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A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Saturno indicando dias de mo-
vimento positivo em seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O período pode trazer 
indicar a concretização de uma parceria ou 
sociedade comercial ou um namoro. O Sol ca-
minha através de Touro e recebe um ótimo as-
pecto de Saturno indicando dias de concreti-
zação de planos e projetos relacionados à sua 
vida pessoal e profissional. O momento pode 
envolver distanciamento de pessoas tóxicas.

Renan não revela a surpresa 
da grife para Beth. Gael orienta 
Clara, que se prepara para as-
sumir a mina. Zé Victor se apre-
senta como chefe da mina para 
Clara. Clara promove Juvenal e 
Amaro e afirma aos garimpeiros 
que tudo será feito dentro da lei. 
Zé Victor conta as novidades da 
mina para Sophia. Estela cuida de 
Sophia. Chega o dia do casamento 
de Raquel e Bruno. A Grande Mãe 
afirma a Mariano que o ajudará a 
falar com Clara. Tomaz passa o dia 
com Lívia. Renato rapta Tomaz e 
exige de Clara uma alta quantia 
para o resgate.

DEUS SALVE O REI

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO

Orlando e Petrônio avisam a 
Rodolfo que o carregamento de 
água será suspenso. Selena en-
contra Radamés na floresta. Ro-
mero captura Constantino, que 
revela o paradeiro de Afonso. 
Selena encontra Afonso e Tiago. 
Constantino ameaça Catarina. Elói 
chantageia Virgílio e Delano ouve. 
Agnes informa a Afonso que Virgí-
lio sequestrou Amália e Levi. De-
lano segue Elói e recupera a carta 
de Catarina. Selena, Ulisses e Tia-
go enfrentam Romero e acabam 
presos. Virgílio empurra Amália, 
que bate a cabeça e desmaia. Ca-
tarina chega ao cativeiro e Virgilio 
se surpreende ao ser atacado por 
Delano.

Isadora dorme com Getúlio 
e impede que Rosália descubra. 
Érico aceita a chantagem de Jade. 
Úrsula aceita estrelar um vídeo 
feito por Bárbara. Alex estranha 
quando Gabriela diz que precisa 
sair à noite. Márcio chega à casa de 
Rafael e avisa que decidiu morar 
na casa do pai. Vinícius afirma a 
Hugo que é amigo de Talíssia. Pau-
lo anuncia que Garoto já sabe tocar 
violão. Érico beija Flora e Jade reg-
istra com seu celular. Márcio man-
da uma mensagem para Gabriela 
em nome de Rafael, cancelando o 
encontro. O vídeo de Úrsula é di-
vulgado na internet.

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

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival 
espiritual para comemoração de iluminação 
do Buda, que chega em Escorpião e em óti-
mo aspecto com Saturno indicando dias de 
finalização de projetos ou processos que 
envolvam seu crescimento profissional. Sua 
carreira dá um passo à frente nos próximos 
dias. Momento de colheita. O Sol caminha 
através de Touro e recebe um ótimo aspecto 
de Saturno indicando dias de interiorização 
e necessidade de ficar mais perto dos seus. 
Sua casa torna-se o melhor lugar do mundo 
para estar.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Saturno indicando dias de mo-
vimento nos projetos pessoais e profissionais 
de médio prazo. Seu mundo espiritual ganha 
um novo alento e um caminho diferente pode 
ser encontrado nos próximos dias. O Sol ca-
minha através de Touro e recebe um ótimo as-
pecto de Saturno indicando dias de movimen-
to na vida social e aproximação de amigos. 
Um projeto pode ser negociado e um novo 
contrato firmado nos próximos dias.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival 
espiritual para comemoração de ilumi-
nação do Buda, que chega em Escorpião e 
em ótimo aspecto com Saturno indicando 
dias de bênçãos voltadas às suas emoções 
mais profundas, mas, também, à acordos e 
negociações envolvendo grande soma de 
dinheiro. Prepare-se para mudanças in-
tensas em sua vida. O Sol em Touro recebe 
um ótimo aspecto de Saturno concretizan-
do projetos que envolvem diretamente o 
aumento de seus rendimentos. Abra seus 
braços para as novas energias.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo as-
pecto com Saturno indicando dias de concreti-
zação de projetos, especialmente de trabalho. 
Sua saúde passa por um momento de extraor-
dinário equilíbrio. Aproveite as energias para 
mantê-la dessa forma. O Sol em Touro, recebe 
um ótimo aspecto de Saturno em Capricórnio 
indicando um período de interiorização e ne-
cessidade de distanciar-se da vida social. Óti-
mo momento para o planejamento de um novo 
projeto. O mês promete derramar algumas 
bênçãos em sua vida.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Saturno indicando dias de maior 
envolvimento com seu coração. Um romance, 
que vem sendo desenhado pelo Universo, 
pode dar um passo à frente. Um namoro pode 
começar. Se estiver pensando em aumentar 
a família, é hora de tentar a gravidez. O Sol 
caminha através de Touro e recebe um ótimo 
aspecto de Saturno em Capricórnio indicando 
dias de movimento agradável na vida social 
e aproximação de amigos. Os trabalhos em 
grupo serão todos abençoados.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival 
espiritual para comemoração de ilumina-
ção do Buda, que chega em Escorpião e 
em ótimo aspecto com Saturno indicando 
dias de movimento em sua vida doméstica 
e nos relacionamentos em família, que se 
tornam mais agradáveis. O momento pode 
indicar a finalização de uma negociação 
envolvendo a compra ou venda de um imó-
vel de família. Dias de recompensas e co-
lheitas na vida profissional. Sua carreira dá 
um passo à frente. O sucesso chega depois 
de muito esforço e dedicação. Procure di-
vertir-se com seu amor e/ou com amigos.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Saturno indicando dias de boa 
comunicação e bons resultados para quem 
estiver envolvido com jornalismo, publi-
cações, venda, moda e comércio. O momen-
to é ótimo para finalizar cursos e estudos e 
para realizar viagens rápidas. O Sol caminha 
através de Touro, recebe um ótimo aspecto 
de Saturno em Capricórnio indicando dias de 
movimento e concretização de projetos de 
médio prazo. Uma viagem pode ser marcada 
ou realizada nos próximos dias.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Saturno indicando dias de movi-
mento intenso e poderoso em sua vida mate-
rial e financeira. Uma negociação, envolven-
do a compra ou venda de um imóvel, pode ser 
finalizada e trazer as mudanças financeiras 
esperadas há muito tempo. O Sol caminha 
através de Touro e recebe um ótimo aspecto 
de Saturno em Capricórnio indicando dias de 
negociações e acordos, relacionados a uma 
parceria financeira, processo de divórcio ou 
herança.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival 
espiritual para comemoração de iluminação 
do Buda, que chega em seu signo e em óti-
mo aspecto com Saturno indicando dias 
de expansão e crescimento, além de finali-
zação de questões que envolvem sua vida 
pessoal e profissional. O momento é ótimo 
para entrar em contato mais profundo com 
suas emoções e com sua vida espiritual. O 
Sol caminha através de Touro e recebe um 
ótimo aspecto de Saturno em Capricórnio 
indicando dias de movimento positivo nos 
relacionamentos pessoais e profissionais. 
Um namoro pode começar.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival 
espiritual para comemoração de iluminação 
do Buda, que chega em Escorpião e em óti-
mo aspecto com Saturno indicando dias de 
interiorização e necessidade e distanciar-se 
da vida social e de conversas vazias. A vida 
espiritual ganha força e você pode encontrar 
um novo e transformador caminho de vida. 
O Sol caminha através de Touro e recebe um 
ótimo aspecto de Saturno em Capricórnio 
indicando dias de movimento positivo em 
sua rotina, especialmente de trabalho. Um 
novo projeto ou contrato pode ser concre-
tizado nos próximos dias.

A semana começa sob as poderosas 
energias da Lua Cheia de Wesak, festival es-
piritual para comemoração de iluminação do 
Buda, que chega em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Saturno indicando dias de con-
fraternização e movimento na vida social e 
aproximação de amigos, novos e antigos. Um 
projeto em equipe, social ou político, pode 
ser aprovado ou finalizado. O Sol caminha 
através de Touro e recebe um ótimo aspecto 
de Saturno em Capricórnio indicando dias de 
abertura de seu coração. Um romance pode 
dar um passo mais sério e tornar-se rapida-
mente em um namoro. Procure distanciar-se 
do barulho social e medite.

Williamson dá dinheiro a 
Uirapuru para que o poeta deixe 
o Vale do Café. Darcy exige que 
Uirapuru peça desculpas a Mariana 
antes de partir. Com atraso, Lídia 
entrega a carta de Darcy a Elis-
abeta. Ema finge para Ernesto que 
não se sensibilizou com o beijo dos 
dois. Rômulo encontra Dr. Jonatas 
desfalecido. Uirapuru tenta con-
versar com Mariana, mas Elisabeta 
impede. Ernesto decide partir para 
São Paulo. Elisabeta agradece a 
carta de Darcy e anuncia que se 
mudará para São Paulo. Uirapu-
ru convence Lídia a fugir com ele. 
Um oficial de justiça comunica ao 
Barão, Aurélio e Ema que a família 
deve deixar a fazenda.

A apresentadora da Record, 
Sabrina Sato, está grávida do pri-
meiro do seu noivo, o ator Duda 

Em vídeo no Instagram, a apresentadora confirmou que será mãe

Sabrina Sato anuncia gravidez do primeiro filho
Nagle. O casal já mora junto há 
algum tempo e Sabrina sempre 
deixou claro em entrevistas sobre 

o sonho de ser mãe. A notícia foi 
divulgada em primeira mão pelo 
jornalista Léo Dias, do programa 

Fofocalizando, do SBT. Segundo 
ele, a “japa” está grávida de sete 
semanas e tem uma gestação de 
risco, por isso a informação não 
foi divulgada antes. Por conta do 
risco, a apresentadora está inter-
nada desde o dia 14 de abril em 
um hospital de São Paulo. Depois 
de adiar a sua próxima gravação 
para a última quarta-feira (02), a 
produção e a equipe da japa foram 
informados de que a edição preci-
saria ser cancelada, já que ela não 
foi liberada pelos médicos e terá 
que esperar mais algumas sema-
nas para voltar. 

Sabrina confirmou a gravidez 
em sua conta no Instagram, no 
dia primeiro de maio. “Eu sempre 
sonhei com esse momento, mas 
agora o sonho passou a ser rea-
lidade... E que responsabilidade! 
Daqui a aproximadamente 210 
dias a gente vai se ver pela primei-
ra vez, mas até lá, estaremos bem 
juntinhos nessa jornada, num mix 
de sentimentos onde o resultado 
é muito AMOR. Vou ver você cres-
cendo, te proteger e vibrar com 
seus chutinhos...



///  Trends  ///  Gazeta   /// 04 de maio de 2018 moda

Boina
Queridinha das francesas, a 

boina promete ser muito usada 
neste outono-inverno. Ressurgin-
do no desfile da Dior, o acesorio 
apareceu em diversos estilos, 
cores e estampas e voltou com 
força entre as fashionistas. Para 
quem quiser proteger a cabeça no 
frio com estilo, a boina é uma óti-
ma opção.

Coturno
A bota que vai fazer a cabeça 

e os pés neste outono-inver-
no é, sem dúvidas, o coturno. O 
acessório de estilo militar deixa o 

Boina e coturno estão entre as principais 
tendências de moda para o outono inverno
 Muda a estação e as tendências mudam também

look instantaneamente mais cool. 
Ainda é possível escolher entre 
a versão clássica sem salto ou 
nas opções atualizadas com salto 
grosso e cano mais baixo.

Fake Fur 
Para se aquecer nas temper-

aturas mais baixas do ano, nada 
melhor do que um casaco de pele 
falsa. A peça foi destaque no street 
style das principais semanas de 
moda internacionais.

As tendências que eram 
muito fortes nos anos 80 e 90 
estão voltando com tudo no 
mundo da moda e da beleza. 
Nos cabelos, o acessório que 
vem conquistando é o scrunch-
ie, que nada mais é do que um 
elásico de cabelo revestido de 
tecido, que pode ser liso, estam-
pado, de algodão, de veludo, de 
paetês, entre outra possibili-
dades.

 No Brasil, ficou bastante 
conhecido como frufru. Mas vale 
ressaltar que, atualmente, tem 
ganhado nomes mais chiques. 
O designer dinamarquês Line 
Sander Johansen, por exemplo, 

Não é necessário comprar 
mil e uma roupas incrementa-
das com as últimas tendências 
da moda para estar bem-vesti-
da e Gisele Bündchen é a pro-
va disso. Peças básicas podem 
sim compor um visual casual 
com elegância e sem exageros. 
Calça jeans, camiseta branca e 
pronto. A dupla é, sem dúvidas, 
infalível para um guarda-roupa 
versátil.

A foto, que foi tirada nas 
dunas do Catar, mostra que 
Gisele deu alguns toques de es-
tilo à sua produção: pequenos 

Túnel do tempo: scrunchie, o elástico 
de cabelo dos anos 90 é tendência
O acessório revestido de tecido está conquistando as fashionistas

chama seus scrunchies de hair 
cloud, algo como nuvem de ca-

belo, devido ao efeito que pro-
porciona nos cabelos.

As opções de modelos de scrunchie são muitas

O designer dinamarquês Line Sander Johansen, por exemplo, chama seus 
scrunchies de hair cloud, algo como nuvem de cabelo

Gisele Bündchen prova que peças 
básicas podem criar look estiloso

brincos, colar verde com pedra 
e uma pulseira grossa. Com 
somente isso, mostrou que um 
visual simples basta para ficar 
linda e plena.

Para criar diferentes visuais 
com camiseta e calça jeans é 
simples. Para um ar mais arru-
madinho, um blazer e um es-
carpim bastam para dar uma 
incrementada. Para descon-
trair ainda mais, jaqueta jeans e 
tênis. Junto com uma sandália 
anabela ou uma sapatilha, se 
torna uma boa pedida para um 
passeio.

A foto, que foi tirada nas dunas do Catar, mostra que Gisele, ao meditar,  usa um 
look bastante simples, porém estiloso, com peças coringas
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O batom vermelho levanta 
qualquer look. Qualquer calça 
jeans e camiseta básica fica muito 
mais interessante com o vermel-
ho aplicado nos lábios. Clássico, 
nunca sai de moda e vai bem em 
quase todas as situações.

No entanto, hoje existe uma 
variedade enorme de tons, os que 
são capazes de valorizar ainda 
mais a beleza e, também, aqueles 
que podem desfavorecer.

Loiras de pele clara
O vermelho clássico, bem 

vivo, funciona muito bem para 
mulheres de pele e cabelos clarin-
hos, porque ajuda a trazer rubor à 
face. Tons fechados também val-
orizam, pois criam destaque, já os 
de tom coral são ideias para quem 
gosta de discrição.

 Cuidado apenas com os tons 
excessivamente escuros, pois 
tendem a deixar a pele ainda mais 
pálida, bem como as cores muito 
quentes, que acabam causando o 
mesmo efeito.

Morenas de pele clara
Tons de vermelho que ten-

dem a puxar para o rosa ou roxo 
valorizam as mulheres de cabelos 
escuros e pele clara. Os vermel-
hos alaranjados, assim como o 

Usando o tom certo de vermelho 
para valorizar os lábios

vermelho cereja, ficam ótimos nas 
mulheres com essa característica.

Pele morena
Tons mais escuros, como o 

vinho, valorizam esse tom de pele, 
mas para um contraste maior, o 
tom cereja é o ideal. O alerta para 
as mulheres de pele morena é 
para os tons de vermelho muito 
claros, pois não, costumam cair 
bem.

Pele negra
Essa pele não possui mui-

ta restrição: os tons escuros e 
fechados casam perfeitamente, 
enquanto os abertos e de cores 
vivas criam um contraste muito 
interessante. 

Mulheres negras podem 
abusar de vermelhos vibrantes, 
sem medo de apostar em texturas 
cremosas, que trazem brilho à 
pele.

Apesar das sugestões, quan-
do o assunto é maquiagem, não 
existe certo ou errado. Por isso, 
vale testar todos os tons, já que as 
peles, mesmo sendo muito pare-
cidas, costumam ter tonalidades 
diferentes e, além disso, o gosto 
pessoal e a intenção da make é o 
que contam no final.

Para as mulheres de pele morenas, os tons menos vibrates valorizam a pele

O verão foi embora e as minis-
saias e shortinhoss dão espaço as 
calças, leggings e outras roupas 
mais pesadas e quentinhas. Mas, 
apesar de ficarem menos expostas, 
as pernas ainda devem receber at-
enção.

No outono e inverno é impor-

Mantendo as pernas lindas 
mesmo no inverno

tante seguir alguns cuidados es-
pecíficos para evitar que a região 
resseque, tornando-se áspera e até 
esbranquiçada. Nessa época do ano 
a queda das temperaturas provo-
cam a redução da produção das 
glândulas sebáceas, que aumen-
tam as chances de desidratação.

Banho quente 
Apesar de ser uma delícia, a 

água muito quente elimina a cam-
ada protetora da pele, a deixando 
ressecada. 

Escolha do sabonete
Utilizar um sabonete mais cre-

moso, rico em agentes hidratantes 
na sua composição ajuda a manter 
a pele hidratada.

Depilação
Não existe certo ou errado 

quando se trata de depilar as per-
nas no inverno. Mas é importante 

lembrar que,  nesta época do ano 
a pele tende a ficar mais sensív-
el e ressecada, e a dica e adotar 
um método de depilação que seja 
menos agressivo com a pele.

Esfoliação
A esfoliação, de uma a duas 

vezes por semana, ajuda a des-
encravar os pelos e a remover as 
células mortas que acabam difi-
cultando a absorção dos agentes 
hidratantes.

Hidratante, 
quando aplicar?
O ideal é aplicar o creme hi-

dratante corporal logo após o ban-
ho, já que a água morna ajuda a 
abrir os poros e facilita a absorção 
do produto. Para essa época, a 
dica é um produto mais espesso, 
com alta concentração de óleo na 
composição e maior poder de hi-
dratação.

Para essa época, a dica é um hidratante 
mais espesso, com alta concentração 
de óleo na composição
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O evento, que acontece en-
tre 9 e 11 de maio, recebe repre-
sentantes da Cultura do estado, 
do país e também internacionais. 
Grandes nomes da área irão abor-
dar temas que compreendem to-
dos os segmentos culturais como 
economia da cultura, patrimônio 
material e imaterial, pós-verdade 
e democratização de acesso, en-
tre outros. O congresso, será Fun-
dação Casa das Artes (Rua Herny 
Hugo Dreher, 127 - Planalto) e no 
Hotel Dall’Onder (Rua Herny Hugo 
Dreher, 197). Na programação,  pa-
lestras, mesas de trabalhos, ofi-
cinas, apresentações artísticas, 
mostra de cinema e assembleia. As 
inscrições são até o dia 7 de maio, 
no site www.conselhodeculturars.
com.br.

Programação
Quarta-feira (09)
15h: Abertura do credencia-

mento – Dall’Onder.
19h: Abertura oficial - Casa 

das Artes.
20h30: Palestra de abertura – 

Casa das Artes.
Quinta-feira (10)
9h: Mesas De Trabalhos
1.Comunicação e uso da mídia 

produção cultural no  Dall’Onde. 
Moderador - Conselheira Estadual 
de Cultura Erika Hanssen Madale-
no; Secretario - Paula Simon

2.Economia da Cultura, ges-
tão, fomento e financiamento 
naCasa das Artes. Mediador - 

II Congresso Estadual de Cultura tem palestras, 
mesas de trabalhos e oficinas especiais

Conselheira Estadual de Cultura 
Marlise Machado. Secretario - 
Adriana Xaplin

3.Patrimônio material e ima-
terial, preservação e identidade, 
no Dall’Onder. Mediador - Conse-
lheiro Estadual de Cultura Plínio 
Mósca. Secretário - Paulo Campos

4.Encontro de Conselhos Mu-
nicipais, na Casa das Artes. Media-
dor – Conselheira Estadual de Cul-
tura Liane Yara Richter. Secretário 
- Élvio Vargas

5.Democratização de acesso 
à cultura no Dall’Onder. Mediador 
– Conselheiro Estadual de Cultura 
Gilberto Herchendorfer. Secretá-
rio - Luciano Fernandes

11h: Todos os grupos abrem 
para debates e trabalhos com ela-
boração de resoluções

14h: Apresentações artísticas 
nas cinco mesas de trabalho

14h30 – 16h30
1. Comunicação e cultura em 

tempos de pós-verdade: desafios 
para a democracia, no Dall’Onde. 
Mediador - Marizandra Rutilli . Se-
cretario - Conselheiro Estadual de 
Cultura Luiz Carlos Sadowski

2.Economia da Cultura, ges-
tão, fomento e financiamento, 
no Dall’Onder. Moderador – Con-
selheiro Estado de cultura José 
Mariano Bersch.Secretária - Erika 
Hanssen Madaleno

3.Patrimônio material e ima-
terial, preservação e identidade 
no Dall’Onder. Mediador – Conse-
lheiro de Estado de Cultura Rafael 

O encontro, alusivo aos 130 
anos Abolição da Escravatura, ac-
ontece no próximo 11 de maio. O 
evento tem o objetivo de propor 
uma reflexão sobre a desigualdade 
racial no país e dessa forma val-
orizar os modos de vida, saberes e 
fazeres, valores e identidades que 
asseguram a promoção e o recon-
hecimento da cultura de grupos 
afro-brasileiros. 

Movimento Negro Raízes
O Movimento Negro desen-

volve sua atividade social desde o 
final de 2017, através de oficinas e 
palestras para alunos de escolas 
e também para o público adulto, 
sendo estes eventos ministrados 
por alguns dos coordenadores da 
entidade e demais integrantes. O 
‘Movimento Negro Raízes’ foi fun-
dado em janeiro de 2018 e tem o 
intuito de pensar a causa Negra 
e todos os temas como: racismo, 
preconceito, intolerância religiosa 
e também para enaltecer a Cultu-
ra Negra e a representatividade 
do Negro na sociedade local e re-
gional. É coordenado Silvio dos 
Santos, Sílvia dos Santos, Solana 
Côrrea, Marcus Flavio Dutra Riber-
io, Armelinda Gonçalves e Oscar 
Gonçalves.

“Rupturas”, é mais nova 
mostra artística a aportar na 
Fundação Casa das Artes. A mostra 
reúne dez obras, produzidas de 
2016 a 2018 pela artista visual 
paulista Flávia Pinheiro Costa, com 
a técnica de tinta a óleo. A vernis-
sage acontece no dia 3 de maio, às 
19h30, no salão Orlikowski. 

As obras representam um mo-

Pavan dos Passos
4.Encontro de Conselhos Mu-

nicipais, sistemas e gestão
Representando Sedactel  CEC 

e MINC, na Casa das Artes. Mode-
rador - Conselheira Estadual de 
Cultura Paula Simon. Secretário - 
Plínio Mósca

5. Democratização de acesso 
à cultura, no Dall’Onder. Mode-
rador – Conselheiro estadual de 
cultura André Venzon. Secretário 
- Gilberto Herchendorfer

16h: Abrem os debates e tra-
balhos de grupos pra propostas e 
resoluções

17h - 19h: Trabalhos diversi-
ficados, oficinas de Projetos Cul-
turais; de Cerimonial e Protocolo; 
de Formação de Platéia; Mostra 
de Cinema Inclusiva, noDall’Onder  
Exposição - Rua Coberta.

20h: Casa das Artes- Palestra 
com Ministro do Uruguai

21h30: Apresentações artísti-
cas 

Sexta-feira (11)
9h: Palestra Uruguaia
10h30: Oficinas de Patrimô-

nio; de Diversidade Cultural; Te-
atro e o exercício além do palco ; 
Assessoria de imprensa – estraté-
gias para Assessoria de Comunica-
ção para cultura

14h Mesa de debates final – 
A cultura e suas novas propostas 
para vida contemporânea na Casa 
das Artes. Moderador – Conselhei-
ro Estadual de Cultura Luciano 
Fernandes

Encontro da Cultura Afro - 130 anos 
Abolição da Escravatura no Brasil

Encontro da Cultura Afro
Dia: 11 de maio - a partir das 

19h30
Local: Sala Pública de Cinema 

- Fundação Casa das Artes
Informações: movimen-

tonegroraizes@yahoo.com / 
Whatsapp (54) 9.9107.2128 Mar-
cus - (54) 9.9629.1711 Silvio - (54) 
9.9125.4971 Oscar

Entrada gratuita / Programa 
‘Cultura do Bem’: na entrada do 
evento recebem-se doações de 1 
quilo de ração ou 1 quilo de alimen-
to não perecível

Programação
Dia: 11 de maio - a partir das 

19h30
- Abertura
- Povo de Terreiro de Bento 

Gonçalves fará a apresentação do 
Hino da Umbanda e uma referên-
cia ao padroeiro da cidade de Ben-
to Gonçalves, Santo Antônio

- Apresentação: Grupo de ca-
poeira Abadá

- Apresentação: Solo de dança 
afro - Daniel Correa

- Oficina de Sucata Sono-
ra: Dança, Música e Poesia apre-
sentará um recital de poesia com 
percussão

- Roda de Samba: Grupo C’du 
Samba

Mostra “Rupturas” reúne obras da artista 
Flávia Pinheiro Costa

mento de conjugação entre o seu 
papel como artista visual e a pro-
jeção precisa do ato de criar. “A 
mostra traz obras que configura 
um desejo, uma necessidade mui-
to grande de trabalhar em grandes 
formatos. O resultado, que nem 
sempre é o imaginado a princípio, 
me agrada muito porque me traz 
uma sensação de paisagens es-
táticas. É como se o mundo tivesse 
parado por alguns momentos, pois 
traduzem uma pausa, um cessar 
no tempo e no espaço”, salienta 
Flávia. 

A artista plástica coloca 
também que numa época pau-
tada pela velocidade a arte vem 
para dar aquele momento de luci-
dez para o homem. “Num mundo 
onde a medida é a tecnologia, o 
instantâneo, o agora, a Arte preci-
sa se inserir como uma profunda e 
transcendente reflexão do espírito 
humano. Assim, é essencial parar, 
sentir e fruir uma obra para se 
conectar com o seu íntimo, com o 
seu universo particular. Só a Arte 
pode fazer essa mediação”, reitera. 

“Rupturas” foi selecionada 
pelo Edital 01/2017 Convocação 
para Exposições da Fundação Casa 
das Artes. Conta com o apoio da 
Secretaria da Cultura e com a par-
ceria de Rasador – Transporte e 
Logística.

A artista
Flávia Pinheiro Costa é artista 

visual, artista-educadora e atriz. 
Bacharel em Comunicação So-
cial pela FAAP, formada em artes 
cênicas pelo SENAC e, atualmente, 
cursa licenciatura em artes vis-
uais. Freqüentou os cursos livres 
de Dudi Maia Rosa, Vera Palumbo, 
Ana Laura Pinheiro, Paulo Pasta e 
Escola Panamericana de Artes.

Participou de diversas mostras 
coletivas nacionais e internacion-
ais. Foi 1º lugar em pintura abstrata 
nos XIX e XX Salão de Artes Plásti-
cas Paineiras do Morumbi e 2º e 3º 
lugar em pintura abstrata na Mara-
tona Cultural ACESC, em 2015 e 
2016 respectivamente. Autora do 
Projeto Caos que teve até o mo-
mento quatro edições. Atua como 
educadora em SESC´s e equipa-
mentos culturais da Prefeitura e do 
Governo do Estado de São Paulo.

Serviço
O que: mostra artística “Rup-

turas”, de Flávia Pinheiro Costa
Quando: de 03 a 30 de maio
Horário: 8h às 11h45 e das 

13h30 às 17h45
Onde: Fundação Casa das Ar-

tes – Rua Herny Hugo Dreher, 127, 
bairro Planalto

Entrada gratuitaMostra segue até o dia 30 de maio na 
Fundação Casa das Artes
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O aplicativo de mensagens 
instantâneas WhatsApp elevou 
para 16 anos a idade mínima para 
sua utilização dentro da União 
Europeia. Até então, os usuários 
deveriam ter 13 anos para acessar 
o aplicativo, em todo o mundo.

A medida foi tomada anteci-
pando o novo regulamento euro-
peu sobre proteção de dados pes-
soais (RGPD), que entra em vigor 
em 25 de maio e se aplica a todos 
os cidadãos europeus, segundo 
anúncio oficial da marca.

O RGPD estabelece 16 anos 
como a idade em que um menor 
pode autorizar sozinho a utili-
zação de seus dados pessoais e, 
assim, acessar os serviços que 
solicitam este tipo de informação, 
como o WhatsApp.

“No próximo mês, a União 
Europeia atualiza suas leis de pri-
vacidade para exigir mais trans-
parência sobre como os dados da 
internet são usados online”, diz o 
comunicado do WhatsApp. “A em-
presa renova então seus termos 
de uso e sua política de privaci-
dade onde o novo regulamento 
entrará em vigor”, diz o aplicativo.

Entre outras atualizações, o 
WhatsApp afirma que “criou uma 

WhatsApp aumenta para 16 anos 
a idade mínima para uso na UE
Até então, os usuários deveriam ter 13 anos para 
acessar o aplicativo em todo o mundo

entidade dentro da União Euro-
peia para oferecer seus serviços 
e atender aos novos e estritos 
padrões de transparência quanto 
à maneira de proteger a confiden-
cialidade dos seus usuários “.

Em dezembro, a CNIL, a au-
toridade francesa para a proteção 
de dados pessoais, ordenou ao 
WhatsApp que regulasse melhor 
a transferência de dados pesso-
ais que coleta para sua empresa-
-mãe, o Facebook.

Números
O aplicativo de mensagens 

WhatsApp, comprado pelo Face-
book em 2014 por US$ 22 bilhões, 
reúne atualmente um bilhão de 
usuários por dia. Disponível em 
60 idiomas, o aplicativo acusa 
um tráfego de que 55 bilhões de 
mensagens enviadas diariamente, 
4,5 bilhões de fotos compartilha-
das por dia e 1 bilhão de vídeos, 
segundo o site Statista.

O aplicativo WhatsApp for 
Business, dedicado exclusiva-
mente às empresas, se encontra 
em fase de testes e deve servir 
como um canal de comunicação 
entre pequenas empresas e clien-
tes.

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp elevou para 16 anos a idade 
mínima para sua utilização dentro da União Europeia

Buscar um filme na Netflix pe-
los gêneros oferecidos pode ser 
uma tarefa sem fim. Mas há uma 
forma de navegar por categorias 
muito mais específicas e que não 
estão disponíveis de cara.

Também é possível mudar a 
configuração das legendas, fazer 
sugestões de filmes e séries para 
que entrem no catálogo da Netflix 
e usar as teclas de atalho para fa-
cilitar a navegação.

Veja algumas dicas para tirar 
o máximo de proveito do popular 
serviço de streaming.

Buscar conteúdo por 
categorias escondidas
A Netflix conta com uma lista 

de categorias muito mais ampla 
do aquela a que aparece na tela. 
E qualquer um pode chegar a elas 
através do endereço: http://www.
netflix.com/browse/genre/XXX.

Os três últimos Xs devem ser 
substituídos pela categoria cor-
respondente. Por exemplo, para 
assistir a filmes africanos, o código 
é 3761. Ou para uma série coreana: 
67879.

Os códigos estão disponíveis 
em listas criadas por aficionados 
que são facilmente encontrados 
em buscas no Google.

A maioria dos códigos funcio-
na para a Netflix dos Estados Uni-
dos, mas há também alguns dispo-
níveis para outros países.

5 dicas pouco conhecidas para 
aproveitar ao máximo a Netflix

É possível sugerir que a plataforma inclua filmes no catálogo acessando o endere-
ço: https://help.netflix.com/pt/titlerequest e preencher um formulário.

Perguntada pelo site Masha-
ble sobre esta categorização, um 
porta-voz da Netflix explicou que 
o serviço usa milhares de subgê-
neros para adequar o conteúdo ao 
cliente segundo seu histórico de 
uso.

Como mudar as legendas
Você é um daqueles que assis-

te a tudo na versão original? Então 
as legendas talvez te incomodem, 
ou porque são muito grandes ou 
porque a cor não é adequada para 
o conteúdo do fundo.

Por sorte, existe uma opção 
que nem todo mundo conhece: a 
de personalizar as legendas da 
Netflix.

É preciso ir à opção de confi-
guração da página da Netflix e, a 
partir daí, ir à configuração de le-
gendas. Assim, é possível trocar a 
cor, o tamanho e a fonte para to-
dos os dispositivos.

Se o seu aparelho é uma Apple 
TV ou funciona com o sistema 
operacional iOS, a personalização 
deve ser feita no próprio disposi-
tivo, não pela web, como explica a 
Netflix na sua página.

Como pedir a Netflix 
que incorpore uma 
série ou filme
Esta é uma sugestão que nem 

sempre vai ser ouvida, mas é pos-
sível solicitar que a empresa incor-

pore em seu catálogo uma série ou 
filme que te interesse.

Em português, é preciso ir 
ao endereço: https://help.netflix.
com/pt/titlerequest e preencher 
um formulário.

Como saber se 
alguém usou sua conta
Você nunca assistiu a ne-

nhuma série de gastronomia e de 
repente surgem três recomenda-
ções sobre o tema na Netflix? Tal-
vez alguém tenha usado sua conta 
sem a sua autorização.

Para comprovar se isso ocor-
reu, você precisa acessar Sua con-
ta > Atividade de visualização > 
Ver acesso recente da conta. Isso 
te mostrará a data e hora do strea-
ming, além do país e o endereço IP.

Se houver alguma atividade 
suspeita e seu dispositivo não foi 
roubado, o melhor é trocar a senha 
e fechar a sessão nos dispositivos.

Esse método desconecta to-
dos os dispositivos associados à 
sua conta da Netflix e pode demo-
rar até oito horas para ser aplica-
do, como explica a página da em-
presa.

Com esse método, também 
são apagados os dados de loca-
lização de seus dispositivos, por 
isso não é recomendado se você 
tiver sido vítima de um assalto.

Como utilizar os 
atalhos do teclado
O leitor do Netflix tem alguns 

atalhos de teclado que te ajudarão 
a poupar tempo se você usa o ser-
viço através do computador.

Estes são alguns deles:
- A barra de espaço serve para 

pausar ou reproduzir
- A tecla F abre tela completa
- Esc sai da tela completa
- Shift + seta para a esquerda: 

volta o filme/série
- Shift + seta para a direita: 

avança o filme/série
As setas para cima/baixo ser-

vem para aumentar ou diminuir o 
volume

Os fones de ouvido já são um 
acessório incorporado ao nosso 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a utilização de fones com vol-
ume elevado por mais de 90 minutos/ dia aumenta o risco de desenvolver zumbi-
do ou perda auditiva dentro dos próximos cinco anos. Se os fones estiverem na 
potência máxima, os riscos aumentam em 70%

Como proteger a audição, mesmo usando fones de ouvido
cotidiano. É comum vermos pes-
soas utilizando esses dispositivos 

nas ruas, no transporte público, 
durante as atividades esportivas, 
em filas de espera e até em casa 
para relaxar.

O que muitas pessoas não 
sabem é que o uso frequente de 
fones de ouvido pode ser muito 
prejudicial à audição. A exposição 
contínua a volumes muito eleva-
dos provoca lesões nas células 
auditivas, causando perda auditi-
va irreversível.

Um estudo britânico consta-
tou que, devido ao uso indiscrim-
inado de fones de ouvido, muitos 
jovens precisarão começar a usar 
aparelhos de surdez já a partir 
dos 50 anos – uma ou duas dé-
cadas antes do que a faixa etária 
mais comum para iniciar esse uso.

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, a utilização de 
fones com volume elevado por 
mais de 90 minutos/ dia aumen-
ta o risco de desenvolver zumbi-
do ou perda auditiva dentro dos 
próximos cinco anos. Se os fones 
estiverem na potência máxima, os 
riscos aumentam em 70%.

Para proteger a audição sem 
abrir mão dos dispositivos, a 
primeira dica é manter o volume 
sempre na metade da graduação 
máxima do aparelho.

Preferir fones de ouvido que 
ficam externos à orelha é outro 
cuidado importante, já que, quan-
to mais longe do conduto auditivo 
estiver a fonte de som, melhor. 
Sempre que possível, higienize os 

dispositivos para evitar que eles 
levem bactérias para os ouvidos.

Dar um descanso aos seus 
ouvidos também é fundamen-
tal. Para cada hora de som ouvi-
do no fone, faça dez minutos de 
pausa e não espere “perceber” 
a diminuição de sua capacidade 
auditiva para procurar ajuda. Na 
maioria dos casos, a perda audi-
tiva é tão gradual que, quando o 
paciente percebe a diminuição da 
própria capacidade auditiva, mui-
tas vezes já tem uma perda leve a 
moderada instalada.

É importante ficar atento a 
sinais como zumbido ou sensação 
de ouvido tampado. Neste caso, 
procure um especialista e realize 
uma audiometria.
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 Tudo começou como um site 
de namoro há 13 anos. O que hoje 
conhecemos como o YouTube sur-
giu como um espaço para homens 
e mulheres compartilharem víde-
os contando quem eram e o que 
buscavam no amor.

Seus criadores, Steve Chen, 
Chad Hurley e Jawed Karim, regis-
traram o nome do portal no Dia de 
São Valentim, o dia dos namora-
dos em diversos países do mundo, 
em 2005. Em 23 de abril daque-
le ano, Karim publicou o primeiro 
vídeo do YouTube, intitulado “Eu 
no zoológico”, um clipe de meros 
18 segundos que não era nada ro-
mântico.

“Bem, estamos aqui, em fren-
te aos elefantes. O legal desses 
caras é que eles têm trombas mui-
to, muito, muito grandes. Isso é le-
gal. E é basicamente o que tenho 
a dizer.”

Não levou muito tempo para 
que os rapazes vissem que sua 
ideia havia sido um fracasso. Mas 
nem tudo estava perdido. Eles se 
deram conta que tinham em mãos 
uma plataforma valiosa em uma 
época em que publicar vídeos ca-
seiros na internet começava a de-
colar.

Nesse momento, o trio resol-
veu acabar com o lado romântico 
do negócio e aceitar qualquer tipo 
de vídeo no portal, explicou Chen 
há alguns anos em uma conferên-
cia no Texas. E isso se provou um 
grande acerto.

Um ano depois, em outubro 
de 2006, os três fecharam o ne-
gócio de suas vidas ao vender o 
site para o Google por US$ 1,65 
bilhão (à época, o equivalente a 
R$ 3,55 bilhões). Hoje, o YouTube 
tem mais de 1 bilhão de usuários 
em 88 países e 76 idiomas, segun-

Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim lançaram há 13 anos um site com um 
propósito bem diferente do que tem hoje e que se revelou um fracasso, mas 
eles souberam como transformar a plataforma e fazer o negócio de suas vidas

 Seus criadores, Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, registraram o nome do portal no Dia de São Valentim, o dia dos 
namorados em diversos países do mundo, em 2005

Os jovens que criaram o Youtube em 
2005 estão lançando um  novo projeto

do o Google.

A chegada ao 
Vale do Silício
Os três cofundadores do You-

Tube não têm origens em comum, 
mas seus caminhos se cruzaram 
ao sair da universidade.

Chen nasceu em 1978 em 
Taiwan. Quando era adolescente, 
se mudou com a família para os 
Estados Unidos, onde se formou 
na Universidade de Illinois. Karim 
também é imigrante. Nasceu em 
1979 na então Alemanha Oriental 
e chegou com a família aos Esta-
dos Unidos no início da década 
de 1990, onde estudou na mesma 
universidade de Chen. Hurley nas-
ceu no Estado da Pensilvânia em 
1977 e estudou na Universidade 
de Indiana.

O trio se conheceu em 1999 
em seu primeiro dia como fun-
cionários do site de pagamentos 
PayPal no Vale do Silício, na Cali-
fórnia.

Como engenheiros, Chen 
ajudou a desenvolver o serviço, 
enquanto Karim trabalhou no seu 
sistema antifraudes. Hurley, for-
mado em Belas Artes, colaborou 
com o desenho da interface de 
uso do portal. Em 2005, eles cria-
ram a primeira versão do YouTube.

Novos negócios
Os três continuaram como 

executivos do YouTube após a 
venda, mas, com o passar dos 
anos, saíram da empresa para em-
preender novamente.

Chen e Hurley se uniram em 
2011 para fundar a AVOS Systems, 
uma empresa que ajuda a desen-
volver aplicativos para celulares 
e serviços online. Também se en-
volveram novamente no mercado 

de vídeos com dois programas, o 
Mixbit, que facilita a edição de cli-
pes, e o Wanpai, para compartilhar 
vídeos curtos.

Também estiveram à frente, 
entre 2011 e 2014, da plataforma 
Delicious, um dos serviços pionei-
ros para salvar e gerenciar links, 
mas que já não existe mais.

Chen ainda faz parte da Goo-
gle Ventures, um braço da Alpha-
bet, a matriz do Google, dedicada 
a investimentos em novos negó-
cios. Ele já atuou como consultor 
para diversas companhias, segun-
do a Bloomberg.

Hurley também integrou a 
Google Ventures, mas deixou a 
companhia. Atualmente, segue 
na AVOS como diretor-executivo. 
Seus negócios se expandiram para 
a área de esportes, e ele se tornou 
membro da diretoria da equipe de 
basquete Golden State Warriors e 
um dos donos do time de futebol 
Los Angeles FC.

O discreto Jawed Karim
Apesar de ser o primeiro ros-

to que apareceu no YouTube, Ka-
rim mantém um perfil bem mais 
discreto em seus negócios, sem 
muitas aparições públicas.

Depois de participar do con-
selho do YouTube, ele criou em 
2008 sua própria empresa, a You-
niversity Ventures, para ajudar 
universitários a tirar suas ideias 
de negócios do papel. Atualmente, 
é conselheiro da TokBox, empresa 
dona da plataforma de vídeos e 
mensagens OpenTok.

Também é sócio do fundo Se-
quoia Capital, que teve entre seus 
clientes o próprio YouTube em 
2005 e que já investiu em empre-
sas como Google, Apple, Yahoo!, 
LinkedIn, Cisco, Airbnb e Atari.

Pesquisadores de segurança 
identificaram duas falhas de segu-
rança, já em uso por hackers, que 
permitem criar uma quantidade 
infinita de “moedas virtuais” ba-
seadas na tecnologia ERC-20 da 
blockchain Ethereum, uma tecn-
ologia semelhante e concorrente 
ao Bitcoin. Batizadas de “proxy-
Overflow” e “batchOverflow”, as 
vulnerabilidades levaram a corre-
tora OKEx a interromper a compra 
e venda de moedas virtuais ba-
seadas em ERC-20.

A Ethereum é uma blockchain 
semelhante ao Bitcoin. O foco 
da Ethereum, porém, está nos 
chamados “smart contracts” ou 
“contratos inteligentes”. Um dos 
principais usos dessa função é a 
criação de outras moedas virtu-
ais (ou “fichas virtuais”) na mes-
ma blockchain. Essa tecnologia é 
chamada de ERC-20.

Diferente das criptomoedas 
comuns, essas “fichas” virtuais 
costumam ter um endereço ad-
ministrativo, que tem liberdade 
para emitir moedas. Porém, as re-
gras para a circulação dessas moe-

Falhas permitem que hackers 
criem infinitas ‘moedas virtuais’

Diferente das criptomoedas comuns, 
essas “fichas” virtuais costumam ter 
um endereço administrativo, que tem 
liberdade para emitir moedas

das são definidas inteiramente no 
contrato inteligente e programa-
dores têm uma grande liberdade 
para definir as regras de cada ficha 
digital.

São falhas na programação 
desses contratos -- e não na 
Ethereum em si -- que fazem com 
que hackers possam emitir quan-
tas fichas quiserem. As falhas 
são do tipo “overflow”, em que 
o programa tenta armazenar na 
memória um número maior do que 
o permitido, o que “sobrecarrega” 
o valor. Em muitos casos, essa so-
brecarga transforma o número em 
zero.

Segundo a PeckShield, mais 
de uma dúzia de fichas ERC-20 
estão vulneráveis. 

Como os contratos são a “lei 
suprema” dessas fichas, não há 
meio fácil de alterá-los para cor-
rigir o problema. Os responsáveis 
pelas fichas digitais terão de cri-
ar contratos novos e reembolsar 
quem hoje possui essas fichas.

Uma das moedas afetadas é a 
Beauty Chain (BEC), uma ficha ba-
seada em beleza. “A busca da be-
leza é parte da natureza humana e 
uma aspiração comum da humani-
dade. A Beauty Chain foi fundada 
com a missão de identificar, criar 
e compartilhar a beleza, conectar 
a corrente de valores da indústria 
da beleza e para fazer um mundo 
melhor. Incentivamos você a de-
scobrir mais aplicações relacion-
adas à beleza conosco”, diz o site 
da moeda.

Muitas das fichas de ERC-20 
são notórias por aparentemente 
não terem finalidade clara. O valor 
de mercado total das fichas ERC-
20 está na casa dos bilhões de 
dólares e há mais de 5 mil dessas 
fichas em existência. Muitas, por 
terem comercialização específica 
ou por serem insignificantes, não 
aparecem em nenhuma corretora 
de compra e venda de criptomoe-
das.

A Asus anunciou, nesta ter-
ça-feira (24), o início das enco-
mendas do Lyra Trio nos Estados 
Unidos. Apresentado na CES 2018, 
o conjunto de roteadores Wi-Fi 
Mesh chega com tecnologia indi-
cada para casas grandes ou com 
mais de um andar. Apesar disso, 
o aparelho conta com especifica-
ções mais modestas em relação ao 
Lyra original.

Com design triangular, o novo 
trio de hubs promete velocidade 
de até 1.750 Mb/s, alcançada com-
binando as duas bandas de 450 
e 1.300 Mb/s. O modelo está em 
pré-venda pela Amazon america-
na, com preço de US$ 299 (apro-
ximadamente R$ 1.043, em con-
versão direta). Para comprar no 
Brasil, o consumidor deve pagar 
mais US$ 326 (R$ 1.137) referente 

às taxas de envio e de importação.
Ao contrário do Wi-Fi comum, 

a rede Mesh trabalha com diversos 
pontos de distribuição de sinal, 
funcionando como um aparelho 
que combina roteador e repetidor 
de Internet. Graças à tecnologia, 
o novo Lyra promete cobrir áreas 
de até 500 m², aproximadamente, 
distribuídas pelas três antenas no 
interior de cada hub.

O roteador é dual-band e ope-
ra nas frequências de 2,4 GHz e 5 
G Hz. O dispositivo trabalha com a 
tecnologia MIMO, adotada no Wi-
-Fi 802.11 ac – que, no Lyra Trio, 
atinge velocidade de até 1.300 
Mb/s. A primeira geração do Lyra 
tem Wi-Fi ac de até 867 Mb/s, mas, 
como ele é tri-band, a velocidade 
de transferência final é maior, de 
2.134 Mb/s.

Novo roteador Wi-Fi  promete 
Internet em até 500 m²
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O uso de dispositivos tec-
nológicos por crianças e jovens 
está longe de ser prejudicial. Se 
bem orientado, pode estimular a 
criatividade, o raciocínio lógico, 
a colaboração, a capacidade de 
pesquisa e outras competências 
valiosas para o mundo contem-
porâneo. No entanto, é preciso 
moderação. O aumento da de-
pendência de eletrônicos tem 
preocupado pais e educadores do 
mundo todo.

O fato de que boa parte das 
tarefas cotidianas envolve cada 
vez mais tecnologia torna difícil 
definir esse equilíbrio. É comum 
que, mesmo entre os adultos, a 
distinção entre o trabalho e o laz-
er se faça apenas pela troca de 
aplicativos: fecham-se o e-mail 
e os programas do computador, 
abrem-se as redes sociais. 

Da mesma forma, as crianças 
usam tecnologias na escola e ao 
fazer os deveres de casa. Depois, 
vão para os jogos e as mensagens 
digitais – muitas vezes, sem nem 
sair do quarto. Passam os dias, uns 
e outros, plugados em monitores. 
Até que, em alguns casos, o hábito 
se transforma em dependência.

Entre crianças e jovens, as 
consequências do uso excessivo 
de eletrônicos se percebem tanto 
em problemas físicos (tendinites, 
sobrepeso), como também men-
tais e emocionais (isolamento so-
cial, dificuldade de concentração, 
transtornos do sono), com reflexo 
também nos resultados escolares.

Como no caso de qualquer 
outro vício ou compulsão, a 
questão central é detectar o que 
está na origem do distúrbio. No 
caso das crianças e adolescentes, 
algumas das hipóteses a investi-
gar são:

- Falta de motivação: Por que 
as outras dimensões da vida não 
lhe provocam o mesmo interesse 

“Viciados” em tecnologia utilizam celulares e  aplicativos     por horas e desenvolvem distúrbios mentais
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e fascínio que um aparelho tec-
nológico?

- Carência nos relaciona-
mentos: Existem lacunas ligadas 
à afetividade que os dispositivos 
eletrônicos estão ajudando a com-
pensar?

- Falta de limites: Como é feita 
a organização da rotina de estudo 
e lazer e de que forma a família 
controla o cumprimento saudável 
das normas?

- Influências dos amigos: Estar 
plugado dia e noite, participar de 
jogos e das redes sociais é sinal de 
status e até uma necessidade para 
ser aceito no grupo?

Como prevenção, o exemplo 
da família é fundamental. Os pais 
precisam evitar usar os disposi-
tivos para tranquilizar a criança, 
para que fique quieta por algumas 
horas, e evitar que as crianças se 
isolem jogando durante as re-
feições. Há que dosar a compra de 
novos jogos, pois o momento em 
que a criança se cansa de um deles 
é a oportunidade de alternar com 
atividades fora da web.

Vale marcar um horário para o 
uso e garantir que seja respeitado. 
Uma experiência interessante é 
a negociação de horas de uso de 
eletrônicos com outras tarefas, 
por exemplo: se arrumar o quar-
to, ganha mais quinze minutos de 
internet. E o principal, sobretudo 
com crianças: participar das ativ-
idades digitais junto com elas. Não 
só para monitorar, mas porque o 
relacionamento com os pais, em 
atividades desfrutadas em comum, 
pode ser o melhor dos presentes.

O tratamento 
para o vício digital
O vício digital é um problema 

crescente e preocupante. Países 
como China, Japão e Coreia do Sul 
já reconhecem a patologia como 
um problema de saúde pública, 

como mostra o GloboNews Espe-
cial. No Brasil, existem institutos 
voltados para a desintoxicação 
digital - necessária quando o uso 
é abusivo dependente. Ou seja, 
quando ele gera prejuízo na vida 
real. O vício em tecnologia requer 
tratamento com terapia e remédi-
os.

A dependência digital pode le-
var ao vício em drogas. Os psiqui-
atras explicam que é muito comum 
o dependente químico ter uma in-
teração maior com o mundo virtu-
al.

Um estudo realizado por um 
instituto americano apontou que 
o número de pessoas viciadas em 
smartphones cresceu quase 60% 

entre 2014 e 2015. Se antes eram 
176 milhões de viciados, agora são 
280 milhões de pessoas.

 O programa mostra ainda 
o desafio de controlar toda uma 
geração que está crescendo gru-
dada em tablets e celulares. Quem 
deveria dar limites ainda está 
aprendendo a lidar com as novas 
tecnologias. Um projeto de lei em 
análise na Câmara dos Deputados 
prevê a proibição do uso dos celu-
lares nas salas de aula de todo o 
Brasil. Por enquanto, quem dita as 
regras são os pais e as escolas. 

A dependência digital já é 
considerada um transtorno men-
tal. As pessoas que ficam muito 
ansiosas ou angustiadas quando 
estão longe dos celulares podem 
sofrer de nomofobia, um distúrbio 
que atrapalha a vida social, o de-
sempenho no trabalho e pode até 
provocar acidentes graves. O In-
stituto Delete, no Rio de Janeiro, é 
o primeiro a tratar pessoas depen-
dentes de internet.

O departamento americano, 
equivalente ao conselho nacional 
de trânsito constatou: 1 em cada 
quatro acidentes no país envolve 
o uso de celular. A atenção do mo-
torista cai pela metade. E gravar 
mensagem de áudio em vez de 
digitar não reduz o perigo.

“Quase 80 % dos jovens che-
cam suas redes sociais antes de 
dormir. A vida virtual está ocu-
pando um espaço que as relações 
de carne e osso deveriam ocupar. 
E isso é muito ruim”, explica o 
psiquiatra da PUC Cristiano Na-
buco. Ele defende que o primeiro 
contato com o mundo digital não 
deve acontecer antes dos 2 anos 
de idade.

O neurologista Luciano Ribei-
ro, da Associação Brasileira do 
Sono, destaca que o uso exag-

erado de smartphones e tablets 
prejudica a qualidade do sono, o 
que leva a problemas cardiovascu-
lares, doenças endócrinas, como 
diabetes e obesidade, além de 
problemas emocionais, mentais e 
envelhecimento precoce.

Uso exagerado 
das redes sociais
Passar horas nas redes soci-

ais faz com que você aprecie em 
seu feed sobre a viagem do seu 
amigo para o exterior, idas dele a 
bons restaurantes e momentos da 
última festa. Porém, ser exposto 
a somente essas informações lhe 
dá a impressão de que a grama do 
vizinho é mais verde, e isso pode 
te fazer mal!

A psicóloga do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconce-
los, Ana Luíza Martins, diz que ver 
momentos felizes todo o tempo 
gera sentimentos de frustração, 
insegurança e pode desencadear 
depressão, uma vez que a pessoa 
passa a acreditar que a sua vida é 
menos interessante que a dos out-
ros.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que a doença 
afeta 4,4% da população mundial. 
O Brasil é o país com maior pre-
valência desse distúrbio na Améri-
ca Latina, o qual afeta cerca de 11,5 
milhões de indivíduos. Também 
somos recordistas mundiais em 
prevalência de transtornos de an-
siedade: são 18,6 milhões de pes-
soas, representando 9,3% da pop-
ulação.

Segundo estudo realizado 
pela Escola de Medicina da Uni-
versidade de Pittsburgh, nos Es-
tados Unidos, que entrevistou 
1.787 adultos com idades entre 19 
e 32 anos, os usuários que passam Entre crianças e jovens, as consequências do uso excessivo de eletrônicos se percebem tanto em problemas físicos (tendin-

ites, sobrepeso), como também mentais e emocionais

Segundo estudo realizado pela Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, os usuários que pas-
sam grande parte do tempo na internet têm quase três vezes mais chances de sofrer de depressão



///  Trends  ///  Gazeta   /// 04 de maio de 2018 comportamento

“Viciados” em tecnologia utilizam celulares e  aplicativos     por horas e desenvolvem distúrbios mentais
Entre crianças e jovens, as consequências do uso excessivo de eletrônicos se percebem tanto em problemas físicos (tendinites,          sobrepeso), como também mentais e emocionais

grande parte do tempo na internet 
têm quase três vezes mais chanc-
es de sofrer de depressão do que 
aqueles que conferem suas redes 
sociais com menos frequência.

Familiares e amigos próximos 
podem observar sinais de que algo 
errado está acontecendo! Mu-
danças em hábitos como comer, 
beber ou dormir, oscilações de hu-
mor, como mais tristeza e/ou mais 
irritabilidade, forçar um semblante 
feliz, falar de maneira mais filosófi-
ca do que o normal, sentir as coi-
sas de forma mais intensa e ter um 
ponto de vista menos otimista são 
alguns sintomas.

Conversar sobre a depressão 
é o melhor caminho para o trata-
mento quando ela já está apre-
sentando seus traços. Pequenas 
ações diárias podem ser consid-
eradas pílulas para a prevenção do 
chamado mal do século.

Redes sociais são importantes, 
mas estar rodeado de pessoas que 
se ama, separar um tempo para si 
mesmo, praticar exercícios e fazer 
atividades prazerosas trazem mui-
to mais benefícios.

 O que é o vício online
O comportamento compul-

sivo, seja ele relacionado a comi-
da, sexo, esportes, autodisciplina 
ou até piadas ruins, faz com que 
a pessoa perca o controle sobre 
o quanto algo ocupa de energia 
e tempo na sua vida, de tal for-
ma que essa atividade atrapalha 
outras esferas sociais, como a do  
trabalho e das relações pessoais 
e familiares, chegando até a ser 
prejudicial à   saúde. Com tecnolo-
gia e o meio digital, o quadro não 

é diferente. No fim de 2017, a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) 
decidiu incluir a compulsão por 
jogos eletrônicos como transtorno 
mental em sua lista referência de 
doenças. A obsessão por celulares, 
seja para acessar redes sociais, 
jogar algo como passatempo ou 
checar e-mail, não é configurada 
como doença, mas não deixa de 
ser percebida como um proble-
ma. Em agosto de 2016, a cantora 
americana Selena Gomez jogou 
luz sobre a questão ao cancelar 
sua turnê por motivos de saúde. 
A jovem celebridade do pop dis-

se estar sofrendo de depressão e 
ansiedade e apontou seu uso de 
redes sociais, em especial o Insta-
gram, como responsáveis. “Assim 
que eu me tornei a pessoa com 
mais seguidores no Instagram, eu 
meio que surtei”, disse a cantora 
em março de 2017 à revista Vogue, 
após três meses de tratamento.

“Aquilo se tornou algo que me 
consumia. Eu acordava e dormia 
para aquilo. Eu era uma viciada. Eu 
sempre acabava me sentindo uma 
merda quando olhava para o Ins-
tagram. Por isso estou agora meio 

fora do radar, um pouquinho sum-
ida”. No Brasil, o cantor Tiago Iorc 
tomou uma decisão semelhante. 
Em publicação feita no Instagram 
no dia 7 de janeiro, o músico diz 
que estava precisando de um 
descanso e se ausentaria “dessa 
nossa vida instagrâmica que nos 
consome”.

Como diagnosticar 
‘viciado’
A pessoa com dependência 

tecnológica geralmente apresenta 
sinais que apontam para a existên-
cia do problema. Irritabilidade, 
ansiedade, isolamento e angústia 
por ficar desconectado ou distante 
do celular, computador ou videog-
ame são alguns deles. Esses sinais, 
aliás, muito se aproximam dos já 
conhecidos em casos de depend-
entes químicos.

A psicóloga Sylvia van Enck, 
que trabalha no grupo de de-
pendências tecnológicas do Am-
bulatório Integrado do Controle 
dos Impulsos (Pro-Amiti), liga-
do ao Instituto de Psiquiatria da 
USP no Hospital das Clínicas, diz 
ao Nexo que é possível encontrar 
correlação até em sintomas mais 
graves, como os de alucinação ou 
fantasia.

“O dependente tecnológico 
pode sofrer com as ‘chamadas fan-
tasmas’, que é quando ele sente ou 
ouve o celular tocar ou vibrar, mas 
nada realmente está acontecen-
do.” A especialista aponta ainda a 
busca por uma maior quantidade 
de estímulo daquilo que lhe dá 
prazer. “Isso acontece na depend-
ência química e tecnológica. Nesse 
caso, a pessoa fica mais tempo 
conectada, se envolvendo com 
mais grupos online, busca novos 
jogos. E isso vai alimentando a de-
manda dela por prazer.”

Quando procurar 

ajuda profissional
Na dúvida sobre a gravidade 

da situação de dependência dig-
ital, é recomendado buscar ajuda 
e tratamento profissionais com 
psicólogos e psiquiatras. Em São 
Paulo, o ambulatório Pro-Amiti, 
do Hospital das Clínicas, oferece 
tratamento gratuito a maiores 
de 18 anos. O dependente tec-
nológico passa por uma avaliação 
e é encaminhado, ou não, a par-
ticipar de 18 reuniões em grupo, 
realizadas semanalmente e com 
duração de 1h30. Em paralelo, os 
familiares também são convida-
dos a participar de grupos de ori-
entação. Passado esse período, 
os encontros passam a ser mais 
espaçados. Se o dependente con-
tinuar não apresentando melhora 
na sua relação com tecnologia, 
ele é encaminhado para sessões 
de terapia individual e acompan-
hamento clínico.

“É mais ou menos como as 
reuniões dos Alcoólicos Anôn-
imos, a proposta é que o grupo 
aprenda com as experiências das 
demais pessoas e se apoie”, ex-
plica a Dra. Sylvia van Enck. “Eles 
são estimulados a identificar o 
quanto a internet ou os jogos são 
realmente necessários e o quanto 
eles precisam disso como fonte 
de alegria. Assim, também se tra-
balha formas de a pessoa identi-
ficar suas próprias competências 
e interesses que vão além da in-
ternet, dos jogos e do celular.” A 
psicóloga diz que o objetivo é faz-
er com que o paciente atinja um 
ponto em que ele consiga voltar 
para as atividades do seu dia a dia 
fora do ambiente virtual (escola, 
trabalho, interação com amigos 
e familiares), consciente do uso 
que faz da tecnologia. “Não dá 
para viver sem tecnologia, o im-
portante é ter controle sobre o 
uso que se faz dela.”

Um estudo realizado por um instituto americano apontou que o número de pessoas viciadas em smartphones cresceu quase 
60% entre 2014 e 2015. Se antes eram 176 milhões de viciados, agora são 280 milhões de pessoas

A dependência digital já é considerada um transtorno mental
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De acordo com informações 
do jornal Global Times, uma plata-
forma chinesa de internet censu-
rou o desenho animado britânico 
“Peppa Pig”, além de diversos 
meios de comunicação estatais do 
país terem criticado o “vício” do 
público infantil e a transformação 
da personagem num ícone “sub-
versivo” da juventude ociosa. 

A animação chegou à China 
em meados dos anos 2015 e se 
tornou popular devido aos capítu-
los duplados em mandarim. No 
país asiático, a febre cresceu no 
final de 2017 entre um público de 
jovens adultos. A popularidade é 
tal que dois parques temáticos 
Peppa devem abrir em Xangai e 
Pequim em 2019, no ano do por-
co. A multiplicação de selfies de 
internautas - incluindo algumas 
estrelas - com adesivos da Peppa 

Plataforma chinesa censura desenho da Peppa Pig
Pig. Objetos derivados da série, 
como xícaras, relógios ou roupas, 
também fizeram sucesso. O Diário 
do Povo, porta-voz do Partido Co-
munista no poder, denunciou na 
semana passado os efeitos per-
versos de uma “comercialização” 
de Peppa Pig, que as estrelas da 
rede mostram até a saciedade.

O caso
Ao menos 30.000 episódios 

de “Peppa Pig” foram retirados 
da popular plataforma de vídeo 
Douyin, e a hastag #PeppaPig foi 
proibida. De acordo com um docu-
mento citado pelo jornal, o desen-
ho da BBC faz parte de uma lista 
de conteúdos censurados pela 
Douyin. O Global Times também se 
referiu ao “vício” das crianças, que 
leva algumas a “rosnar e pular em 
poças d’água”.

O jornal também mencionou a 
disseminação de episódios falsos, 
memes e paródias de humor negro 
ou diretamente pornográficas, de-
nunciou o Global Times em janeiro. 
“A Peppa tornou-se um ícone da 
subcultura de uma juventude mui-
tas vezes mal educada, sem tra-
balho estável e ociosa. Ela tomou 
um rumo subversivo e sua popu-
laridade viral ilustra uma sede de 
novidade e sátira que pode preju-
dicar a moral da sociedade”, apon-
ta o Global Times.

Ursinho Pooh já 
foi censurado na China
Em 2017, depois de uma se-

quência de memes que comparar-
am a imagem do Ursinho Pooh ao 
presidente Xi Jinping, o person-
agem também foi censurado. O 
regime comunista não admite que 
o presidente possa ser ridicular-
izado, ainda que associado a uma 
figura simpática. Em julho do ano 
passado, na rede social WeChat, 
muito utilizada na China, imagens 
do Ursinho Puff foram apagadas 
da galeria.

Cerca de 30 mil vídeos da porquinha 
Peppa foram censurados na China

Ursinho Pooh foi comparado ao presidente do país asiático em 2017 e acabou 
sendo censurado também

Durante o evento da Cine-
maCon, que aconteceu na última 
semana, em Las Vegas (EUA), os 
estúdios da Marvel e da Disney di-
vulgaram a lista de filmes que irão 
lançar até o final de 2019. Para a 
criançada e para os adolescentes, 
a lista é de fato um brinde. Ainda 
para 2018, serão lançados os títu-
los Os Incríveis 2, O Quebra-Nozes 
E Os Quatro Reinos, e O Retorno 
De Mary Poppins.

Para o próximo ano, Vingado-
res 4, Aladdin e Rei Leão (ambos 
em live-action), Frozen 2 e Star 

Wars Episódio IX, deverão ser a fe-
bre da garotada.  As datas divulga-
das pelos estúdios são para o mer-
cado norte-americano, no Brasil as 
estreias costumam acontecer um 
dia antes ou, em alguns casos, al-
gum tempo depois. 

O Retorno de 
Mary Poppins
Na década de 1960, o musical 

estrelado por Julie Andrews e ba-
seado nos livros de P. L. Travers, 
foi a maior bilheteria mundial no 
ano de seu lançamento original 

(1964), arrecadando 28.500.000 
dólares. Além disso, arrematou di-
versos Oscars. No papel título do 
“remake” está a atriz Emily Blunt. 

Clássicos 
A Disney está com um pro-

jeto de estrelar remakes em li-
ve-action, ou seja, com atores de 
verdade. O sexto filme do projeto 
é Dumbo, remake do clássico de 
mais de 70 anos, que está sendo 
dirigido por Tim Burton. O gênio 
da lâmpada será vivido por Will 
Smith. Já foram transformados em 
live-action Alice no país das ma-
ravilhas (2010- também dirigida 
por Burton), Malévola (2014), Cin-
derella (2015), Mogli e o Menino 
Lobo (2016) e Bela e a fera (2017). 
Ainda no próximo ano, no calendá-
rio oficial estão previstos os lança-
mentos de Rei Leão e Alladin.

Frozen 2 
Febre entre as meninas, Fro-

zen- uma aventura congelante, 
ganhará uma continuação depois 
de seis anos. No entanto, no Brasil 
a estreia acontecerá só em 2020, 
no dia 2 de janeiro.

2018
Han Solo: Uma História Sar 

Wars- 25 de maio

Disney anuncia Frozen 2, Toy Story 4 e novo Rei Leão para 2019

Novo Rei Leão anunciado pela Disney

Os Incríveis 2 – 15 de junho
Homem-Formiga e a Vespa – 6 

de julho
Christopher Robin – 3 de 

agosto
O Quebra-Nozes E Os Quatro 

Reinos – 2 de novembro
WiFi Ralph – 21 de novembro
O Retorno De Mary Poppins – 

25 de dezembro

2019

Capitã Marvel – 09 de março
Dumbo – 29 de março
Pinguins – 19 de abril
Vingadores 4 (sem título con-

firmado) – 3 de maio
Aladdin – 24 de maio
Toy Story 4 – 21 de junho
O Rei Leão – julho
Artemis Fowl – 19 de agosto
Frozen 2 – 27 de novembro
Star Wars Episódio IX – 19 de 

dezembro

Elenco do filme live-action de Aladdin

O encanto de Gabriel da Veiga Lisboa, de 2 anos
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Agende já a eco do seu pet aqui na Simpaticão!
A Ecografia Veterinária é usada para avaliação dos órgãos 

dos sistema urinário, digestório e reprodutor. A ultrassonogra-
fia veterinária auxilia o clínico a ter um maior conhecimento em 
Medicina Veterinária interna.

Não perca tempo, realizamos os exames diariamente.

COLUNISTA

Clínica Veterinária | Exames de Imagem 
Estética | Pet Shop | hotel

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

João Vicente Luiz Dias 
Médico Veterinário 
Especialista em Clínica 
Médica e Cirurgia de 
Pequenos animais, 
aperfeiçoamento em 
Diagnóstico por Imagem, 
enfase em Radiologia e 
Ultrassonografia

Embora eles só tenham ga-
nho o nome São Bernardo desde 
meados de 1800, eles são muito 
famosos por seus resgates. Antes 
disso, eles eram conhecidos como 
“Barry Dogs” e “Noble Steeds”, en-
tre outros. O mais famoso São Ber-
nardo foi Barry (bem antes de Bee-
thoven). Barry salvou algo entre 
45-100 pessoas (os números são 
incompletos) durante sua carreira. 
Ele ainda tem seu próprio monu-
mento e seu corpo repousa no Mu-
seu de História Natural de Berna, 
na Suíça. Um longo viva para Barry!

Músculos
O São Bernardo é uma das 

raças de cães gigantes. Ele é alto, 
majestoso, magistral, forte e mus-

Algumas raças de gatos são 
consideradas mais apropriadas 
para a vida em ambientes pe-
quenos do que outras, seja pelo 
tamanho, diferenças de tempera-
mento ou até mesmo pelo tipo de 
pelagem. Se você está pensando 
em adquirir um gatinho para vi-
ver dentro de casa, considere com 
cuidado as características da raça 
antes de fazer sua escolha entre 
as as raças de gatos boas para 
apartamento. A Gazeta separou 
abaixo quatro raças de gatos boas 
para apartamento, que são conhe-
cidas por se adaptarem com mais 
facilidade à vida cotidiana em am-
bientes pequenos e/ou internos. 

Scottish Fold
Entre as raças de gatos boas 

para apartamento, o Scottish Fold 
é considerado muito inteligente, 
dócil, de fala mansa, e facilmente 
adaptável a pessoas e situações 
novas. Eles são muito leais e ten-
dem a se relacionar com apenas 
uma pessoa da familia. 

O Scottish Fold é um gato que 
se dá muito bem em um ambien-
te em que receba muita atenção 
e em que as pessoas também sai-
bam respeitar seu espaço. Apesar 
de sua devoção, ele não é um gato 
pegajoso, o Scottish Fold é um 
gato exigente e geralmente prefe-
rirá estar próximo a você, mas não 
é um gato que fique muito tempo 
feliz em seu colo. Eles gostam de 

São Bernardo é o cão ideal para a família
culoso. Um fisiculturista do mundo 
cão? Não exatamente, mas este 
cão tem energia e resistência, per-
feito para todos os seus trabalhos 
anteriores, incluindo a agricultu-
ra, cão de guarda e claro, busca e 
salvamento. Também são muito 
ativos (você provavelmente deve 
passear com o seu duas vezes por 
dia) e adoraram estar envolvidos 
e são muito carinhosos com seus 
donos. Incluimos aqui muitas lam-
bidas, pulos com patas sujas e ba-
bas. Afinal, não são eles que fazem 
a lavanderia da sua casa.

O São Bernardo não é ape-
nas visual e músculos. Este é um 
cão inteligente. Ele é famoso por 
ser inteligente, de temperamento 
calmo, não-territorial (embora ele 
vai protegê-lo se houver perigo), 
obediente, muito leal e carinho-
so com as crianças e até mesmo 
outros animais. Por causa de seu 
tamanho, é recomendável que ele 
seja treinado corretamente desde 
cachorrinho. Porque a última coisa 
que você quer é um cão de gran-
de porte, que não obedece sempre 
a palavra “não”, especialmente 
quando há algo realmente interes-
sante para ele investigar.

Saúde
Como cães de grande porte, o 

São Bernardo pode sofrer de dis-
plasia da anca e torção do estôma-
go. Por isso, é importante que ele 
tenha acesso a visitar periódicas 
a veterinários (permitindo que a 
displasia coxofemoral seja diag-

nosticada de forma precoce) e que 
coma pequenas porções a cada 
refeição, evitando os riscos de que 
sofra com a torção gástrica por 
exagerar demais na quantidade de 
alimentos ingeridos.

O principal problema que os 
São Bernardos vem apresentando 
no Brasil - em razão do clima quen-
te - é uma piodermatite, não é con-
tagiosa nem para os humanos nem 
para outros animais que estiverem 
convivendo com ele. Essa dermati-
te é uma infecção na pele do animal 
causada pelo excesso de umidade. 
Para controlar esta infecção, de-
vem-se limitar os banhos (no má-
ximo um por mês) e secá-lo bem. 
Cuidado deve ser tomado também 
em época de chuvas. Evite que ele 
fique molhado muito tempo.

O São Bernardo, apesar de ser forte e 
grande, é uma das raças de cães mais 
dóceis

Pelo porte grande, é importante ser 
criado num ambiente com amplo es-
paço 

Raças de gatos ideais para apartamento
brincar com bolinhas e este tipo 
de brincadeira é muito bom para 
que ele se exercite.

Ragdoll
O gato da raça Ragdoll é um 

gato grande, de personalidade 
dócil, meigo e simpático, costuma 
ser comparado a bonecas de pano 
devido a sua atitude totalmente 
entregue e confiante com seus 
donos. São companheiros ideais 
para viver em ambientes internos, 
e certamente é uma das raças de 
gatos boas para apartamento, tal-
vez até uma das mais indicadas. 
Ele é brincalhão, mas não é hipe-
rativo. Conhecido por adaptar-se 
facilmente a qualquer ambiente.

O gato da raça Ragdoll se re-
laciona muito bem com crianças 
e adultos, bem como outros ani-
mais domésticos como cachorros 
e outros gatos. O Ragdoll pode 
ser adestrado e é muito carinhoso 
sem ser excessivamente exigente. 
Ele tem voz suave é extremamen-
te educado. O Ragdoll também é 
conhecido por ser um gato esfo-
meado, por isso deve-se ter cuida-
do com a alimentação.

Maine Coon
O gato da raça Maine Coon 

é extremamente amoroso e ca-
rinhoso, por isso é considerada 
uma das raças de gatos boas para 
apartamento. A enorme populari-
dade da raça Maine Coon se deve 

ao tamanho gigante deste gato, 
dotado de uma inteligência sin-
gular, e uma pelagem exuberante 
o Maine Coon é um gato com uma 
incrível disposição, é bastante re-
sistente e devotado à sua família.

Apesar do Maine Coon ser 
dedicado, brincalhão e amoroso 
com seus donos, eles podem ser 
reservados com pessoas que não 
esteja familiarizado, mas com o 
tempo, mesmo o Maine Coon mais 
desconfiado acaba se adaptando. 
O Maine Coon foi criado em na-
vios para controlar a população de 
roedores e como convém a um ex 
marinheiro, o Maine Coon é fasci-
nado por água, talvez porque seus 
pelos sejam grossos, e repelem a 
água.

Burmese
O gato da raça Burmese (Bur-

mês) é divertido, brincalhão, e su-
per-inteligente, é o gato perfeito 
de muitos para interagir em casa, 
no escritório, ou em qualquer lu-
gar onde as pessoas necessitem e 
apreciem um animal de estimação, 
por isso figura tranquilamente en-
tre as raças de gatos boas para 
apartamento. Ele é muito ativo e 
gosta de muito de brincar. O Bur-
mese é um gato dedicado e leal. 
A fêmea é muito curiosa, ativa, e 
muito envolvida emocionalmente 
com sua família. O macho é dife-
rente, ama seus donos também, 
mas é mais sossegado.

A fofura do coelhinho Pingo foi registrada por Jéssika Sfredo
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Felipe Rodrigues aproveitando as belezas naturais das Cataratas do Iguaçu A tatuadora Nicole Martinato em momento de descontração


