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Seu planeta regente, Vênus, 
avança no signo de Aquário onde irá 
beneficiar principalmente os contatos 
sociais, sejam eles profissionais ou pes-
soais. Está na hora de começar a pôr em 
prática seus planos, aqueles que você 
preparou com tanto cuidado desde o 
ano passado, mas tinha dificuldade de 
realizar. Prefira o trabalho em equipe, 
pois seu carisma pessoal o beneficiará 
bastante, envolvendo colegas e parcei-
ros na realização de seus objetivos. En-
quanto isso relaxe um pouco e se pre-
pare para as mudanças que o ingresso 
de Urano em seu signo está preparando 
para você.

fofocas

Maria Vitória enfrenta Lucinda, 
e Leonor e Gregório se angustiam 
com a discussão. Vicente e Nicota se 
preocupam com Maria Vitória. Ma-
ria Vitória agride Lucinda. Reinaldo 
revela a Emília sobre a gravidez de 
Eunice. Leonor entrega a Lucinda a 
carta de Inácio que escondeu. Con-
selheiro conversa com seu advoga-
do. Lucinda chora ao ler a carta de 
Inácio. Maria Vitória conta a Vicente 
como foi seu encontro com Lucinda. 
Tomaso sai novamente, e Natália fica 
irritada. Olímpia pede a Edgar que 
não volte para a fazenda. Vicente 
revela a Reinaldo o que Lucinda fez 
contra Maria Vitória. Lucerne e José 
Augusto se preparam para o encon-
tro que terão. Inácio desafia Delfina, 
que faz ameaças ao rapaz. 

Renan dá seu depoimento e Eli-
zabeth/Duda se surpreende. Sai o 
veredito do julgamento. Clara chama 
Elizabeth/Duda para morar com ela. 
Irene pede demissão e Clara diz a Pa-
trick para contratar Janete para ficar 
em seu lugar. Elizabeth/Duda revela a 
Clara que é sua mãe. Irene começa a 
trabalhar na casa de Samuel. Rato avi-
sa a Sophia que está com tudo pronto 
para o dia do atentado contra a juíza. 
Mariano sofre com a perda da mãe e 
Sophia o consola. Amaro reclama de 
Mercedes para Estela. Desireé seduz 
Juvenal. Valdo procura Ivanilda e Ni-
cácio implica com o casal. Clara leva 
a mãe para conhecer Josafá e Mer-
cedes e Elizabeth/Duda se desculpa 
com a vidente.  Renan procura Eliza-
beth/Duda.

DEUS SALVE O REI

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

TEMPO DE AMAR

MALHAÇÃO 

Afonso se preocupa com a saú-
de de Josafá. Rodolfo fica intrigado 
quando Brice afirma se lembrar de 
quando o castelo foi habitado há 80 
anos. Baltazar diz a Rodolfo que em 
breve haverá chuva em Montemor. 
Catarina pergunta à mandingueira se 
há chances de seu casamento não se 
consumar, e ela lhe revela que se ca-
sará com outro homem. Pessoas co-
memoram a chuva que cai em Monte-
mor. Selena pede a Ulisses que não a 
ajude nos exercícios.

Fio e Juca se recusam a revelar 
para Lica sobre a aposta, e K1 e K2 
explicam o jogo dos meninos. Para 
tranquilizar a filha, Mitsuko afirma a 
Tina que está bem. Telma conta para 
a irmã que Mitsuko se sentiu mal 
quando estava com ela. Lica faz Juca 
ganhar a aposta dos meninos e ridi-
culariza Miguel na frente de todos. 
Bóris decide dar uma aula sobre bu-
llying. K1 fica indignada ao ver K2 dar 
depoimento para o documentário so-
bre a suposta gravidez. Malu vê que 
ex-alunos do colégio Grupo estão es-
tudando no Cora Coralina. Tina pede 
que Noboru leve Mitsuko ao médico. 
s pais dele. 

ÁRIES 21 de mar. a 20 de abr. TOURO 21 de abr. a 20 de mai.

GÊMEOS

ESCORPIÃOLIBRA 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.

23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCAPRICÓRNIO

LEÃO

Nesta semana você conseguirá 
obter o apoio de pessoas próximas a 
você que irão incentivá-lo a implantar 
aqueles seus projetos engavetados 
desde o ano passado. Está na hora de 
tirá-los da gaveta! Mao à obra! Este é 
o momento! Não deixe que tudo fique 
no mundo imaginário das idéias, pois 
poderá se arrepender por não tê-los 
realizados! As configurações astroló-
gicas desta semana sugerem ser este 
o momento ideal para fazer contatos, 
enviar e-mails, preparar novas parce-
rias e concluir acordos para que você 
comece a criar as estruturas neces-
sárias à realização de seus sonhos.

Você se beneficia com o trân-
sito de Júpiter em Escorpião e con-
sequentemente conseguirá ótimas 
oportunidades de expansão e sucesso 
pessoal. Porém, nada cairá do céu e se 
você não se empenhar de verdade não 
conseguirá aproveitar este período fa-
vorável. Procure elaborar planos bem 
precisos elegendo prioridades e aten-
ha-se a essas prioridades para poder 
alcançar os seus objetivos. Procure 
focar suas iniciativas sem desperdiçar 
energias em atividades que não pro-
duzem resultados concretos. Você po-
derá receber convites para parcerias 
no campo profissional.

Enquanto seu regente estiver no 
signo de Escorpião você estará muito 
inclinado a se envolver em situações 
de risco por causa de suas atitudes 
impacientes e arriscadas. Talvez você 
consiga terminar e encerrar final-
mente um assunto pessoal pelo qual 
esta lutando há algum tempo. Já na 
sexta, Marte se desloca para o signo 
de Aquário, mudando o foco de suas 
ações. Esta mudança é mais indicada 
para dar um impulso aos seus projetos 
pessoais, especialmente se eles es-
tiverem focados em assuntos sociais 
e coletivos. Você poderá empreender 
uma viagem. 

Aproveitando que Mercúrio in-
gressou em Capricórnio, você pode 
começar a pôr em prática todas aque-
las ideias que você andou criando mas 
que não saíram do papel. Não dá mais 
para ficar procrastinando, procurando 
desculpas esfarrapadas só porque você 
não quer se empenhar. O seu futuro 
depende de um planejamento cuidado-
so de suas próximas iniciativas. Pense 
quais são os obstáculos reais que você 
precisa enfrentar e não desperdice inu-
tilmente as suas energias. Lide com os 
desafios mais prementes, dando a de-
vida importância a cada obstáculo que 
você encontra pelo caminho.

Você precisa aprender a lidar 
com as dificuldades com mais leveza 
para não se sobrecarregar inutilmente 
desperdiçando uma energia preciosa 
que pode ser canalizada de forma mais 
positiva. Aproveitando a Lua Nova des-
ta semana comece a encaminhar seus 
projetos mais urgentes e não se sur-
preenda se após um primeiro momento 
de incerteza as coisas começarem a se 
tornar cada vez mais claras permitindo 
que você alcance rapidamente os seus 
objetivos. A realização de seus sonhos 
depende de seu empenho pessoal. Não 
desista deles mesmo se em algum mo-
mento você se sente pressionado.

O Sol já entrou em Aquário onde 
ele se sente em exílio, numa área em 
que ele não consegue expandir todo o 
seu brilho. Nesse período o leonino está 
enfraquecido e pode não conseguir os 
êxito que ele tanto persegue. Por essa 
razão você deve diminuir as suas ex-
pectativas aguardando um momento 
mais favorável para implantar os seus 
planos. Se você for cuidadoso e pacien-
te poderá concentrar os seus esforços 
nos assuntos prioritários e conseguirá 
implantar as bases necessárias para 
um crescimento seguro e duradouro. 
Por enquanto, concentre-se no fortale-
cimento dos laços sociais e familiares.

Se algum de seus projetos não 
anda muito bem, não se sinta culpa-
do e nem perca tempo procurando 
um. Afinal, nem tudo depende de seu 
empenho pessoal para dar certo! Ain-
da existem muitas incertezas causa-
das pela oposição de Netuno ao seu 
signo e elas podem atrapalhar sua 
caminhada. Seu regente, que avança 
no signo de Capricórnio, focaliza prin-
cipalmente o campo profissional e é 
neste campo que você deve concen-
trar suas iniciativas. A semana será 
favorável para contatos pessoais e 
para enviar curriculum para pleitear 
emprego. Aproveite.

Com seu regente no signo de Capri-
córnio você pode estar se sentindo pres-
sionado a tomar riscos no afã de alcançar 
os seus objetivos. As decisões que você 
toma nesse momento visam principal-
mente o seu sucesso pessoal, seja no 
âmbito profissional seja no âmbito mais 
intimo e amoroso. Procure cultivar a 
paciência para poder analisar todas as 
possibilidades que a vida lhe apresenta, 
caso contrario você irá se sobrecarregar 
inutilmente em tarefas que não servirão 
para nada. Procure se concentrar nas 
prioridades e conseguirá melhores resul-
tados de suas iniciativas. O trabalho em 
equipe será bem sucedido.

Esta será uma semana impor-
tante para você, pois as configu-
rações astrológicas sugerem que 
você chegará a bom termo num pro-
cesso que está em andamento. Você 
poderá também se favorecer com 
o resultado positivo num exame ou 
concurso público, ou ainda numa en-
trevista de emprego, pois Júpiter, em 
trânsito no seu signo formará um as-
pecto positivo com Plutão permitindo 
conclusões importantes em muitos 
campos. Aproveite a Lua Nova para 
plantar novas sementes que germi-
narão e crescerão fortes para lhe dar 
muitos frutos no futuro.

Esta será uma semana impor-
tante para você, pois as configu-
rações astrológicas sugerem que 
você chegará a bom termo num 
processo que está em andamento. 
Você poderá também se favorecer 
com o resultado positivo num exame 
ou concurso público, ou ainda numa 
entrevista de emprego, pois Júpiter, 
em trânsito no seu signo formará 
um aspecto positivo com Plutão 
permitindo conclusões importantes 
em muitos campos. Aproveite a Lua 
Nova para plantar novas sementes 
que germinarão e crescerão fortes 
para lhe dar muitos frutos no futuro.

Você está sendo favorecido pela 
configuração planetária excepcional 
com o qual o céu agraciou o seu signo 
neste ano! Você pode começar a traçar 
os planos para alcançar a realização 
pessoal que tanto almeja. Não vão fal-
tar oportunidades para alcançar o su-
cesso profissional e nem para se lançar 
em novos empreendimentos que você, 
com sua natural determinação, conse-
guirá estruturar com muito empenho. 
Mantenha os pés no chão e cerque-se 
de colaboradores confiáveis para con-
seguir apoio e também incentivo para 
seus projetos. Com essa energia positi-
va alcançará metas inimagináveis!

Minnie Mouse finalmente 
ganhou sua estrela na Calça-
da da Fama nesta segun-
da-feira, 22, como comem-
oração ao aniversário de 90 
anos da criação da icônica 
personagem por Walt Disney. 
Sua estrela vem 40 anos de-
pois do seu eterno namorado, 
Mickey, também ganhar a 
homenagem nas ruas de Hol-
lywood.

O CEO da Walt Disney 
Company Bob Iger e a can-
tora Katy Perry foram os me-
stres de cerimônia e falaram 
da importância da Minnie nas 
mais de 70 animações das 
quais a personagem fez parte 
nesses 90 anos.

“Como sempre aconte-
cia no passado de Hollywood, 

Minnie Mouse ganha estrela na Calçada da Fama
Mickey era quem recebia o 
reconhecimento pela atu-
ação da Minnie”, disse Iger. 
“Mas a grande verdade é que 

Minnie era quem se destaca-
va nas animações com seu 
vestido de bolinhas e laço na 
cabeça”, continuou.

“A definição de ícone 
pode mudar através dos 
tempos, mas existem alguns 
personagens que se mantém 
icônicos e não me lembro de 
ninguém mais que represente 
isso como minha querida 
amiga Minerva Mouse”, falou 
Katy Perry. A apresentadora 
e modelo Heidi Klum também 
estava presente na cerimônia.

Minnie se tornou a per-
sonalidade de número 2.627 
a ser homenageada na Calça-
da da Fama e se junta a out-
ros personagens da Disney 
como Branca de Neve, Ursin-
ho Pooh, Pato Donald - além 
do próprio criador Walt Dis-
ney. Todos estão eternizados 
nas calçadas de Los Angeles 
(EUA).
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Primeiras semanas
Os primeiros dias após a 

tatuagem ter sido feita são 
essenciais para que ela cica-
trize corretamente. Por isso, 
é fundamental seguir todas 
as recomendações do tatua-
dor e do seu dermatologista, 
de modo a evitar possíveis in-
fecções na pele.

Higienizar a região com 
sabonete neutro, usar poma-
da dermatológica e evitar al-
imentos gordurosos - princi-
palmente, frituras e chocolate 
- são algumas das principais 

Como conservar a beleza da sua tattoo
orientações que devem ser 
rigorosamente seguidas.

Hidratação da pele
Os cuidados constantes 

com a pele são essenciais 
para a preservação do desen-
ho. Por exemplo, a aplicação 
de hidratante, além de fa-
vorecer o rejuvenescimento 
da pele, evita a descamação e 
ajuda a manter a tattoo mais 
evidente e bonita. Por isso, 
invista em ativos como pan-
tenol, manteiga de karité e 
glicerina!

Proteja-se do sol
Os raios ultravioleta são 

os principais responsáveis 
pelo desbotamento e, por isso, 
a proteção deve ser contínua. 
Siga as recomendações do 
seu dermatologista e aplique 
um filtro adequado ao seu 
tipo de pele.

Água clorada
Outro grande inimigo na 

conservação das tatuagens é 
o cloro, substância reconheci-
da por suas propriedades de-
scolorantes. Por esse motivo, 
é interessante evitar a pisci-
na nas primeiras semanas e, 
depois disso, não ficar muito 
tempo dentro dela.

Retoque!
A pele reage de formas 

diferentes à tatuagem e, para 
algumas pessoas, o retoque 
pode ser necessário. No en-
tanto, seguindo os cuidados 
básicos durante a cicatrização 
e depois dela, a tattoo pode 
ter vida longa e sem retoques!

Os cuidados indicados pelo tatuador nas primeiras semanas são os mais 
importantes para a tattoo começar bem

Winona Ryder foi a querid-
inha de Hollywood na década 
de 90, mas sua carreira levou 
um baque em 2001, quando ela 
foi flagrada furtando roupas em 
uma loja.

Renegada pela indústria 
e fazendo pequenas partic-
ipações em filmes de baixo 
orçamento, Winona voltou aos 
holofotes em 2010, quando 
participou do consagrado Cisne 
Negro, em 2010. Mas seu pa-
pel destaque na série Stranger 
Things é que registrou a re-
denção da atriz. Prova disso é 
que a empresa de cosméticos 
L’Oréal contratou-a para ser 
sua embaixadora de beleza, 
fato anunciado no início do ano.

Winona Ryder volta a estrelar 
campanha de beleza depois 
de quase duas décadas s

Winona estrelou uma 
campanha robusta 360 graus, 
chamada “The Comeback”, que 
envolve publicidade digital, 
social, televisiva e gráfica. O 
lançamento foi com uma prop-
aganda na TV durante o Globo 
de Ouro.

A ideia da  L’Oréal  é ampli-
ar a fatia de mercado da linha 
Elvive, de prevenção de danos 
capilares, que nos EUA per-
deu vendas nos últimos anos. 
“Todo mundo ama um retorno, 
e nós vamos comunicar que 
o cabelo danificado também 
merece um”, disse Anne Marie 
Nelson-Bogle, vice-presidente 
de marketing da L’Oréal, ao site 
WWD.

Winona é a cara da linha Elvive, que prevê danos capilares

A rede norte-americana 
de farmácias CVS afirmou na 
última semana que não vai 
mais editar as imagens de 
suas propagandas de beleza 
que são divulgadas em lojas, 
sites mídias sociais e materi-
ais de marketing.

Segundo a empresa, a 
medida começará a valer 
ainda em 2018, mas atingirá 
o prazo final em 2020. “A 
edição de imagens não vai al-
terar ou melhorar a forma, o 
tamanho, a proporção, a cor 
da pele ou dos olhos de uma 
pessoa, rugas ou qualquer 
outra característica individu-
al”, diz a nota.

Esse processo envolve a 
negociação para que a dire-
triz seja aplicada também por 
fornecedores. As imagens 

Empresa anuncia que não 
vai mais usar Photoshop em 
propagandas de beleza

sem edição terão um logotipo 
específico.

“Como mulher, mãe e 
presidente de um negócio 
de varejo cujos clientes pre-
dominantemente são mul-

heres, percebo que temos a 
responsabilidade de pensar 
sobre as mensagens que en-
viamos aos clientes”, comen-
ta Helena Foulkes, presidente 
da CVS Pharmacy.

Antes e depois de foto de divulgação da farmácia CVS

Anúncios com celebridades, como Britney Spears, abusam do Photoshop
Segundo a empresa, a medida 
atingirá o prazo final em 2020
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Programe-se para  final de semana

O escritor Lucas de Luc-
ca em coautoria com o ilus-
trador e roteirista Anderson 
Lopes, lançam em 10 de fev-
ereiro sua nova obra. Um dos 
contemplados em 2016 pelo 
Fundo Municipal de Cultura 
de Bento Gonçalves (FMC), 
o produto cultural de ficção 
e fantasia traz um polêmico 
protagonista, Lúcifer.

“O universo criado pelo 
Anderson miscigena diver-
sas mitologias, assim como 
bebe da religião cristã. Foi 
tudo feito com muito respei-
to, mantendo a essência das 
personas, mas dando novos 
objetivos e funções na nossa 
história”, conta de Lucca.

O lançamento será ab-
erto ao público e acontecerá 
na Fundação Casa das Ar-
tes (14h) e na Cafeteria Dom 
Quixote (16h). “O primeiro 
momento é a celebração 
e agradecimento ao poder 
público pela confiança em-
pregada em nosso trabalho. 
Convidamos todos a par-

Lançamento de livro bento-gonçalvense 
de ficção acontece dia 10
A obra ‘A Primeira Profecia’ terá duas cerimônias em diferentes locais

ticipar dos dois momentos, 
mas quem deseja ter para si 
um exemplar, aconselhamos 
também participar do segun-
do momento, já que a livraria 
possui uma estrutura mais 
aperfeiçoada para receber os 
clientes”, explica o escritor.

O livro A Primeira Profe-
cia é um spin-off da série de 
mangás Homekan – Herdei-
ros de Gaia, também contem-
plado pelo FMC. A história 
foi desenvolvida por Lopes 
e redigida pelo escritor cu-
ritibano radicado em Bento 
Gonçalves, Lucas de Lucca, 
autor da Trilogia das Plumas 
(independente) e de Nova 
Rajux (editora Novo Século).

O livro A Primeira Profe-
cia é um spin-off da série de 
mangás Homekan – Herdei-
ros de Gaia, também contem-
plado pelo FMC. A história foi 

Lançamento do livro
A Primeira Profecia, de
Anderson Lopes e
Lucas de Lucca 
Celebração e bate-papo 
Fundação Casa das Artes
(3º piso), às 14h, com entrada 
francat 
Comercialização e sessão de 
autógrafos 
Dom Quixote - 18h 
Entrada franca, exemplar - 
R$30.

Serviço

Festa: Lucky Scar e Os 
Pelicanos
Onde:  Ferrovia Live
Quando: 27/01, a partir das 
22h
Quanto: antecipado R$ 
15,00  - no local R$ 20,00

Festa: Burger Zone & 
Acústico Marauê
Onde:  Café com Arte
Quando: 27/01, a partir das 
19h

Festa: Atura ou Surta
Onde:  Buteco 63 -
Garibaldi
Quando: 27/01, a partir das 
23:30h
Quanto: antecipado R$ 
20,00 - no local R$ 25,00

Evento: Bike Tur
Onde:  Vale dos Vinhedos
Quando: 28/01, das 7h às 
18h 
Quanto: R$ 100,00

Evento: 1º Pedal da Vindima

Onde:  Monte Belo do Sul
Quando: 28/01, das 8:30h 
às 13h
Quanto: R$35,00 + taxa 
Sprinta

Festa: Nacional Kid
Onde:  Bar Joe- Garibaldi
Quando: 27/01, a partir das 
22h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Lucas & Felipe
Onde:  Bangalô
Quando: 26/01, a partir das 
22h
Quanto: R$ 30,00

Festa: Hip Hop - Funk
Onde:  Bangalô
Quando: 27/01, a partir das 
22h
Quanto: R$ 30,00

Evento: Entardecer no Beco
Onde:  Show Bar - CCarlos 
Barbosa
Quando: 27/01, a partir das 
16h
Quanto: Entrada franca

desenvolvida por Anderson 
Lopes e redigida pelo escri-
tor curitibano radicado em 
Bento Gonçalves, Lucas de 
Lucca, autor da Trilogia das 
Plumas (independente) e de 
Nova Rajux (editora Novo 
Século). 

O livro surgiu da necessi-
dade de explicar aos leitores 
o motivo da aventura da série 
Homekan, dando um ar mais 
intenso para o leitor com a 
presença do icônico Lúcifer.

“O primeiro volume 
de Homekan é apenas um 
pedaço compacto do univer-
so que criamos a partir de 
antigas mitologias e desdo-
bramentos da história em um 
mundo onde ainda existe ma-
gias ocultas e segredos en-
tre dimensões banidas para 
a proteção da humanidade.”, 
explica Anderson.

O livro é um spin-off da série de mangás Homekan - Herdeiros de Gaia
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Santa Tereza recebe no 
próximo domingo (28), pela 
primeira vez, o Bier Fest, uma 
experiência única que prom-
ete inserir a cidade no roteiro 
dos grandes eventos cervejei-
ros.

Entre as atrações muita 

Santa Tereza Bier Fest
música, gastronomia, e é cla-
ro, boa cerveja. 

O evento é promovido 
pelo Clube Santa Tereza e 
será realizado na tradicional 
Rua do Camping.

Dia: domingo (28)
Horário: 13h30 às 22h

Município de Santa Tereza será palco para festival de cerveja neste domingo

Espanha, 1785. Carlota 
Joaquina, 10 anos, é prometi-
da ao rei de Portugal. Tempos 
depois, já rainha, é obrigada a 
fugir da invasão napoleônica 
para o Brasil, na companhia de 
seu covarde marido, o rei Dom 
João VI. Geniosa, Carlota in-
dispõe-se com tudo e com to-
dos, detestando a nova terra. O 
filme, de 1995, foi dirigido por 
Carla Camurati e marca a reto-
mada do cinema no Brasil. A 
história da princesa Carlota- e 
mãe do primeiro imperador do 
país, D.Pedro I, vai passar no 
Canal Brasil, no domingo (28), 
a partir das 13h40. 

Carola Joaquina no Canal Brasil

Antes de viverem Nenê e Lineu em “A Grande Família”, Marieta Severo e 
Marco Nanini foram Carlota Joaquina e D.João VI

Com a ajuda do semide-
us Maui, a jovem Moana parte 
em uma aventura pelo mar em 
busca de uma ilha cuja local-
ização é desconhecida.

Em sua jornada, Moana 
enfrenta grandes desafios e 
descobre histórias de seus 
ancestrais. A animação é di-
versão garantida para a ga-
rotada e está em cartaz na 
programação do Telecine. 
No Telecine Pipoca: domingo 
(28), 22h05 e na terça-feira ( 
30), às 13h55. 

Moana: um mar de
aventuras, no Telecine

Moana estreou em 2016 e é mais 
uma das apostas do estúdio Disney
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Para quem é antenada em 
moda A Gazeta reuniu algu-
mas das principais tendências 
da moda outono inverno 2018.

Saiba o que estará em alta 
na estação mais fria do ano e 
que você já pode antecipar in-
cluindo em seu guarda-roupa.

Iremos falar sobre as 
tendências de estilo, tecidos, 
estampas e texturas.

Minimalismo em
tecido plano 
A silhueta do inverno 2018 

com certeza será mais mini-

Estar acima do peso deix-
ou de ser um problema para 
muitas mulheres que resolver-
am assumir o corpo curvilíneo 
de vez. Não ter complexo de 
ter alguns quilinhos a mais vi-
rou sinônimo de mulher forte 
e decidida. E dá para usar rou-
pas para gordinhas e ter muito 
estilo, sim! 

No entanto, às vezes falta 
orientação de como se vestir e 
quais peças eleger como co-
ringas do guarda-roupa. Por 
isso, a Gazeta listou alguns 
bons truquese peças chave 
para as mulheres plus size se 
vestirem bem. Confira a lista. 

1.   Abusar de cintos
Usá-lo por cima das blu-

sas é uma ótima pedida. Para 
mulheres com seios grandes 
é interessante posicionar o 
cinto mais próximo do quad-
ril. Para quem tem essa área 
mais larga, a recomendação é 
colocá-lo na cintura, sempre 
evidenciando a parte mais fina 
do corpo.

 2.   Linhas verticais
Focar em linhas vertic-

ais é sempre uma boa opção 

Roupas para gordinhas: truques e peças 
essenciais para o guarda-roupa

para alongar a silhueta das 
gordinhas (e nunca as hori-
zontais, essas engordam!)

3.   Camisas
Além de sofisticar 

qualquer look, os botões na 
vertical afinam a silhueta das 
mulheres com excesso de 
peso.

4.   Terceira peça
Sobreposições como co-

letes, camisas abertas sobre 
outras peças e jaquetas criam 
linhas verticais e dão um up no 
visual.

5.   Looks
monocromáticos
Looks de com peças do 

mesmo tom alonga e trans-
mite a sensação de elegân-
cia. Além disso, a combinação 
monocromática está em alta.

6.   Lenços
Devem ser usados sempre 

com as pontas para fora, nun-
ca muito grudados ao pescoço, 
senão tem o efeito contrário. 
Para parecer mais esbelta e 
alongada, use-o sempre ab-
erto e criando linhas vertic-
ais, deixando o colo à mostra. 
Além de acrescentar person-
alidade ao look, mostra cria-

tividade e elegância.

7.   Colares longos
Eles alongam a silhue-

ta e tornam o look mais leve, 
perfeito para qualquer combi-
nação.

8. Estampas
Os prints florais são clás-

sicos e nunca saem de moda. 
Uma dica para as mais ousa-
das é compor um look com mix 
de estampas, além de estiloso 
é despojado e elegante.

9. Maxi calça
Queridinha dos anos 

90, a calça pantalona ganha 
destaque nesta estação com 
um viés mais moderno. Além 
de confortável, a maxi calça é 
versátil e pode ser usada tan-
to em ocasiões que exigem um 
dress code social, quanto em 
dias de relax com uma rasteir-
inha.

10. Midi
O comprimento midi em 

saias caiu no gosto das bra-
sileiras nas últimas tempora-
das e continua firme e forte 
nessa estação. Além de mui-
to feminino, o shape permite 
brincar com diversas blusas e 
tops.

Para mulheres com seios grandes é interessante posicionar o cinto mais 
próximo do quadril 

A escolha do preto e de saias com 
o comprimento até o joelho é uma 
das principais dicas 

Tendências da moda para Outono/Inverno 2018 
malista e enxuta em relação ao 
que temos visto em tempora-
das passadas.

Os tecidos que ganharão 
destaque são os planos estru-
turados que permitem criar 
peças com corte assimétrico e 
bem resolvido.

A estação mais fria de 
2018 terá cortes retilíneos e 
peças mais elegantes.

Os tecidos lisos estarão 
em destaque com bases vil-
lage crepe, rayon thirty e new 
herve.

Veludo coutelê e
veludo molhado 
Nas temporadas de inver-

no de 2016 e 2017 o veludo 
dominou imponente as pas-
sarelas e continua com muita 
força no ano de 2018.

O veludo será trabalhado 
em duas texturas, a primeira 
é o já tradicional veludo mol-
hado que ganha mais dramat-
icidade com a adição de cores 
mais vibrantes e estampas 
como belos florais.

A segunda possibilidade 

é o veludo coutelê que tem 
como objetivo oferecer con-
forto e aquecimento acima de 
tudo, afinal o inverno demanda 
aconchego.

Tema Indochine
A complexa temática 

política atual também será 
representada nas tendências 
da moda outono inverno 2018.

O tema que melhor trará a 
pauta questões como conflitos 
entre o Ocidente e o Oriente é 
o Indochine que propõe uma 
junção dos elementos da Era 
Vitoriana (que foram destaque 
nas coleções das últimas tem-
poradas) com elementos tipi-
camente de culturas orientais.

Além de peças lindas ver-
emos caminhando pelas ruas 
uma demonstração de que 
é possível que as diferenças 
convivam em paz.

O novo Tweed
Que o tweed é um clássico 

do inverno isso não tem como 
discutir, a novidade é a nova 
gama de tramas que serão vis-
tas nas peças com essa textu-
ra.

Novas cores na paleta 
trarão mais frescor para quem 
escolher tweed.

Além disso, o tweed deix-
ou o sisudo estilo de peças de 
escritório para ser visto em 
modelagens modernas e ou-
sadas, a regra para usar tweed 
no inverno de 2018 é não ter 
regra.

Estampas com
elementos da natureza
O verde é uma das cores 

mais trabalhadas nas últimas 
temporadas porque estamos 
vivendo um momento em que 
buscamos nos reconectar com 
a natureza.

Ainda com esse objetivo, 
o tom de verde que aparece 
entre as tendências da moda 
outono inverno 2018 é a soma 
do verde militar com o verde 
esmeralda.

Em relação aos desenhos, 
não há dúvidas que veremos 
cada vez mais folhagens po-
derosas, a natureza é um dos 
temas mais bonitos e ricos 
para serem trabalhados na es-
tamparia.

Lurex + Lamê
A cada nova temporada o 

estilo colorido, vibrante e bril-
hante dos anos 1980 chega 
mais forte e por isso um dos 
destaques das tendências da 
moda outono inverno 2018 é a 
dupla lurex + lamê.

Esqueça os pequenos 
toques de brilho, as peças que 
apareceram nos desfiles da 
alta costura deixaram a parci-
mônia de lado.

Tem peças que vão do es-
critório aos momentos de lazer 
com muito brilho em tecidos 
mais fluidos.

O brilho da nova estação 
ganhou cores e aparece com 
efeitos glitter e glossy para 
completar a sua atualização.

Novas cores na paleta trarão mais 
frescor para quem escolher tweed

O verde é uma das cores mais tra-
balhadas nas últimas temporadas 
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O ano de 2018 promete 
ser um ano cheio de emoções 
no mundo dos games. São es-
perados diversos lançamen-
tos, inclusive franquias de 
peso, como Far Cry 5, Dragon 
Ball FighterZ e muitos out-
ros. Além destes, ainda temos 
aqueles que foram adiados, 
como Red Dead Redemption 
2, Crackdown 3 e mais. Para 
você não perder nenhum títu-
lo no Xbox, o TechTudo prepa-
rou uma lista com os 10 jogos 
mais esperados para o con-
sole em 2018.

Sea Of Thieves (Windows, 
Xbox One) - 20 de março

Previsto para 20 de março 
de 2018, o título da Rare (Ban-
jo Kazooie, Donkey Kong 64) 
promete muitas aventuras 
em um ambiente pirata. Lá, o 
jogador poderá navegar em 
um mundo aberto, conquis-
tar tesouros e muito mais. O 
game promete um multiplay-
er divertido e cross-play entre 
Xbox Box One e PC.

State of Decay 2 (Win-
dows, Xbox One) - 2018

Os principais jogos
aguardados para 2018
Principais títulos são de ação, aventura e terror e são aguardados para PS4

Exclusivo da Microsoft 
e sem data de lançamento 
específica, State of Decay 2 
é um jogo de sobrevivência 
em um mundo que sofre o 
apocalipse zumbi. Seguindo 
a sequência do sucesso de 
2013, o título irá focar na con-
strução de uma comunidade, 
onde você deverá aproveitar 
as habilidades únicas de cada 
personagem e achar a melhor 
maneira de sobreviver. State 
of Decay 2 vai ganhar uma 
versão melhorada para Xbox 
One X.

The Last Night (Xbox 
One, PC) - 2018

Ainda sem data de lança-
mento especificada, The Last 
Night traz um tema cyber-
punk, gráficos 2D pixelados. 
No controle de um protagon-

ista com uma vida aparente-
mente pacata, o jogador de-
verá explorar um mundo em 
que as máquinas se equivalem 
aos homens. O game promete 
momentos de stealth e ação, 
além de controle de drones e 
invasão de aparelhos eletrôni-
cos.

The Crew 2 (Xbox One, 
Windows, PS4) - 2018

Adiado para o segundo 
semestre de 2018, a sequên-
cia do título de corrida traz 
uma variedade de formas de 

 Exclusivo da Microsoft e sem data de lançamento específica, State of 
Decay 2 é um jogo de sobrevivência em um mundo que sofre o apocalipse

The Crew é aguardado para o segundo semestre de 2018

Com gráficos realistas, Overkill’s The Walking Dead promete ser diferente 
da série da TellTale, na qual as tomadas de decisões eram o diferencial

exploração, seja por terra, céu 
ou mar. O mapa do jogo traz 
diversos lugares, como Miami, 
Las vegas e Nova York, além 
de diversas competições nas 
quais o jogador poderá apren-

der novas habilidades.
Overkill’s The Walking 

Dead (Xbox One, PS4, PC) - 
2018

Um FPS de sobrevivên-
cia, o game tem previsão de 
chegar às lojas no terceiro tri-
mestre do ano. Em um mundo 
dominado por zumbis,

o jogador poderá ter o 
auxílio de até três outros 
usuários para lutar tanto com 
os mortos-vivos quanto out-
ros sobreviventes. Com gráfi-
cos realistas, Overkill’s The 
Walking Dead promete ser dif-
erente da série da TellTale, na 
qual as tomadas de decisões 
eram o diferencial. O criador 
da franquia The Walking Dead, 
Robert Kirkman, classificou o 
título da Overkill como “ino-
vador”.

A Way Out (Xbox One, 
PS4, PC) - 23 de março de 
2018 

Desenvolvido pela Ha-
zelight Studios com apoio 
da EA, A Way Out tem como 
principal diferencial o fato de 
que só poderá ser jogado no 
modo cooperativo. Segundo a 
desenvolvedora, o jogo trará 
uma revolução no que diz re-
speito ao co-op. Na história, 
você terá que organizar um 
plano para fugir da prisão e 
fazer outras atividades, tudo 
com a ajuda de um amigo.

O WhatsApp quer virar o 
canal oficial de contato en-
tre companhias e clientes. A 
empresa lançou no último dia 
(18) um novo aplicativo para 
pequenas empresas trocarem 
informações com seus consum-
idores. Entre as novas funções 
estão a de responder dúvidas e 
atender reclamações de forma 
automática, a qualquer hora do 
dia.

O serviço ainda não está 
disponível para os usuários bra-
sileiros, mas será lançado nas 
próximas semanas. Já há testes 
com alguns usuários em fase 
piloto.

O app de bate-papo é usa-
do por 1,3 bilhão de usuários em 
todo mundo. O Brasil é o segun-
do maior mercado do serviço. 
Só fica atrás da Índia.

“As empresas já usam o 
aplicativo para compartilhar 

WhatsApp lança app para 
micro e pequenas empresas

 O serviço será lançado nas próximas 
semanas para os usuários brasileiros

informações com seus cli-
entes”, disse Metu Singh, ger-
ente de produtos do WhatsApp 
Business, ao G1. Quatro a cada 
cinco pequenas empresas no 
Brasil usam o WhatsApp como 
ferramenta de trabalho, apon-
tou uma pesquisa da Morning 
Consult, feita a pedido do Face-
book, dona do aplicativo de 
bate-papo.

O que o novo aplicativo 
fará é dar recursos adicionais. 
O novo programa, chamado de 
WhatsApp Business, chega a 
cinco países (Estados Unidos, 
Indonésia, Itália, México e Reino 
Unido), mas será levado a outras 
regiões nas próximas semanas.

As empresas e os peque-
nos empresários poderão usar 
o serviço gratuitamente. Basta 
baixa o app e preencher um ca-
dastro, com endereço, descri-
tivo da empresa e um número 
de telefone vinculado. Não é 
necessário informar um CNPJ.

Segundo o WhatsApp, as 
contas serão verificadas para 
comprovar que o telefone é 
mesmo de determinada empre-
sa.

O que muda
O aplicativo traz três 

grandes novidades para empre-
sas, em relação ao WhatsApp 
existente:

Conta comercial;
Mensagens automáticas;
Estatísticas.

O Facebook admitiu na 
segunda-feira (22) que redes 
sociais podem ser usadas para 
corroer a democracia e dissem-
inar desinformação.

A declaração foi feita em 
uma série de postagens no blog 
da empresa, em uma seção 
chamada “Perguntas Difíceis”, 
reservada para o Facebook 
tratar de pontos sensíveis.

O Facebook, assim como 
outras redes sociais, tem sido 
apontado como uns dos canais 
que mais foram usados para es-
palhas notícias falsas durante 
a campanha presidencial dos 
EUA, em 2016.

Na época da eleição de 
Donald Trump, o presidente-ex-
ecutivo da empresa, Mark Zuck-
erberg, afirmou que afirmações 
como essa eram loucura.

Redes sociais podem corroer 
democracia e disseminar 
falta de informação

Desde então, o Facebook 
vem tentando apagar essa im-
agem. Tanto é que a empresa 
até admite poder ser usada 
para minar a democracia. Out-
ro executivo do Facebook a se 
posicionar a respeito e tentar 
responder foi Samidh Chakra-
barti, gerente de produto para 
engajamento cívico de Face-
book.

Harbath, por sua vez, afir-
ma que a empresa está “deter-
minada como nunca para lutar 
contra as influências negativas 
e garantir que nossa plataforma 
é inquestionavelmente uma 
fonte para o bem democrático”.

Uma das ações da empre-
sa para diminuir esse potencial 
destrutivo foi tomado, por ex-
emplo, para restringir as notí-
cias falsas. 

Executivos responderam a pergunta: ‘Qual é o 
efeito das mídias sociais sobre a democracia?’
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A Snap anunciou na 
terça-feira (23) um novo re-
curso do Snapchat que permite 
aos usuários compartilharem 
histórias públicas com amigos 
e familiares que não estão no 
aplicativo.

A empresa, que registrou 
mais de 178 milhões de usuári-
os ativos diários no terceiro 
trimestre encerrado em 30 de 
setembro, vem tentando atrair 
novos usuários e lançar recur-
sos para aumentar o tempo 
gasto pelos usuários no aplica-
tivo.

Os usuários do Snapchat 
poderão gerar um link para 
compartilhar com pessoas sem 
acesso ao aplicativo o conteú-
do de histórias oficiais, pes-
soais e de pesquisa, explicou 
a empresa. Esses links serão 
abertos por meio de um repro-
dutor no site da Snap.

O aplicativo, conhecido 
por suas mensagens que de-

Snapchat permitirá compartilhamento de 
histórias com pessoas que não usam o app
Iniciativa faz parte da estratégia da empresa de angariar mais usuários

O fantasminha símbolo do Snapchat na Bolsa de Valores de Nova York, no 
dia em que a Snap, dona do app, começou a vender suas ações ao público 

saparecem segundos após ser-
em lidas, disse que as histórias 
pessoais e de pesquisa estarão 
disponíveis no site por 30 dias, 
enquanto as histórias oficiais 
desaparecerão após 24 horas.

A empresa também acres-
centou que não descarta criar 

alguma forma de ganhar din-
heiro com essas histórias.

No início deste mês, a Snap 
anunciou uma parceria com 
a Fox Sports para mostrar os 
destaques dos jogos da Copa 
do Mundo da Rússia, que acon-
tecerá neste ano.

O número de investidores 
de bitcoins no Brasil já ultra-
passou o total de pessoas físi-
cas cadastradas na B3 (a bolsa 
de valores paulista). Este grupo 
também superou a soma de 
todos os investidores ativos 
do Tesouro Direto, uma das 
aplicações mais populares do 
país, com recordes recentes de 
adesão. 

Nas três maiores casas de 
câmbio de bitcoin do país – em-
presas que fornecem acesso 
a cerca de 95% de todas as 
transações com a criptomoeda 
– havia 1,4 milhão de cadastros 
em dezembro. Este número 
representa mais que duas vez-
es as 619 mil pessoas físicas 
cadastradas na B3 até o fim do 
ano passado, e também os 558 
mil investidores de títulos pú-
blicos em novembro.

Pode haver CPFs dupli-
cados tanto na bolsa quanto 
no caso dos bitcoins, já que os 
dados não excluem possíveis 
investidores cadastrados em 
mais de um lugar.

Apesar da popularização 
do bitcoin, o investimento não 
é recomendado pelo Banco 
Central do Brasil, que enxerga 
na criptomoeda riscos de uma 
bolha financeira.

Bitcoin já tem mais que o dobro 
de investidores da bolsa no Brasil
Supervalorização elevou a procura pela criptomoeda e o faturamento 
de casas especializadas

Com mais clientes nego-
ciando bitcoins, o faturamento 
das empresas explodiu. A recei-
ta da Bitcoin to You, por exem-
plo, cresceu 50 vezes, para R$ 
1,5 milhão por mês.

Do leigo ao profissional
Apesar de ser um inves-

timento considerado de altís-
simo risco, o bitcoin atrai um 
perfil de investidores bastante 
variado, graças à possibilidade 
de se investir pequenas quan-
tias até aportes milionários. 
Segundo Schiavon, da Foxbit, 
o investimento médio é de R$ 
1.700, abrangendo aportes que 

começam em R$ 30 e podem 
chegar a R$ 30 milhões.

Quando a criptomoeda ain-
da engatinhava, o público com-
prador se restringia ao jovem 
que entende de tecnologia, diz 
o empresário. Mas a popular-
ização da moeda virtual, es-
pecialmente após sua rápida 
valorização, atraiu para este 
mercado desde o público leigo 
e de baixa renda até quem é fa-
miliarizado com renda variável, 
especialmente no mercado de 
ações.

A enxurrada de investi-
dores atraídos pelo bitcoin 
trouxe um crescimento ex-
pressivos para essas “exchang-
es”. Para investir em bitcoin, 
é necessário se cadastrar em 
uma dessas casas de câmbio 
especializadas e fazer uma 
transferência bancária para a 
conta da empresa. A casa de 
câmbio é remunerada ao co-
brar taxas dos clientes, todas as 
vezes que sacam as quantias ou 
compram e vendem.

Com o número de inves-
tidores subindo perto de 3,5 
vezes de um ano para outro, as 
casas de câmbio tiveram que 
reforçar a infraestrutura de 
seus sistemas e contratar mais 
profissionais.

O bitcoin atrai investidores var-
iados, graças à possibilidade de 
se investir pequenas quantias 
até aportes milionários

Dados são do SindiTelebra-
sil, entidade que representa as 
empresas de telefonia. Maioria 
dos bloqueios ocorreu por prob-
lemas como furto e roubo dos 
aparelhos

As operadoras bloquearam 
1,6 milhão de aparelhos celu-
lares em 2017, informou nesta 
segunda-feira (22) o SindiTele-
brasil, entidade que representa 
as empresas de telefonia do 
país.

O número do ano passado 
foi o maior desde a criação do 
sistema que faz os bloqueios, 
em 2000. Em 2016, 1,5 milhão 
de aparelhos haviam sido blo-
queados.

De acordo com o SindiTele-
brasil, os bloqueios foram feitos 
após os aparelhos terem sido 
alvo de problemas como rou-
bo, furto e extravio. A entidade 
informou que esses são os mo-
tivos mais comuns para os pedi-
dos de bloqueio, mas não detal-
hou os números.

Operadoras bloquearam 1,6 
milhão de celulares em 2017

O bloqueio é feito a partir 
do IMEI (código de identificação) 
de aparelhos celulares. Quando 
o IMEI é registrado no cadastro 
e bloqueado, o aparelho celular 
não consegue mais fazer ligação 
ou qualquer comunicação uti-
lizando o pacote de dados das 
operadoras brasileiras e de out-
ras 57 empresas de 19 países. O 
aparelho continua podendo ser 
usado em redes WiFi.

No acumulado de 2000, 
quando sistema de bloqueio 
começou a operar, a 2017, o sis-
tema registra um total de 9,3 
milhões de IMEIs inutilizados 
por terem sido bloqueados.

Para pedir o bloqueio do 
IMEI o cliente deve entrar em 
contato com a operadora infor-
mando dados pessoais e, se sou-
ber, o IMEI do celular. O IMEI é 
como um chassi do carro, cada 
celular tem um número difer-
ente. Para acessar o número 
basta digitar *#06# no teclado 
do aparelho. 

O número do ano passado foi o maior desde a criação do sistema que faz 
os bloqueios, em 2000
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Ver os filhos crescerem 
pode não ser algo fácil para os 
pais, que estavam acostumados 
a serem a grande referência e 
os protetores deles. Perceber 
que podem não precisar mais 
tanto de acompanhamento 
pode ser algo doloroso. Os pais 
participativos, que desejam 
que os filhos passem de ma-
neira saudável por essa fase, 
precisam lembrar que a solidi-
ficação da autonomia, que deve 
ser construída desde cedo, é 
fundamental nessa faixa etária.

Os filhos precisam começar 
a ver e entender, na prática, as 
consequências de suas escol-
has e o impacto delas nos out-
ros e no ambiente. Antes de 
resolver algo por eles, procure 
devolver a responsabilidade 
com questionamentos como: 
“E o que você pretende fazer? 
Como pode lidar da melhor for-
ma com isso?”.

Lidar com filhos rebeldes é 
um dos principais desafios que 
os pais enfrentam durante o 
processo de criação e condução 
das crianças para a vida adulta. 
Mães e pais sabem o quanto é 
difícil encontrar um equilíbrio 
entre repreender certos com-
portamentos ou ceder diante 
de algumas situações.

Quando os filhos atingem 
uma certa idade e começam 
a questionar determinadas 
regras, é comum que surjam 
alguns conflitos no relacion-
amento entre pais e filhos ad-
olescentes. Esses problemas 
acontecem devido a mudanças 
comportamentais que, ger-
almente, são passageiras e 
fazem parte do próprio ama-
durecimento dos jovens.

Na tentativa de fazer o 
melhor possível pelos filhos, 
muitos pais os protegem de-
mais e acabam criando in-

divíduos que apresentam 
grande dificuldade para lidar 
com frustrações e que agem 
sempre querendo ser o centro 
das atenções. Crianças que 
cresceram sem limites e que 
tinham tudo o que desejavam 
podem acabar pagando um 
preço alto na vida adulta, pois 
desenvolvem problemas para 
lidar com as decepções e não 
conseguem seguir regras ou 
ter autodisciplina.

Dicas para lidar
com filhos rebeldes  
A rebeldia é a dificuldade 

em aceitar a realidade da vida 
e saber lidar com limites e ex-
periências negativas. Caso 
você tenha criado seus fil-
hos mimados demais e agora 
enfrenta esse desafio, saiba 
que ainda dá tempo de corri-
gir alguns comportamentos e 

preparar seu filho para enfren-
tar a vida adulta de maneira 
mais saudável e harmoniosa. 
Confira como fazer isso:

Estabeleça regras
O jovem precisa entender 

que, para viver em sociedade, é 
preciso seguir diversas regras 
— que começam dentro de casa. 
Estipule horários bem defini-
dos para as refeições, para os 
estudos, para o descanso e 
para a diversão. Seguir uma 
rotina organizada desenvolve 
o senso de responsabilidade 
nas crianças e adolescentes, e 
é fundamental para amenizar 
comportamentos rebeldes.

Não encoberte os erros
Entenda que seu filho está 

crescendo e precisa aprender a 
lidar com certas situações soz-
inho. Não tente continuar pro-
tegendo a criança para sempre, 
pois isso impede que ela viva a 
consequência de determinadas 
ações e situações.

Caso ele tenha sido re-
provado em uma matéria, por 
exemplo, não tente encontrar 
culpados —como achar que o 
professor é rígido demais ou o 
método da escola não é o mais 
adequado. Essas atitudes aca-
bam fortalecendo a falta de 
comprometimento do jovem e 
dificultam seu amadurecimen-
to.

Converse e explique
Na adolescência as co-

branças começam a aumen-
tar e, ao mesmo tempo, novos 
hábitos se instalam na vida do 
jovem. Faça o possível para 
sempre conversar sobre todas 
essas mudanças, explicando 
os motivos de suas decisões 
para seu filho de modo que ele 
possa entender a forma como 
você conduz sua criação e es-
tabelece as regras. Estabeleça 
um diálogo horizontal com seu 

filho, fazendo com que ele sinta 
mais confiança em se abrir e di-
vidir as questões internas com 
você.

Maneire nas críticas
É preciso cuidado para 

não desenvolver uma relação 
de competição com os filhos 
rebeldes, em que vocês ficam 
vendo quem pode mais. Mui-
tos pais acabam exagerando 
nas críticas e, com isso, esta-
belecem uma relação cheia de 
ruídos, tensa e rígida. Prefira 
fazer críticas construtivas e 
não se esqueça de elogiar os 
pontos positivos e os acertos 
do adolescente.

Dos 10 aos 15 anos
Na fase dos 10 aos 15 anos, 

o jovem tem muito com o que 
se preocupar: escola, esportes, 
fazer parte de um grupo, rou-
pas. A concentração fica difícil, 
como se os circuitos estives-
sem sobrecarregados.

O corpo também passa 
por transformações desen-
cadeadas pelos hormônios. As 
variações de humor são fre-
quentes, há falta de confiança 
em si mesmo e ele tende a se 
ver como um fracasso e tem 
medo de arriscar.

Na escola, as exigências 
aumentam e é preciso se ad-
aptar ao estilo de vários pro-
fessores. Muitas vezes, o jovem 
começa a apresentar notas 
baixas.

É comum ainda o jovem 
não se importar com a ba-
gunça do quarto, esquecer de 
fazer a lição, perder coisas e 
subestimar o tempo que leva 
para completar as tarefas. Você 
pode ajudá-lo. Comece reven-
do os horários. Será que está 
sobrecarregado? Proponha es-
tratégias de organização. Evite 
ser crítica, passe a ideia de um 

Como lidar com o comportamento rebelde dos       adolescentes estabelecendo limites aos jovens
Estabelecer regras e dialogar com os filhos são algumas das alternativas para lidar com a rebeldia característica de                     jovens com idades entre 13 e 18 anos  

Idade entre 10 e 15 anos é apontada como faixa etária delicada no processo 
da educação
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trabalho em conjunto. Lembre 
a ele que isso vai proporcionar 
mais tempo livre.

Uma sugestão é fazer uma 
lista das tarefas para o dia 
seguinte, dividir aquele proje-
to escolar em etapas, que vão 
sendo vencidas aos poucos, 
e colocar um timer para lim-
itar os minutos de conversas 
telefônicas. Ainda assim, antes 
de sair, não custa lembrá-lo de 
levar o livro da biblioteca.   

Privacidade necessária
Não se preocupe se o seu 

filho prefere ficar no quarto do 
que sair com a família. Nessa 
fase, ele quer estar sozinho e é 
normal desejar independência. 
Procure buscar um meio-ter-
mo. Respeite a privacidade 
dele, mas não deixe de con-
vidá-lo para os passeios famil-
iares. Em casa, crie um espaço 
onde todos possam se reunir, 
nem que seja para ver o pro-
grama de que ele gosta.

Adolescentes infelizes
Nunca foi fácil ser adoles-

cente. Seu corpo está se de-
senvolvendo (e provavelmente 
nunca foi tão estranho), os 
hormônios estão em ebulição 
e tudo que você mais deseja é 
envelhecer. Mas de acordo com 
um novo estudo, publicado na 
última terça-feira (23) pelo 
periódico Emotion,  os últimos 
anos têm sido ainda mais com-
plicados para quem enfrenta 
esta fase da vida. E o motivo é 
simples: a ascensão das redes 
sociais e dos smartphones.   

Os pesquisadores analis-
aram dados de uma pesquisa 
feita com jovens da 8ª série, 1º 
e 3º anos do colegial, conduz-
ida desde os anos 90, cham-
ada Monitoring the Future. O 

objetivo primário do estudo é 
entender a tendência no uso de 
drogas, mas uma das questões 
também envolve a satisfação 
dos jovens com suas próprias 
vidas, e é medida em uma es-
cala de um a três – em que ‘1’ 
representa ‘não muito feliz’, 2 
representa ‘bem feliz’ e 3 rep-
resenta ‘muito feliz’. A amostra 
inclui mais de um milhão de ad-
olescentes de 13 a 18 anos.

A análise surpreendeu os 
pesquisadores, que encontrar-
am uma alta na autoestima e 
felicidade entre adolescentes 
durante os anos 90 e 2000, 
mas uma queda no bem-estar 
geral a partir de 2012. Neste 
ano, a média de alunos do 1º 

Como lidar com o comportamento rebelde dos       adolescentes estabelecendo limites 
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colegial ficou em torno de 2.06 
enquanto, em 2016, caiu para 
2.00. Apesar de representar 
uma mudança modesta, ela é 
mais abrupta (e maior) do que 
qualquer outro declínio visto 
nos anos anteriores.

A relação com os smart-
phones não surge de forma 
aleatória: 2012 foi o primeiro 
ano, nos Estados Unidos, em 
que mais de 50% dos america-
nos afirmaram possuir um apa-
relho – entre os adolescentes, o 
número chegou a um terço. Em 
2016, o alcance subiu para três 
quartos.

Segundo a líder da pesqui-
sa, Jean Twenge, professora 
de psicologia na Universidade 

de San Diego, o curto período 
em que a queda ocorreu torna 
a identificação do problema 
mais fácil. “A maior mudança 
na vida de adolescentes entre 
2012 e 2015 foi a ascensão dos 
smartphones. É difícil pensar 
em qualquer outro aspecto que 
possa ter impactado tanto a 
vida destes jovens”, afirmou a 
americana ao site Gizmodo.

A teoria se sustenta ao 
analisar diferentes grupos de 
adolescentes e o tempo que 
eles gastam utilizando smart-
phones, assistindo TV e real-
izando atividades sociais. Es-
pecialmente entre alunos da 
8ª série e 1º ano do colegial, o 
coeficiente de felicidade era 
menor dentre os grupos que 
passavam mais tempo utilizan-

do smartphones.
Twenge se apoia em out-

ro estudo para corroborar sua 
tese: em 2016, pesquisadores 
pediram que voluntários ficas-
sem sem usar o Facebook por 
uma semana. O resultado? Eles 
ficaram mais satisfeitos com 
suas vidas e demonstraram 
emoções mais positivas.

O Clube dos Cinco - Lançamento: 1985 - Gênero: comédia dramática
Em virtude de terem cometido pequenos delitos, cinco adolescentes são confinados no colégio em 
um sábado, com a tarefa de escrever uma redação de mil palavras sobre o que pensam de si mes-
mos. Apesar de serem pessoas completamente diferentes, enquanto o dia transcorre eles passam a 
aceitar uns aos outros, fazem várias confissões e tornam-se amigos.
Diário de um adolescente -  Lançamento: 1995 - Gênero: Drama, Biografia
Em Nova York, um jovem (Leonardo DiCaprio) é um promissor jogador de basquete, mas logo se 
afunda no submundo das drogas e, para manter o seu vício, ele rouba e se prostitui.
Garota Interrompida - Lançamento: 2000 - Gênero: Drama, Biografia
Em 1967, após uma sessão com um psicanalista que nunca havia visto antes, Susanna Kaysen 
(Winona Ryder) foi diagnosticada como vítima de “Ordem Incerta de Personalidade” - uma aflição 
com sintomas tão ambíguos que qualquer garota adolescente pode ser enquadrada. Enviada para 
um hospital psiquiátrico, ela conhece um novo mundo, repleteo de jovens garotas sedutoras e tran-
stornadas. Entre elas está Lisa (Angelina Jolie), uma charmosa sociopata que organiza uma fuga.
Donnie Darko - Lançamento: 2000 - Gênero: Drama, Suspense
Donnie (Jake Gyllenhaal) é um jovem brilhante e excêntrico, que cursa o colegial mas despreza a 
grande maioria dos seus colegas de escola. Donnie tem visões, em especial de um coelho monstru-
oso o qual apenas ele consegue ver, que o encorajam a realizar brincadeiras destrutivas e humil-
hantes com quem o cerca. Até que um dia uma de suas visões o atrai para fora de casa e lhe diz que 
o mundo acabará dentro de um mês. Donnie inicialmente não acredita na profecia, mas momentos 
depois um avião cai bem no telhado de sua casa, quase matando-o. É quando ele começa a se per-
guntar qual o fundo de verdade da sua previsão.
Precisamos falar sobre o Kevin - Lançamento: 2011 - Gênero: Drama
Eva (Tilda Swinton) mora sozinha e teve sua casa e carro pintados de vermelho. Maltratada nas 
ruas, ela tenta recomeçar a vida com um novo emprego e vive temorosa, evitando as pessoas. O 
motivo desta situação vem de seu passado, da época em que era casada com Franklin (John C. 
Reilly), com quem teve dois filhos: Kevin (Jasper Newell/Ezra Miller) e Lucy (Ursula Parker). Seu 
relacionamento com o primogênito, Kevin, sempre foi complicado, desde quando ele era bebê. Com 
o tempo a situação foi se agravando mas, mesmo conhecendo o filho muito bem, Eva jamais imagi-
naria do que ele seria capaz de fazer.

Filmes sobre jovens rebeldes

O comportamento do jovem adolescente deve ser acompanhado de forma 
presente pelos pais

Para lidar com adolescentes re-
beldes, é indicado que os pais di-
aloguem com os filhos, acompan-
hando o dia a dia de suas atividades 
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O pequeno Bernardo Roggia Lovato, de 2 anos e 4 meses, curtindo 
sol e piscina nas férias

Indicado ao Oscar de 2018, 
Touro Ferdinando é uma ótima 

Touro Ferdinando ensina a verdadeira lição do 
amor entre humanos e animais

Touro Ferdinando bate na tecla do ativismo social e comove crianças e adultos

opção para assistir com a garo-
tada. A animação é uma releitu-

ra da obra do autor Munro Leaf, 
cujas ilustrações, na época de 
seu lançamento, foram feitas 
pelo americano Robert Lawson.

O livro foi lançado em 1936, 
nove meses antes da eclosão 
da Guerra Civil Espanhola e 
causou um alvoroço na época.

Os adeptos do ditador Fran-
cisco Franco o classificaram 
como um livro pacifista, sendo 
proibido em muitos países que 
adotaram modelos fascistas de 
governo. Por outro lado, devido 
a proibição por esses regimes, 
o pequeno romance foi pro-
movido a condição de livro de 
ideologia esquerdista.

Na verdade, a mensagem 
de Ferdinando, o touro, é clara 

Animação da Disney venceu Oscar em 1939

nos dias de hoje: não ataca nem 
ideologias de direita ou agencia 
as de esquerda. Antes de tudo, 
é um livro infantil que coloca 
em ênfase o sentimento dos 
animais e ressalta que a ideia 
da tourada, hoje em dia, é tão 
ultrapassada que nem parece 
ser real. Ao ver o filme do bra-
sileiro Carlos Saldanha (diretor 
das sagas A Era do Gelo e Rio), 
essa ideologia direita e esquer-
da não chega sequer a ser cog-
itada. 

Esta é a segunda vez que 
Ferdinando é adaptado às 
telonas. Em 1938, a história 
tinha se tornado um curta-me-
tragem realizado pela Walt 
Disney. Assim como aquela 
vez, em que conquistou um 
Oscar na categoria, o filme irá 
concorrer na premiação deste 
ano, desta vez na categoria an-
imação. 

Sinopse

Situado na Espanha, Ferdi-
nando é um “touro doméstico” 
que é criado para ser um touro 
de briga, mas sempre que pode 
foge de qualquer confronto.

Um dia, ele consegue fugir 
daquele ambiente e vai morar 
em uma fazenda, onde vive 
rodeado de muitas flores (as 
quais ele ama), da amiga Nina, 
do pai dela e de um cachorro, 
que adora chamar de “irmão”. 
Mas o destino leva Ferdinan-
do, já grande e forte, mas nada 
valente, de volta ao criadouro 
e ele precisa se preparar para 
participar de uma grande tou-
rada.  

Oscar 2018
As demais animações com 

quem “O Touro Ferdinando” 
vai concorrer na disputa pela 
estatueta são: “O Poderoso 
Chefinho” ,”The Breadwinner” 
“Viva - A Vida é uma Festa” e 
“Com Amor, Van Gogh”.

Muitas pessoas adoram a 
culinária japonesa e acabam 
oferecendo aos pequenos a 
refeição. No entanto, sush-
is e afins são compostos por 
diversas preparações, entre 
elas algumas que utilizam 
pescados crus na composição.

O consumo de carnes e 
peixes crus não precisa ser 

Pais devem ter cuidado ao oferecer peixes 
e outros alimentos crus para os pequenos

proibido para as crianças, mas 
deve estar cercado de cui-
dados, a fim de evitar a con-
taminação cruzada entre os 
alimentos e minimizar o risco 
de proliferação de micro-or-
ganismos causadores de in-
toxicação alimentar. Portanto, 
o local destinado ao preparo 
dessas comidas deve garantir 

Idade ideal para permitir crianças a comer sushi é a partir dos 3 anos

o controle higiênico sanitário 
adequado para minimizar pos-
síveis riscos. Nesse sentido, é 
fundamental escolher cuida-
dosamente os restaurantes. 

Quanto à idade ideal para 
o consumo de alimentos crus, 
não há um consenso sobre 
isso. Algumas recomendações 
citam que deve ser a par-
tir dos 3 anos, uma vez que, 
nesta idade, o sistema imu-
nológico da criança já está 
mais formado e conseguiria 
reagir melhor em casos de 
possíveis contaminações ali-
mentares – que podem causar 
náuseas, vômitos, diarreia e 
desidratação.

Além disso, os frutos do 
mar (ostras, mariscos) são 
alimentos potencialmente 
alérgicos, que também têm a 
indicação de consumo a partir 
desta idade.

Num mundo cada vez mais 
consumista, no qual os mod-
elos de brinquedos existem 
em abundância, uma dica para 
os pais é ensinar aos filhos a 
criar jogos de materiais reci-

Tabuleiro de damas com materiais reciclados
clados. Esta atividade, de reuti-
lizar materiais que iriam para o 
lixo, e transformar em algo útil 
para os pequenos, aguça a cri-
atividade e induz à valorização 
do esforço. Um dos brinque-

dos que é muito fácil de fazer 
é o tabuleiro de damas. Para 
a base, é preciso uma placa 
de MDF quadrada (ou outros 
materiais). Nesta base serão 
feitos riscos que formarão o 
tabuleiro quadriculado (com 
8 quadrados na horizontal e 8 
na vertical, formando 64 quad-
radinhos).

Depois é só pintar meta-
de dos quadros de uma cor e a 
metade em outra cor, igual um 
tabuleiro de damas vendido 
nas lojas. E para as peças basta 
pegar 12 tampinhas de garra-
fa PET verdes e 12 tampinhas 
vermelhas para começar o jogo 
com seus filhos aí na sua casa.Base do tabuleiro pode ser feita em MDF e peças com tampas de garrafa PET
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Pulgas e carrapatos judiam 
dos nossos amigos peludos. 
Esses parasitas se alimentam 
de sangue, o que deixa nossos 
bichinhos fracos. Além disso, 
eles são responsáveis por uma 
série de doenças e irritações, 
tais como febre, fortes cocei-
ras, erupções cutâneas e bol-
has na pele. Para evitar este 
incômodo, existe uma receita 
natural, a base de bicarbonato 
e vinagre de maçã, que elimi-
na essas pragas e também dar 
um brilho especial nos pelos do 
seu bichinho.

Ingredientes
100 ml de vinagre de maçã
Meia colher de chá de sal 

marinho
Meia colher de chá de bi-

carbonato de sódio
2 ou 3 colheres (sopa) de 

agua morna

Como fazer
Em um frasco spray mis-

ture o vinagre, o sal e o bi-
carbonato.Acrescente a água 
morna e agite  Pulverize todo o 
corpo do seu bichinho. Dê uma 

Receita caseira elimina 
pulgas e carrapatos 

atenção especial às áreas mais 
quentes que são: orelhas, per-
nas e pescoço.

Dicas
Sempre escove os pelos 

dos seus cães e gatos, isso 
ajuda no controle desses par-
asitas. Tenha sempre o hábito 
de inspecionar a pele dos seus 
animais. Caso encontre algum 
intruso (estará bem fraco devi-
do ao produto), remova-o com 
luvas.

 Parasitas se alimentam de sangue, 
deixando os bichinhos fracos

O primeiro passo é saber 
se o animal vai participar de 
suas viagens ou se vai ficar 
em casa e lembrar sempre 
que não há justificativa cabív-
el para abandonar um animal, 
o que também é crime!

Assim, depois de decidir 
se o animal vai lhe fazer com-
panhia na viagem ou não, é 
necessário tomar alguns cui-
dados para garantir a segu-
rança do mesmo em qualquer 
situação escolhida.

Levando junto 
Para quem deseja des-

frutar das férias ao lado do 
bichinho, é preciso ficar aten-
to a uma nova modalidade de 
empresas, as que fazem par-
te do petfriendly.

Este tipo de negócio acei-
ta os animais dentro de suas 
comodidades e podem ser 
encontradas como hotéis, 
companhias aéreas, restau-
rantes, rodoviárias etc. Con-
tudo, antes de se deslocar 
para o destino da viagem, é 
preciso esta atento à coisas 
importantes:

Faça um check-up veter-
inário com o animal, além de 
evitar algum transtorno du-

O que fazer com o pet no 
período de férias e viagem 

rante a viagem, este tipo de 
procedimento é exigido por 
algumas agências de trans-
portes;

Atenção para os pisos 
quentes, tendo em vista que 
eles podem queimar as patas 
do pet. Por isso, busque sair 
com ele em horários menos 
quentes;

Lembre-se de manter 
água limpa e fresca sempre 
por perto;

Em casos de viagens em 

carro, você deve usar caixa de 
transporte presa ao cinto de 
segurança. 

Além disso, é indicado 
não alimentar o animal antes 
da vigem e não se pode deix-
ar as janelas abertas;

É indicado apostar em 
coleiras que possuam uma 
plaquinha de identificação ou 
um microchip, em casos de 
perder o animal estes dispos-
itivos irão facilitar o encontro 
deles.

Pet em casa
O principal ponto é nun-

ca deixá-lo sozinho por muito 
tempo;

Deixe muita água e ali-
mento disponível;

Chame alguém da família 
para visitá-lo e sair para brin-
car e passear com o animal 
na sua ausência. Outra pos-
sibilidade é contratar alguém 
que faça este tipo de serviço 
à domicílio ou um hotelzinho;

No caso específico dos 
hoteizinhos, faça uma visi-
ta criteriosa no espaço e de 
preferência com o animal, 
para que ele já conheça o lo-
cal antes de usá-lo como es-
tadia.

No carro, o animal deve sempre ser levado dentro da caixinha de transporte

Lembre-se de levar na viagem brinquedos para entreter o animal Bebel, de 1 ano e 8 meses, é a pet da Sheila e do Bruno Numer
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Maicon Santos  aniversariou no último dia 22. Felicidades! Rodrigo Oliveira comemorou ontem, 25/01, seu aniversário

Nan Li, Juliana Ramme de Souza e Luis Schneider curtindo viagem  

Gabriela Michelon curtindo férias

Nestor Villarreal aproveita as delícias da Serra Gaúcha


