir das 23:30h
Quanto: R$ 30,00
Festa: Open Séries By 

Salton
Onde: Ferrovia Live
Quando: 18 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto: 1° lote R$ 50,00, 2° 

lote R$ 60,00, 3° lote R$ 80,00
Festa: Festa dos 100 dias 

CNEC
Onde: Bangalô
Quando: 17 de novembro, a 

partir das 22:30
Quanto: R$ 30,00
Festa: B-day Party Ed No-

vembro
Onde: Bangalô
Quando: 18 de novembro, a 

partir das 22:30
Festa: Balada Latina
Onde: Show Bar - Carlos 

Barbosa
Quando: 17 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Banda Marauê
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: 18 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Vintage
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: 17 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto: R$ 20,00

Está aberto o Natal di Bacco no 
roteiro turístico da Vinícola Aurora, 
decoração natalina que já virou atra-
ção para os visitantes e moradores 
de Bento Gonçalves (RS). A instalação 
tem como centro o deus do vinho 
com roupa de Papai Noel e este ano, 
em sua sétima edição, trás novidades: 
o fundo com imagem de parreirais e 
no chão as tinas onde se faz a tradi-
cional pisa das uvas, cenário propício 
para os turistas posarem para fotos e 
entrarem no clima.

A decoração especial segue até 
14 de janeiro, época de intenso fluxo 
de turistas de todas as partes do Bra-
sil e do exterior, que visitam o roteiro 
turístico da maior vinícola do Brasil. O 
que nunca falta é o apelo de susten-
tabilidade aliado à magia das festas 

Vinícola Aurora abre as
portas para a sétima edição 
do Natal di Bacco
Decoração este ano inclui fundo de parreirais e tinas, 
para os visitantes posarem “pisando” nas uvas

natalinas que a Aurora imprime nessa 
instalação: o Natal di Bacco é cons-
truído com materiais reutilizados, 
como rolhas e garrafas, com muita 
luz e alegria para brindar a mais bela 
festa cristã.

Podem ser vistas pelo trajeto 
algumas “árvores” montadas com 
garrafas de vinhos e sucos vazias, 
colocadas como se fossem galhos, 
unidas à base por uma serpentina de 
luzes de led, que ilumina de dentro 
para fora.

A visitação na Vinícola Aurora é 
gratuita e pode ser feita nos seguin-
tes horários: De segunda a sábado 
das 8h15min às 17h15min, domingos 
das 8h30min às 11h30min.

Para agendamento de grupos: 
Fone: (54) 3455.2073 ou 3455.2095

A Associação Amigos Museu do 
Imigrante promove no próximo sábado 
(18), a terceira edição do Café com Me-
mória, abordando o tema “Mulheres, sa-
beres históricos de Bento Gonçalves”. O 
encontro irá abordar a questão feminina 

Encontro abordará mulheres de diferentes eixos
na construção identitária do município.

O intuito é formar uma roda de 
conversa para o compartilhamento da 
trajetória de mulheres que com diferen-
tes eixos pautaram sua atuação profis-
sional na elaboração da história da cida-

de. O evento acontece a partir das 9h30, 
na Fundação Casa das Artes, é gratuito 
e aberto ao público. Informações pelo 
e-mail museudoimigrante@bentogon-
calves.rs.gov.br e/ou pelo telefone (54) 
3451-1773.

Exposição “Faces da Miscigena-
ção – Retratos do Cotidiano”, do artista 
plástico Pablo do Rosário, no Museu do 
Imigrante. A mostra fotográfica promove 
uma reflexão sobre as questões de imi-
gração e racismo na atual sociedade bra-
sileira, ressaltando que todo ser humano 
merece o devido respeito, indiferente da 
cor, religião ou gênero.

Local: Museu do Imigrante
Período de visitação: segue até o 

dia 30 de novembro
Horário: 8h às 11h45 e 13h30 às 

17h45 
Dia 17 - Roda de Conversa na Praça 

Programação da X semana da consciência negra
Walter Galassi

Horário: 17h
Participação das entidades Socie-

dade 20 de Novembro, Secretaria de 
Educação, 16ª Coordenadoria Regional 
de Educação, Associação de Haitianos, 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul e Coordenadoria da Mu-
lher/Centro Revivi.

Dia 18 - Costelão
Local: CTG Laços da Amizade
Horário: 20h30min - Dia 19
Sarau Poético e Cultural – com os 

DJs Filho Bréda e Zonatão, apresentação 

da Urbanology, roda de pagode com o 
grupo C’dusamba, recital de poesias/tex-
tos e oficinas de capoeira (Grupo Abadá) 
e percussão (Grupo Ciclos de Percussão).

Horário: 15h
Local: Praça Achyles Mincarone – 

Igreja Redonda
Dia 20 - Abertura dos “16 Dias de 

Ativismo pelo fim da Violência contra a 
Mulher” com panfletagem com promo-
ção do REVIVI.

Horário: 13h30min
Local: na Praça Vico Barbieri
15h - Participação na Sessão da Câ-

mara de Vereadores
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Para quem já está preparando a 
viagem de fim de ano, agora é hora 
de começar a pensar nas roupas e 
looks para colocar na mala. As ten-
dências deste verão já chegaram nas 
prateleiras, mas vale também apos-
tar em um vestuário mais atempo-
ral, que não segue a moda. Isso vale 
para blusas básicas, shorts jeans 
sem recortes e vestidos de cores e 
cortes básicos e tons pasteis. 

Uma das cores que ganhou o 
gosto do verão no hemisfério norte 
é o amarelo, unida ao vermelho, em 
tons quentes. 

O pink millennial é outra apos-
ta. As listras chegam com tudo, mas 
em look total, combinadas em vesti-
dos e conjuntos. Mas não é a tradi-
cional, e sim em estampas grossas 
e cores bem fortes. O sapato do 
momento é o  é o slingback (com a 
tirinha atrás).

E aquelas argolas, sucesso entre 
os adolescentes nos 2000, voltam à 
moda, douradas, prateadas, grossas 
ou finas (e, ainda bem, não coloridas 
e em acrílico). Nas areias, pode levar 
uma cesta de palha. 

Óculos aposta

Tendências de verão já chegam nas prateleiras
O modelo de óculos do mo-

mento é um estilo retrô, bem se-
melhante aos usados nas décadas 
de 60 e 70. Ele têm as lentes mais 
arredondadas e alongadas.

 Óculos em estilo retrô chega com tudo no verão

Listras atualizadas e em tons vibrantes A cor do momento é o pink millennial
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A disputa pela liderança na 
preferência dos internautas parece 
estar ainda mais acirrada após o 
lançamento do Firefox Quantum. O 
navegador da Mozilla já foi número 
um da internet e parece que a equi-
pe de desenvolvimento está empe-
nhada em retomar a sua posição 
que agora é ocupada pelo Google 
Chrome. Para isso foram meses de 
trabalho para entregar ao usuário 
uma nova versão do navegador com 
o dobro de desempenho se compa-
rado com o seu antecessor.

Essa é sem dúvidas é uma das 
melhores novidades presentes Fire-
fox Quantum, pois atende uma rei-
vindicação antiga dos seus usuários. 
Principalmente aqueles que costu-
mam navegar na internet através 
de diversas guias abertas ao mes-
mo tempo e tendo que lidar com o 
consumo exacerbado de memória 
RAM. Não se trata apenas de uma 

Firefox Quantum: a nova 
versão do navegador

 O seu mecanismo de interpretação das páginas foi otimizado para tirar o maior 
proveito dos múltiplos núcleos dos processadores de computadores pessoais e dos 
dispositivos móveis

O Google anunciou na terça-feira 
(14) a chegada do Android Pay ao Bra-
sil. O sistema de pagamento móvel 
que funcionará em todos os celulares 
com o sistema operacional vai rivali-
zar com o Samsung Pay, da Samsung. 
A Apple também possui seu serviço 
nesse segmento, o Apple Pay, mas 
ainda não o oferece no país.

O Android Pay permite efetuar 
compras tanto na internet como em 
lojas físicas, onde basta encostar o 
celular nas maquininhas de cartão 
para pagar a conta.

Para Fábio Coelho, presidente do 
Google Brasil, o Android Pay é “a joia 
da coroa é o Android pay” de todos 
os serviços financeiros da empresa, já 
que o sistema operacional está pre-
sente em mais de 80% dos smartpho-
nes do Brasil.

Lançado em 2015 nos Estados 
Unidos, o sistema funcionará no Bra-
sil com os cartões da bandeira Visa, 
das seguintes instituições financei-
ras:

Banco do Brasil
Neon
Brasil Pré-pagos
Caixa Econômica Federal
 

Pagamento sem contato
Para Percival Jatobá, vice-presi-

dente de produtos da Visa do Brasil, 
os pagamentos que não necessitam 
de cartões já são 50% dos realizados 
na Europa e 40% dos feitos na Ásia. A 
estimativa é que 77% dos pontos de 
vendas já terão máquinas que fazem 
esse tipo de pagamento até 2020. Se-
gundo Jatobá, também há vantagem 
para o varejista.

“Na medida em que você incor-
pora o pagamento por aproximação, 
existe uma redução de 25% na manu-
tenção do equipamento”, diz. “Existe 
um ganho de eficiência.”

Google lança no Brasil o 
sistema de pagamento para 
celulares Android Pay
Android Pay permite efetuar compras tanto na internet como em lojas físicas; 
basta encostar o celular nas maquininhas de cartão para pagar a conta

nova versão, porque de acordo com 
os desenvolvedores essa foi a maior 
atualização já implementada desde 
que o Firefox foi lançado. 

O seu mecanismo de interpre-
tação das páginas foi otimizado 
para tirar o maior proveito dos múl-
tiplos núcleos dos processadores 
de computadores pessoais e dos 
dispositivos móveis. Essa melhoria 
impacta diretamente na experiên-
cia de uso, pois acelera apresenta-
ção das páginas sem comprometer 
o desempenho do dispositivo e 
aumenta a eficiência energética. 
Isso significa maior autonomia da 
bateria e mais tempo navegando na 
internet com o dispositivo longe da 
tomada.

O Firefox Quantum já está dis-
ponível em português para os sis-
temas operacionais Windows, Mac 
OS X, GNU/Linux e nas lojas oficiais 
de aplicativos para Android e IOS.

“O Android Pay é mais uma ini-
ciativa que veio para incentivar os 
meios eletrônicos de pagamento”, 
diz Rogério Panca, diretor de meios 
de pagamento do Banco do Brasil, 
que já trabalha com tecnologias 
NFC (de comunicação sem fio) desde 
2009. O Android Pay já possui inte-
gração com o app do BB.

Filas
Algumas lojas já se tornaram par-

ceiras, como AmPm, Casa do Pão de 
Queijo, Kalunga, DrogaRaia, Drogasil, 
Rei do Mate, Carrefour, Hering, Puc e 
Dzarm e Café Pilão.

Segundo Silvana Balbo, diretora 
de marketing do Carrefour, até o fim 
do ano todos os 64 hipermercados da 
Empresa e as mais de cem lojas do 
Carrefour Express estarão habilitados 
a efetuar pagamentos com Android 
Pay.

Para ela, meios de pagamentos 
em lojas físicas sem o uso de cartões, 
como o que o Google traz ao Brasil, 
reduzem a “fricção” do consumidor 
na hora de pagar a conta. Isso, diz 
Silvana, pode reduzir filas.

O Google promete que Bradesco 
e Mastercard passarão a aceitar o sis-

tema em breve. Primeiro país latino-
-americano a receber o Android Pay, 
o Brasil é o 17° mercado em que o 
serviço começa a operar.

O Android Pay funciona 
assim:

O usuário cadastra no aplicativo 
do serviço os dados do cartão de cré-
dito, de débito ou de contas de car-
teiras eletrônicas, como o do PayPal;

Na hora de saldar uma dívida em 
uma loja, basta aproximar o celular 
na maquininha;

A tecnologia de NFC faz o resto;
Se a compra for na internet, bas-

ta inserir as credenciais do perfil do 
Android Pay e selecionar de onde o 
dinheiro sairá.

Segurança
O sistema é seguro porque as 

informações do cartão são criptogra-
fadas no celular e, quando há uma 
compra, não são transferidas, diz 
Alessandro Germano, diretor de par-
cerias estratégicas do Google para 
América Latina. O que o Android Pay 
faz é gerar códigos a cada transação 
para manter os dados dos cartões a 
salvo.

Android Pay, sistema de pagamento criado pelo Google para celularesA ESPN lançou seu principal pro-
grama de notícias, o SportsCenter, no 
aplicativo de mensagens Snapchat na 
segunda-feira (13). A emissora norte-
-americana adaptará notícias e co-
mentários esportivos para uma série 
em formato curto.

A nova apresentação aprofunda 
as relações entre a Walt Disney, con-
troladora da ESPN, e Snap, dona do 
Snapchat.

A emissora esportiva, que cria 
conteúdo para o Snapchat desde 
2015, tem tentado alcançar um públi-
co mais jovem. Já o aplicativo de rede 
social, cujas mensagens desaparecem 
após a exibição, está adicionando 
mais conteúdo em um esforço para 
expandir sua base de usuários para 
além dos jovens.

A parceria é um acordo de dois 
anos. Snap e ESPN irão compartilhar 
receitas.

O SportsCenter irá ao ar duas ve-
zes ao dia no Snapchat durante a se-
mana, e uma vez por dia nos finais de 
semana. Seis apresentadores da ESPN 

ESPN levará programa 
SportsCenter ao Snapchat
Versão norte-americana do programa irá ao ar 
no app duas vezes ao dia durante a semana

farão comentários e perspectivas, in-
cluindo as âncoras Katie Nolan e Elle 
Duncan e o apresentador Jason Fitz, 
informou a Snap.

O chefe de programação de con-
teúdo do aplicativo, Sean Mills, disse 
que o SportsCenter ajuda a completar 
a grade diária do Snapchat, que já in-
clui programas de notícias da CNN e 
NBC News, além de um programa de 
entretenimento chamado “The Run-
down” do canal E!.

O fantasminha símbolo do Snapchat na 
Bolsa de Valores de Nova York, no dia 
em que a Snap, dona do app

O Android finalmente vai pas-
sar a mostrar ao usuários quais são 
os apps que estão consumindo a 
bateria do smartphone ou tablet. A 
novidade deve chegar com a atuali-
zação para a versão 8.1 do Android, 
sistema do Google.

Antes que você ache estranho, 
vale lembrar que alguns smartpho-
nes Android já exibem essa informa-
ção, como o Galaxy S8, da Samsung. 
Nesses casos, isso é feito graças a 
alterações da fabricante no sistema 
original.

A partir de agora, isso estará 
disponível no próprio Android e po-
derá ser disponibilizado a todos os 

Android vai mostrar quais apps estão 
acabando com sua bateria
Android terá função de analisar quais apps estão consumindo mais bateria

usuários.
O recurso apareceu na versão 

preliminar do sistema que foi distri-
buída para desenvolvedores.

Algumas imagens mostram 
que a central de bateria vai mostrar 
quanto cada app consumiu da bate-
ria. 

Um sinal de alerta é exibido ao 
lado dos aplicativos que mais consu-
miram bateria, ao menos está assim 
nas imagens da versão preliminar.

 Bateria: Android mostrará apps que 
mais estão consumindo sua bateria
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Um pesquisador no Vietnã de-
monstrou como aparentemente enga-
nou o software de reconhecimento fa-
cial da Apple no novo iPhone X usando 
uma máscara feita com uma impressora 
3D, silicone e fita crepe.

O anúncio divulgado na sexta-feira 
pela Bkav, empresa vietnamita de se-
gurança cibernética, diz que hackeou 
o Face ID da Apple e um vídeo aparen-
temente mostrando um iPhone sendo 
desbloqueado quando apontado para 
uma máscara, foi recebido com algum 
ceticismo.

Ngo Tuan Anh, vice-presidente da 
Bkav, fez várias demonstrações à Reu-
ters, primeiro desbloqueando o telefo-
ne com o rosto e depois usando a más-
cara. Pareceu funcionar todas as vezes.

Mas ele se recusou a registrar uma 

Pesquisador cria máscara 
que engana reconhecimento 
facial do iPhone X
Máscara foi feita com uma impressora 3D,
silicone e fita crepe

identificação de usuário porque, segun-
do ele, o iPhone e a máscara precisam 
ser colocados em ângulos muito espe-
cíficos, e a máscara deve ser refinada, 
processo que ele disse que poderia le-
var até nove horas.

A Apple não quis comentar, dire-
cionando os jornalistas a uma página 
em seu site que explica como o Face ID 
funciona.

A página diz que a probabilidade 
de uma pessoa aleatória desbloquear o 
telefone de outro usuário com o rosto 
era de aproximadamente uma em um 
milhão, ante uma em 50 mil para o scan-
ner de impressão digital usado anterior-
mente. 

Ela também diz que o Face ID per-
mite apenas cinco tentativas sem suces-
so antes de uma senha ser exigida.

Máscara criada pelo pesquisador vietnamita para enganar o reconhecimento facial 
do iPhone X

Até 180 milhões de donos de 
celulares correm o risco de suas men-
sagens de texto ou ligações serem in-
terceptadas por hackers devido a um 
erro de codificação em pelo menos 
685 aplicativos, informou a empresa 
de segurança cibernética Appthority 
nesta quinta-feira (9).

As descobertas destacam ame-
aças impostas pelo crescente uso de 
serviços terceirizados, como a Twilio, 
que fornecem funções como mensa-
gens de texto e ligações de áudio a 
aplicativos que não têm esses recursos 
embutidos.

Segundo o diretor de segurança 
da Appthority, Seth Hardy, os desen-
volvedores dos mais de 600 aplicativos 
vulneráveis codificaram equivocada-
mente credenciais de acesso que fo-
ram fornecidas pela Twilio. Se hackers 
revisarem o código podem acessar 
essas credenciais e, em seguida, obter 
acesso aos dados enviados por esses 
aplicativos.

Muitos aplicativos usam a Twilio 
para enviar mensagens de texto, pro-
cessar chamadas telefônicas e lidar 
com outros serviços. Os hackers po-
dem acessar dados relacionados se 
fizerem login nas contas do desenvol-

Erros em aplicativos podem 
expor dados de mais de 180 
milhões de celulares
Aparelhos têm aplicativos que possuem falhas na terceirização de funções

vedor da Twilio, disse Hardy.
Os erros foram causados   por de-

senvolvedores, e não pela Twilio, disse 
Hardy. O site da empresa avisa que os 
desenvolvedores que deixam creden-
ciais em aplicativos podem expor suas 
contas a hackers.Trak Lord, porta-voz 
da Twilio, disse que a empresa não tem 
provas de que hackers tenham usado 
credenciais codificadas em aplicativos 
para acessar dados de clientes, mas 
que estava trabalhando com desenvol-
vedores para alterar as credenciais em 

contas afetadas.
A Appthority disse que também 

avisou a Amazon.com que encontrou 
credenciais de pelo menos 902 contas 
de desenvolvedores no fornecedor de 
serviços de nuvem Amazon Web Servi-
ces em uma varredura de 20.098 apli-
cativos diferentes.

Essas credenciais podem ser usa-
das para acessar dados do usuário do 
aplicativo armazenados na Amazon, 
disse Hardy. Um representante da va-
rejista online não comentou o assunto.

 Consumidores observam o smartphone Galaxy S II, da Samsung

O Moto E4 Plus é um smartpho-
ne intermediário com boa duração 
de bateria. O aparelho tem sistema 
Android 7.1 e preço sugerido de 699 
reais.  Ele é o sucessor do Novo Moto 
E, lançado em 2015. No mercado, ele 
se posiciona como rival do Zenfone 
4 Max, que tem a mesma essência.

Design
O visual do Moto E4 Plus é bem 

pragmático. Ele tem revestimento de 
metal e não há nenhuma saliência na 
câmera. O lado ruim desse design 
comum é que o aparelho é incompa-
tível como os Moto Snaps, os acessó-
rios personalizados da Motorola que 
funcionam em diversos modelos da 
marca.

O sensor de digitais fica logo 
abaixo da tela e ele é o mesmo usado 
pela fabricante no Moto G5S. Ele tem 
a navegação por um botão, que pode 
ser ativada no app Moto. Isso desabi-
lita todos os outros botões que ficam 
na tela ocupando espaço e ajudam a 
dar mais foco ao que realmente im-
porta: o conteúdo que você quer ver.

O display do Moto E4 Plus tem 
5,5 polegadas e resolução HD. Com 
isso, vídeos em Full HD não podem 
ser plenamente aproveitados nesse 
produto, apesar de essa resolução 
ser o padrão da categoria. A tampa 
traseira do produto é removível e 
ela dá acesso aos slots de chips de 
operadoras e de cartão microSD. A 
bateria, por outro lado, é fixa.

Moto E4 Plus é básico e bom de bateria
Veja os prós e contras do smartphone com maior bateria da categoria

Bateria
O Moto E4 Plus tem a dura-

ção de bateria como diferencial. 
O componente, em si, tem 5.000 
mAh, que é o máximo oferecido 
nessa categoria, tanto pela Mo-
torola nesse produto quanto pela 
Asus com o Zenfone 4 Max.

Em nossos testes, o Moto E4 
Plus foi bem-sucedido. Ele con-
seguiu 12 horas e meia de repro-
dução contínua de vídeos e mar-
cou 12.202 pontos no benchmark 
AnTuTu Tester, que simula rotinas 
de uso de smartphone. Com isso, 
o smartphone consegue oferecer 
tranquilamente um dia inteiro de 
autonomia de uso.

Câmeras
As câmeras do Moto E4 Plus 

são o que mais denunciam sua po-
sição de intermediário perante a 
média de mercado. A câmera fron-
tal até oferece resultados razoáveis 
em boas condições de iluminação, 
mas sofre para registrar detalhes 
em situações de baixa luz.

Já a câmera principal conse-
gue tirar fotos melhores, mas ain-
da falta capacidade de registro de 
detalhes. Ao fotografar árvores à 
distância, por exemplo, fica não é 
possível ver as folhas como acon-
tece em aparelhos um pouco supe-
riores, como é o caso do Moto X4, 
que também é da própria Motoro-
la.

Configuração
Por dentro, o Moto E4 Plus tem 

2 GB de memória RAM e processador 
Mediatek MT6737 quad-core. Ele é 
um chip intermediário com desempe-
nho moderado. Com o tempo, atua-
lizações de aplicativos podem tornar 
o smartphone lento demais para ta-
refas do dia a dia, como acessar Fa-
cebook, ouvir músicas e navegar pela 
internet.

A velocidade da memória para 
gravação de dados no Moto E4 Plus é 
lenta. Foram apenas 35 MB/s registra-
dos em nossos testes. Celulares mais 
avançados costumam ter, ao menos, 
mais de 10 MB/s.

Essa baixa performance impacta 
negativamente na captura de fotos, 
instalação de apps e download de ar-
quivos, além de afetar o desempenho 
geral do aparelho. Nos benchmarks, 
o ponto mais fraco detectado foi o 
desempenho gráfico.

Ele é o sucessor do Novo Moto E, lançado 
em 2015
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Quando imaginamos um floco 
de neve, nós o associamos à beleza 
e singularidade, mas também à sua 
enorme vulnerabilidade e fragilida-
de. Estas são precisamente duas das 
características que definem as pes-
soas que atingiram a idade adulta na 
década de 2010. Afirma-se que a ge-
ração “floco de neve” seja formada 
por pessoas extremamente sensíveis 
aos pontos de vista que desafiam sua 
visão do mundo e que respondem 
com uma suscetibilidade excessiva 
às menores queixas, com pouca re-
siliência.

A voz de alarme, por assim di-
zer, foi dada por alguns professores 
de universidades como Yale, Oxford 
e Cambridge, que notaram que a 
nova geração de alunos que frequen-
tavam suas aulas era particularmente 
suscetível, não tolerante à frustração 
e particularmente inclinados faze-
rem uma tempestade em um copo 
de água.

Cada geração reflete a
sociedade que eles viveram

Conflitos de uma geração de jovens vulneráveis        e sensíveis e a proteção exagerada dos pais
A geração “floco de neve” é formada por pessoas extremamente sensíveis aos pontos de vista que desafiam sua visão do                  mundo e que respondem com uma suscetibilidade excessiva às menores queixas

No ar desde 31 de março, “13 reasons why”, que trata sobre a depressão, tornou-se 
uma das séries mais comentadas da temporada

Afirma-se que a geração “floco de neve” seja formada por pessoas extremamente 
sensíveis aos pontos de vista que desafiam sua visão do mundo

Dizem que as crianças saem 
mais ao padrão da sua geração que 
aos pais. Não há dúvida de que, para 
entender a personalidade e o com-
portamento de alguém, é impossível 
abstrair do relacionamento que es-
tabeleceu com seus pais durante a 
infância e a adolescência, mas tam-
bém é verdade que os padrões e 
expectativas sociais também desem-
penham um papel importante no es-
tilo educacional e moldam algumas 
características de personalidade. Em 
resumo, podemos dizer que a so-
ciedade é a terra onde a semente é 
plantada e crescida e os pais são os 
jardineiros que são responsáveis por 
fazer crescer.

Isso não significa que todas as 
pessoas de uma geração respondam 
ao mesmo padrão, felizmente há 
sempre diferenças individuais. No 
entanto, não se pode negar que as 
diferentes gerações têm metas, so-
nhos e formas de comportamento 
característico que são o resultado 
das circunstâncias que tiveram que 
viver e, em alguns casos, tornam-se 

inimagináveis em outras gerações.
Claro, o mais importante é não 

colocar rótulos, mas analisemos 
para entender o que está na base 
desse fenômeno, para não repetir 
os erros e para que possamos dar a 
devida importância a habidades de 
vida tão importantes quanto a Inteli-
gência Emocional e a resiliência.

3 erros educacionais que 
criaram a geração “floco 
de neve”

1. Sobreprotecção. A extrema 
vulnerabilidade e escassa resiliên-
cia desta geração têm suas origens 
na educação. Estes são, geralmen-
te, crianças que foram criadas por 
pais superprotetores, dispostos a 
pavimentar o caminho e resolver o 
menor problema. Como resultado, 
essas crianças não teve a oportuni-
dade de enfrentar as dificuldades e 
conflitos do mundo real e desenvol-
ver tolerância à frustração, ou resi-
liência. Não devemos esquecer que 
uma dose de proteção é necessária 
para que as crianças cresçam em um 
ambiente seguro, mas quando impe-
de que explorem o mundo e limite 
seu potencial, essa proteção se tor-
na prejudicial.

2. Sentido exagerado de “eu”. 
Outra característica que define a 
educação recebida pelas pessoas da 
geração “floco de neve” é que seus 
pais os fizeram sentir muito espe-
ciais e únicos. Claro, somos todos 
únicos, e não é ruim estar ciente dis-
so, mas também devemos lembrar 
que essa singularidade não nos dá 
direitos especiais sobre os outros, já 
que somos todos tão únicos quanto 
os outros. O sentido exagerado de 
“eu” pode dar origem ao egocen-
trismo e à crença de que não é ne-
cessário tentar muito, uma vez que, 
afinal, somos especiais e garantimos 
o sucesso. Quando percebemos que 

este não é o caso e que temos que 
trabalhar muito para conseguir o 
que queremos, perdemos os pontos 
de referência que nos guiaram até 
esse momento. Então começamos 
a ver o mundo hostil e ameaçador, 
assumindo uma atitude de vitimiza-
ção.

3. Insegurança e catástrofe. 
Uma das características mais distin-
tivas da geração do floco de neve é 
que eles exigem a criação de “espa-
ços seguros”. No entanto, é curioso 
que essas pessoas tenham crescido 
em um ambiente social particular-
mente estável e seguro, em compa-
ração com seus pais e avós, mas em 
vez de se sentir confiante e confian-
te, temem. 

Esse medo é causado pela fal-
ta de habilidades para enfrentar o 
mundo, pela educação excessiva-
mente superprotetiva que recebe-
ram e que os ensinou a ver possíveis 
abusos em qualquer ação e a supe-
restimar eventos negativos trans-
formando-os em catástrofes. Isso 
os leva a desejarem se bloquear em 
uma bolha de vidro, para criar uma 
zona de conforto limitado onde eles 
se sintam seguros.

Para entender melhor como a 
educação recebida afeta uma crian-
ça, é importante ter em mente que 
as crianças procuram pontos de re-
ferência em adultos para processar 
muitas das experiências que expe-
rimentam. Isso significa que uma 
cultura paranóica, que vê abusos e 
traumas por trás de qualquer ato e 
responde com sobreproteção, ge-
rará efetivamente crianças trauma-
tizadas. A forma como os adultos 
enfrentam uma situação particular-
mente delicada para a criança, como 
um caso de abuso escolar, pode fa-
zer a diferença, levando a uma crian-

ça que consegue superar e se torna 
resiliente ou uma criança que fica 
com medo e torna-se uma criança 
vítima

Qual é o resultado?
O resultado de um estilo de 

parentesco superprotetivo, que 
vê o perigo em todos os lugares e 
promove um sentido exagerado de 
“eu”, são pessoas que não possuem 
as habilidades necessárias para en-
frentar o mundo real.

Essas pessoas não desenvolve-
ram tolerância suficiente à frustra-
ção, então o menor obstáculo os 
desencoraja. Nem desenvolveu uma 
Inteligência emocional adequada, 
então eles não sabem como lidar 
com as emoções negativas que cer-
tas situações suscitam.

Como resultado, eles se tornam 
mais rígidos, se sentem ofendidos 
por diferentes opiniões e preferem 
criar “espaços seguros”, onde tudo 
coincide com suas expectativas. 
Essas pessoas são hipersensíveis à 
crítica e, em geral, a todas as coisas 
que não se encaixam na visão do 
mundo.

Também são mais propensos 
a adotar o papel das vítimas, con-
siderando que estão todos contra 
ou equivocados. Desta forma, eles 
desenvolvem um local de controle 
externo, colocando a responsabili-
dade sobre os outros, em vez de se 
encarregar de suas vidas e mudar o 
que podem mudar.

O resultado também é que essas 
pessoas são muito mais vulneráveis 
ao desenvolvimento de transtornos 
psicológicos, do estresse pós-trau-
mático à ansiedade e à depressão. 
Na verdade, não é estranho que o 
número de transtornos de humor 
aumente ano após ano.

Uma característica que define a educação recebida pelas pessoas da geração “floco de neve” é que seus pais os fizeram sentir 
muito especiais e únicos
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Conflitos de uma geração de jovens vulneráveis        e sensíveis e a proteção exagerada dos pais
A geração “floco de neve” é formada por pessoas extremamente sensíveis aos pontos de vista que desafiam sua visão do                  mundo e que respondem com uma suscetibilidade excessiva às menores queixas

A série que trata a
depressão na adolescência

No ar desde 31 de março, “13 
reasons why” tornou-se uma das 
séries mais comentadas da tempo-
rada. Baseada no best-seller “Os 
13 porquês” (Ática), de Jay Asher, a 

atração da Netflix estreou cercada 
de elogios pela abordagem madura 
de temas do universo adolescente, 
como bullying e suicídio. Entre a 
crítica especializada, a produção do 
showrunner Brian Yorkey tem 93% 
de aprovação, segundo o site Rotten 
Tomatoes.

Nas redes sociais, espectadores, 
críticos e psiquiatras questionam: 
“13 reasons why” pode servir de ga-
tilho para quem sofre de depressão 
ou tem tendências suicidas? Por tra-
tar o suicídio de forma tão metódica 
e explícita (sim, a cena em que Han-
nah, a protagonista, comete o ato é 

mostrada em todos os detalhes), a 
série pode levar outros jovens a fa-
zer uma escolha tão trágica? Afinal, 
como a ficção deve abordar o assun-
to?

Na trama, a personagem de Ka-
therine Langford comete suicídio 
após sofrer uma série de agressões 

físicas e psicológicas por colegas 
de escola. Antes de tirar a própria 
vida, ela grava fitas cassete em que 
identifica as pessoas que considera 
responsáveis por tê-la feito se sentir 
sem saída. Entre os “porquês”, estão 
assédio sexual, estupro, bullying e 
violação de privacidade.
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As atividades extras, assim 
chamadas porque vão além do ho-
rário escolar, ajudam as crianças a 
desenvolverem habilidades espe-
ciais. O problema é sobrecarregar 
os pequenos, por isso não é bom 
matriculá-los em todas as ativida-
des extracurriculares disponíveis. 
É importante analisar o perfil da 
criança para ver qual será a melhor 
opção, respeitar a idade e -muito 
importante- ver se sente prazer em 
estar fazendo aquilo. l

Os cursos oferecidos se en -
quadram em três categorias prin -
cipais: corporais, intelectuais e 
artísticas. O ideal é que a criança 
pratique pelo menos uma atividade 
de cada esfera. 

As atividades corporais e artís-
ticas podem começar bem cedo, a 
partir dos seis meses de idade. Já as 
intelectuais são indicadas a partir 
dos quatro anos, quando as habili-
dades linguísticas estão mais con-
solidadas. 

Hora certa
Confira algumas dicas de ativi-

dades que são indicadas para cada 
faixa etária:

Corporais - De seis meses a 3 
anos

Aulas de natação com os pais 
ajudam a desenvolver a coordena-
ção motora, sociabilidade e segu-
rança dentro da água.

De 3 a 6 anos
Natação: começa a desenvol-

Atividades extras ajudam no 
desenvolvimento das crianças

Aula de música desperta facilidade para desenvolver atividades com música na vida adulta

Natação é indicada a partir dos seis meses

ver a capacidade respiratória. Balé: 
noções de ritmo e consciência cor-
poral.

De 6 a 10 anos
Natação: as crianças passam 

a nadar efetivamente; o exercício 
alonga e fortalece o corpo como 
um todo. Balé, ginástica artística ou 
olímpica: nessa fase, o corpo tem 
mais elasticidade; é o período ide-
al para iniciar dança e esportes que 
exijam flexibilidade. Judô, futebol: 
para meninas e meninos, esportes 
de competição estimulam a socia-
bilidade, habilidades individuais e 
espírito de equipe.

A partir de 10 anos

Equitação, esgrima, tênis, vô-
lei, basquete: as atividades ante-
riores podem continuar, mas nessa 
idade as crianças passam a discernir 
melhor os gostos e podem tomar a 
iniciativa de começar algo diferen-
te.

Intelectuais  - A partir de 4 anos
Cursos de línguas que privile-

giam o aprendizado através da ora-
lidade.

A partir dos 6 anos
Métodos diferenciados, cursos 

de línguas, cursos de redação e lei-
tura. Depois de alfabetizados, os 
pequenos podem reforçar o que é 
aprendido na escola e estão aptos 
a serem alfabetizados em línguas 
estrangeiras.

Artísticas - A partir dos 6 meses
Musicalização: a habilidade de 

ouvir pode ser treinada desde mui-
to cedo. Especialistas afirmam que 
crianças que passam pelo processo 
de musicalização têm mais facilida-
de para ler partituras, tocar instru-
mentos e cantar futuramente.

A partir dos 6 anos
Música, coral, pintura, dese-

nho, teatro: na parte musical, a 
criança já tem idade e coordenação 
motora para aprender a tocar ins-
trumentos. A criatividade, o relacio-
namento interpessoal e a expressão 
também podem ser desenvolvidos 
através das artes plásticas ou per-
formáticas.

Às vezes gritar com as crianças 
faz os pais pensarem que a ordem 
do aumento da voz ajuda-os a apren-
der e a não cometer mais o mesmo 
erro. Há a crença de que as crianças 
somente vão obedecer quando os 
gritos surgirem, como quando estão 
bagunçando e os pais gritam “não”. E 
o grito funciona como um grande sus-
to, fazendo a criança sentir a pressão, 
a irritação ou até mesmo a raiva e sair 
em disparada, assustada para fazer o 
que lhe foi gritado.

No entanto, ela não irá absorver 
o conteúdo e o porquê do grito. E re-
petirá o ato novamente, fazendo os 
pais gritarem mais uma vez e assim 
por diante. A orientação de especia-
listas das mais diversas áreas é cui-
dar o jeito de se comunicar com as 

Gritar não ajuda crianças a 
aprenderem com os erros

crianças, olhar nos olhos e falar com 
clareza. 

Birra e o “olhos nos olhos”
Quando a criança faz a famo-

sa birra, que nada mais é que uma 
encenação para conseguir algo que 
ela deseja, é importante que os pais 
estejam no campo de visão delas, 
numa posição que possibilite o con-
tato visual e que favoreça a atenção 
à sua instrução ou demanda para 
favorecer o estabelecimento do con-
trole de estímulos por você e não 
por outros estímulos do ambiente.

Ou seja, é necessário ficar na 
altura das crianças e pedir a elas o 
contato visual, ela perceberá quem 
está no controle da situação e focará 
em você.

Kate Middleton, a princesa de Gales, em duas ocasiões repreendeu os pequenos
George e Charlotte, se abaixando e olhando “olho no olho”

Luana Cristofoli Munari, de 9 anos

A nova febre entre a garotada 
vem tirando o lugar do spinner: é 
o  thumb chucks, conhecido tam-
bém como bate-bola.

Trata-se de um brinquedo que 
permite manobras diversificadas 
e luzes coloridas, através de duas 
bolinhas ligadas por um cordão. 

O desafio é controlar a ma-
nobra, seja com as mãos ou com 
os pés, à luz do dia ou mesmo no 
escuro (parte dos brinquedos bri-
lha). Criar novas manobras tam-
bém aguça a criatividade. 

O thumb chucks lembra bas-
tante um brinquedo bem mais 

Brinquedo bate-bola é nova febre
entre as crianças

antigo, chamado bat bag, ou 
bolimbolacho (este, porém, tem 
uma argola na metade dos cor-
dões para segurar e fazer as ma-
nobras). 

Chegando no mercado, o cus-
to varia entre R$8 e R$15, mas as 
versões mais caras (com garan-
tia), podem chegar a R$40. 

Bate-bola promete ser a nova
febre entre as crianças
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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

Ter um animal de estimação re-
quer amor, paciência e muito tempo. 
É preciso ensinar o certo e errado, dar 
atenção a fim de retribuir o amor e o 
carinho que recebemos deles, passe-
ar, alimentar e cuidar da saúde e do 
bem estar do pet. Dentre os cuida-
dos, estão levar ao veterinário, dar 
banho e até escovar o pelo do cão. A 
escovação nos cães é tão importante 
quanto o banho, pois assim é possí-
vel prevenir o surgimento de nós que 
podem incomodar ou mesmo ferir os 
bichinhos.

Apesar da grande importância 
que essa prática possui, nem todos os 
tutores fazem a escovação e quando 
fazem, nem sempre é da maneira cor-
reta ou com o material ideal. Por essa 
razão, separamos algumas dicas para 
você fazer da escovação um momento 
de relaxamento e até de diversão para 
os cães.

Porque é tão importante 
escovar os pelos do pet?

Os animais estão sempre com 
pelos novos nascendo e perdendo os 
antigos. Alguns desses caem sujando 
a casa ou outros lugares por onde ele 
passa, enquanto uma outra porção 
fica no corpo do pet, e por isso podem 
causar nós que podem ferir o animal 
e/ou até mesmo podem ser ingeridos 
por eles quando eles se lambem. Por 
essas razões, é importante a escova-
ção, prevenindo dores de cabeça para 
os tutores e problemas na saúde do 
pet.

Além disso, se ao nosso amigui-
nho de quatro patas é apresentado à 
escovação desde cedo e essa prática 
é realizada da maneira correta, então 
será um momento muito prazeroso e 
relaxante para ele. Pois assemelha-se 
a uma forma de carinho e é um tem-
pinho extra que o pet pode desfrutar 
da companhia dos papais ou mamães 
humanos.

Dicas de como fazer uma 
boa escovação

O pelo do animal: É preciso, an-
tes de tudo, entender qual é o tipo de 
pelo do seu pet. Existem raças que 
possuem a pelagem grossa e com fios 

A importância da escovação 
dos pelos dos pets
A escovação nos cães e gatos é tão importante quanto o banho 

duplicados, enquanto que há outras 
que têm como característica o pelo 
mais liso. Os sem raça definida, que 
tendem a ter todo tipo de pelagem, 
seja curta, comprida, grossa, fina, en-
tre outras. Sendo assim, identifique o 
tipo de pelo.

Escova: Identificada a pelagem, é 
hora de comprar a escova ideal para 
esse tipo de pelo. Sim, existem esco-
vas que servem para determinados 
aniamias e para outros não. Alguns 
exemplos de escovas são, a rasquea-
deira, indicada para remover bolas de 
pelos e os que ficam soltos no corpo 
do bichinho;  rasqueadeira de sub-
-pelo, para cães que têm muito pelo; 
desembaraçador, que como o próprio 
nome diz, desembaraçar os pelos; es-
cova de pinos, serve para pentear as 
pelagens média e dura; pente, no caso 
de aniamais com a pele sensível; e a 
luva rasqueadeira, que deve ser usada 
apenas em pets de pelos curtos;

Modo de escovar: O indicado é 
pentear os pelos do animail no sen-
tindo em que eles nascem. Sempre de 
baixo para cima. Seja firme quando 
houver nós, mas no geral passe a es-
cova com calma para não ferir o bichi-
nho e nem deixar os fios quebradiços. 
Se por acaso o nó não esteja saindo, 
aplique loções de desembaraçador de 
pelos, eles podem ser encontrados em 
lojas especializadas. Além disso, lem-
bre-se de que é para escovar o pelo 
do animal e não a pele, por isso muito 
cuidado;

Ambiente para escovação: Nem 

todos os pelos que estavam soltos no 
corpo do bichinho vão ser fisgados 
pela escova alguns vão sair no chão, 
por essa razão, quando for escovar o 
pet opte por ambientes abertos ou 
use toalhas no chão, evitando assim 
sujeira em casa ou até mesmo crises 
em pessoas alérgicas;

Momento alegre: Quando for 
escovar fique no mesmo plano que o 
cão/gato, para que vocês fiquem pró-
ximos. Aproveite para conversar com 
seu melhor amigo de quatro patas, 
faça carinho e, ao final, presenteie o 
seu pet com algum prêmio, que po-
dem ser petiscos ou até brinquedos 
novos;

Período de escovação: Passe 
aproximadamente 10 minutos esco-
vando o pelo, tomando os devidos cui-
dados com as regiões mais sensíveis 
como o rosto e as orelhas. Animais 
que possuem pelo curto devem ser es-
covados uma vez na semana, já os que 
possuem pelo grande devem receber 
escovação de três a quatro vezes por 
semana.

A escova ideal também muito importante

A escovação previne o surgimento de nós que podem incomodar ou ferir os bichinhos

De alta produtividade, o roedor 
gera muitos filhotes, dando condi-
ções ao criador de obter retorno rá-
pido com as vendas de exemplares 
para pet shops e também em feiras 
livres 

Se há animais que preenchem 
todos os quesitos para ser um bi-
cho de estimação ideal, um deles é 
o hamster. Dócil, gracioso e limpo, 
não dá trabalho nem exige cuidados 
especiais.

Basta um lugar com espaço 
para se movimentar livremente e re-
ceber comida para se alimentar. Ele 
vive com tranquilidade em cativei-
ro, sem demandar muita atenção. 
Difícil, porém, é desviar o olhar da 
gaiola e deixar de ver as corridas, 
os pulos e a diversão do pequeno 
roedor.

Sem custos elevados, a ativida-
de pode ser lucrativa mesmo para 

As curiosidades do hamister
empreendedores iniciantes que 
querem apenas aproveitar uma área 
ociosa na residência para aumentar 
o orçamento mensal.

Além de ser fácil de lidar, o ha-
mster é um animal de alta produtivi-
dade, prolífico na geração de muitos 
filhotes, que possibilitam um retor-
no financeiro rápido com vendas 
para pet shops e em feiras livres. 

Contudo, o mamífero não é 
muito longevo, vivendo por cerca 
de dois anos e meio. De hábito no-
turno, apresenta-se ativo durante à 
noite, iniciando sua rotina com a hi-
gienização dos pelos, ao se lamber 
no fim da tarde.

Dorme ao longo do dia e não 
gosta muito de ser importunado, o 
que pode irritá-lo. No entanto, ma-
nipular os filhotes com delicadeza 
ajuda a tornar os animais mais tran-
quilos.

Tiffany comemorando seu 1º aninho
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Michele Pereira Soares curtindo a tarde de sol com a mãe, Odete.

Hilda Galvan, Doraci Galvan e Miraci Galvan em festa no clube Botafogo

Lethícia Martins Trindade, aniversariou em 08/11,
comemorou com a família e amigos

Simone Lunelli curtindo as férias com o filho, Vitor Hugo Dias

Raiama Zaccaron e Carlos Ferrari trocaram alianças. Parabéns 
aos noivos!
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Mari e Beto Gheno parabenizam a filha Greice pelo aniversário


