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Atividades desempenhadas em equipe 
vão render. Boa fase para fazer uma fezinha! 
Para o amor brilhar, dedique-se ao seu par e 
modere o ciúme. Namoro à distância deverá 
enfrentar desafios. Assunto familiar será re-
solvido. A tentação de sair do orçamento pode 
crescer. A boa notícia é que Vênus abençoa 
suas finanças -- aproveite qualquer chance 
de encher o bolso! No romance, mantenha o 
ciúme sob controle. Você contará com a sor-
te e pode se dar bem em aposta ou jogo. Sua 
simpatia ajuda a lidar com colegas e pessoas 
próximas. Relacionamento com alguém que 
mora longe pode passar por alguns desafios.

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

Catarina disfarça sua como-
ção ao ver o pai debilitado. Afonso 
e Tiago cuidam de Cássio, machu-
cado na briga contra Constantino. 
Selena pega um anel de Amália 
sem que Constância veja e dá 
para Agnes. Amália e Levi conse-
guem fugir do cativeiro, mas logo 
são capturados por Virgílio. Ma-
dre Benedita expulsa Lucrécia do 
coral. O Conselho de Cália decide 
que o Vale de Laios não poderá ser 
anexado ao território da Lastrilha. 
Constantino desafia Afonso a en-
frentá-lo na arena. Catarina de-
cide fazer uma visita a Afonso na 
pedreira, para que ele a veja como 
aliada.

Tom se enfurece com Leandro, 
e Marisa pede que o marido se con-
trole. Gabriela repreende a atitude 
de Alex e afirma estar decepcio-
nada com o filho. Isadora aceita 
o convite de Getúlio para sair e 
Rosália se diverte. Érico se prepara 
para visitar a mãe na prisão. Flora 
e Maria Alice insinuam que Julinho 
está interessado em Úrsula. Ciro e 
Priscila apoiam Leandro, que sofre 
com os comentários de todos. Ga-
briela desabafa com Rafael e con-
fessa que precisa conversar com 
Paulo. Érico afirma a Violeta que 
em breve ela será libertada. Ga-
briela tenta falar com Paulo, sem 
sucesso. Tom ameaça expulsa Le-
andro de casa.

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

Mudanças na carreira vão trazer opor-
tunidades: fique alerta! Segure a língua para 
não comprar briga com chefe. Tudo azul no 
romance, mas é possível que uma fofoca 
azede uma paquera. Atenção para impre-
visto em viagem. Não será complicado se 
entender com os colegas, mas podem surgir 
atritos com chefe. Se agir nos bastidores, 
sem fazer muito alarde, vai se sair melhor. 
O namoro está protegido. Faça uma limpeza 
nos armários e livre-se do que não usa mais. 
Pode descobrir novas maneiras de aumentar 
seus lucros. Fofoca ou mal-entendido pode 
atrapalhar uma paquera.

A distração poderá ser uma inimiga no 
serviço: ajuste seu foco! A paixão vai rolar sol-
ta, mas assunto do passado deverá alterar a 
paz conjugal. Segredo envolvendo amigo vai 
despertar seu interesse. Espiritualidade em 
alta. Será mais fácil se dedicar ao serviço logo 
cedo, embora tenha que redobrar o esforço 
para não perder a concentração. O ciúme ou 
a presença de um ex-amor pode causar con-
fusão na vida a dois. Vale a pena agir com cau-
tela ao lidar com dinheiro. Você terá facilidade 
para ampliar seu círculo de amigos. A vida 
amorosa está protegida. Se está saindo com 
alguém, a relação pode se firmar.

Se você se esforçar, o dinheiro vai en-
trar. Portanto, coloque a mão na massa no 
serviço. Apontar os defeitos do seu amor 
deverá gerar brigas. Melhor ter cautela. 
Poderá perder a paciência com parente 
conservador. É hora de se dedicar mais ao 
serviço e colocar as mãos na massa. Po-
rém, preste atenção aos detalhes para não 
deixar nada escapar. Há risco de pintar bri-
ga no namoro. No serviço, a sua dedicação 
será notada. O dinheiro vai entrar, porém, 
dependerá diretamente do seu esforço 
-- faça a sua parte! No romance, deixe as 
críticas de lado para manter a paz.

Ótimas energias para quem trabalha em 
casa ou com parente. Se estiver sem emprego, 
alguém da família vai dar uma forcinha. União 
afetiva complicada, com risco de rompimento. 
Limpe o armário e doe o que não usa mais! A 
relação com os familiares ganha destaque, 
mas se o clima ficar tenso, aposte na diplo-
macia para melhorar as coisas. Com um bom 
papo, a vida amorosa só tem a ganhar. Bom 
dia para jogar fora o que não usa mais e re-
solver assuntos domésticos. Em casa, você vai 
mostrar sua sensualidade ao par. Como não 
suporta o engano, só vai entregar seu coração 
quando tiver certeza de que a relação vale 
mesmo a pena.

Organização e raciocínio rápido serão 
seus trunfos na carreira. Pessoa do passado 
tentará interferir no seu romance: cuidado! 
Você vai curtir a companhia da família. Pres-
te atenção, pois fofocas poderão rolar entre 
amigos. Pode se dar bem ao lidar com dinhei-
ro, mas evite gastar o que receber fazendo 
compras por impulso. A vida conjugal ganha a 
proteção das estrelas. Você vai se dedicar ao 
trabalho, mas talvez precise de jogo de cintu-
ra para lidar com os atritos que podem surgir 
com colegas. Um lance recente tem tudo para 
se tornar algo mais estável. Se está vivendo 
um romance, faz de tudo para proteger o seu 
amor até o final.

Se firmar o foco, vai dar conta das 
obrigações no seu emprego. Aumento sa-
larial não está descartado. Sair da rotina 
fará bem ao seu relacionamento: invista! 
Solucione questões domésticas antes de 
curtir o tempo livre. O astral é favorável 
para lidar com as finanças -- faça as con-
tas e organize pagamentos. Pode receber 
boas novas sobre a saúde de um parente. 
Vênus traz mais companheirismo ao ro-
mance. Evite distrações, assim, conseguirá 
dar conta do serviço. Há chance de conse-
guir um bônus ou até aumento, desde que 
você encare o trabalho com afinco. Tente 
reservar mais tempo para o par.

Evite se estressar com a chefia. Mo-
mento favorável para cuidar de grana, im-
postos ou posses da família. A intimidade es-
tará quente, desde que controle seu ciúme. 
Atenção para gastos excessivos com lazer: 
controle-se! Bom momento para concentrar 
a atenção na carreira e batalhar por algo 
melhor. Só evite bater de frente com a che-
fia. Um amor à primeira vista pode fazer seu 
coração bater mais forte. O astral é favorável 
para agir em equipe, já que terá facilidade 
para lidar com as pessoas. Bom momento 
para se dedicar aos estudos. Não deixe as 
diferenças pessoais atrapalharem a relação. 
É considerado um amigo para todas as horas.

Um sonho há muito tempo desejado po-
derá sair do papel. Revele só a quem confia e 
obterá apoio. Um novo amor deverá chegar: 
só não permita que sofrimentos do passado 
influenciem. Valorize sua vida espiritual. Se 
tem planos para comprar a casa própria, vai 
contar com a bênção dos astros. Mas não é 
o melhor momento para pedir ou emprestar 
dinheiro a um amigo. Vida amorosa prote-
gida. Agir nos bastidores pode ser a melhor 
escolha no trabalho. Seu interesse por assun-
tos místicos ou religiosos tende a crescer. Na 
vida a dois, não dê espaço para o ciúme. Você 
se dedica para deixar o ambiente profissional 
leve, harmonioso e tranquilo

Tente trabalhar só durante esse pe-
ríodo: será mais produtivo. Cautela ao lidar 
com informações importantes. Papos pesa-
dos vão desgastar o romance: fuja disso! Sua 
sensualidade vai reinar. Poderá se estranhar 
com amigo. Hoje, há sinal de desgaste em 
algumas amizades e uma briga não está des-
cartada. Mas você pode contornar o clima 
tenso se investir no diálogo. Use sua sensua-
lidade para fisgar quem deseja. O trabalho 
pode exigir mais de jogo de cintura na hora 
de lidar com a comunicação ou com infor-
mações importantes. Programa com a turma 
pode ser uma ótima maneira de encontrar 
um novo amor.

Se ambiciona promoção no trabal-
ho, não comente a respeito. Na vida a dois, 
tente cobrar menos da pessoa amada. Os 
amigos estarão ao seu lado para o que der 
e vier. Embora sua ambição tenha tudo para 
crescer, vai ser preciso dobrar a atenção no 
trabalho. Um colega pode trair sua confiança 
ou tentar te passar para trás. Muito roman-
tismo na vida amorosa. Você vai se sair bem 
cuidando dos assuntos do dia a dia. As fi-
nanças recebem boas energias, mas evite 
gastar à toa. No romance, cobranças talvez 
estremeçam os laços com o par. Definitiva-
mente, 24 horas não são suficientes para 
você realizar tudo que gostaria.

Trabalhe duro e nada de brincar com 
prazos para não se prejudicar. Seja menos 
exigente ao avaliar seus pretendentes. Pes-
soa do passado deverá reaparecer. Tenha 
jogo de cintura, pois o clima em casa poderá 
ficar tenso. Graças a Vênus, será mais fácil 
concentrar a atenção no serviço. Porém, re-
dobre a atenção com os prazos e evite deixar 
as tarefas para o último minuto. Paquera com 
colega pode virar algo mais. Em casa, o astral 
pode ficar tenso e você vai precisar de jogo 
de cintura se quiser acalmar as coisas. Bom 
momento para investir nos estudos. Vai rolar 
paquera com alguém que conheceu há pouco 
tempo.w

Xavier propõe a formação de 
uma patrulha para investigar o Mo-
toqueiro Vermelho. Ofélia desco-
bre que Julieta renegou Camilo. 
Fani chora de raiva com o vestido 
de Josephine em seu corpo. Juli-
eta exige que Olegário se afaste 
dela. Amélia questiona Jorge so-
bre seus sentimentos, e o advoga-
do decide se casar imediatamente 
com a moça. Ema e Ernesto estra-
nham ao ver Charlotte com Darcy. 
Ludmila promete ajudar Cecília 
com seu vestido de noiva. Mariana 
vê um assalto e pressiona Uirapu-
ru para ajudar a vítima, acreditan-
do que o namorado é o Motoqueiro 
Vermelho. Brandão descobre que 
o assalto foi forjado por Xavier 
para capturar o Motoqueiro.

Kate Middleton, a duquesa 
de Cambridge, voltou a prestar 
um tributo à princesa Diana, 
tal como o havia feito há quat-
ro anos, quando apresentou 
George ao público. O look usado 
na saída do hospital, na segun-
da-feira (23), é idêntico ao que 
a sogra usou há 33 anos, depois 
de ter dado à luz Harry. O mes-
mo já havia acontecido em julho 
de 2013, quando Kate homena-
geou a “princesa do povo” com 
um visual semelhante ao que a 
sogra usara na apresentação ao 
público de William.

O 3º filho do casal nasceu 
com 3,8 kg, e é o 5º na linha de 
sucessão da coroa britânica. O 
nome dele ainda não foi divulga-
do. Kate foi internada durante a 
manhã, no Hospital St. Mary, em 
Paddington. Kate deu entrada no 
hospital pouco antes das 6 horas 
e o bebê nasceu às 11h01. Às 18 
horas eles deixaram o local. O 

Kate Middleton homenageia princesa 
Diana em saída da maternidade

Kate usou look vermelho, semelhante ao usado por Diana quando ganhou Harry, há 33 anos

príncipe William, que acompan-
hou o parto, chegou a deixar a 

maternidade por algum tempo 
para buscar o príncipe George 

e a princesa Charlotte para que 
conhecessem o irmão.
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A arte de escrever é a 
tradução do lúdico, a união de pa-
lavras em busca de uma respos-
ta, é o recorte de uma história. 
A pequena Manuela Baú Ribeiro, 
de apenas 10 anos, é a mais nova 
aventureira bento-gonçalvense 
no mundo da literatura. No dia 18 
de maio, a jovem e promissora es-
critora lança o livro “Perfume de 
Rainha” na escola onde estuda, 
onde é aluna do quinto ano do en-
sino fundamental. 

Manuela começou a escrever 
o livro no primeiro semestre do 
último ano, mas, devido ao perío-
do intenso de provas escolares 
conseguiu finalizá-lo em janeiro 
deste ano.

De acordo com a mãe Jaque-
line o interesse da filha pelo mun-
do das palavras surgiu quando 
escutava histórias na escola e 
também em casa. “A Manuela 
sempre foi uma menina muito 
esperta e também muito curio-
sa.  Desde muito pequena sempre 
gostou de ouvir historinhas con-
tadas por mim ou pela professo-
ra na escola e recontá-las de sua 
maneira, sempre com muita cri-
atividade Quando começou a ler, 
começou também a fazer peque-
nos textos onde sua imaginação 
imperava”, lembra.

Mesmo com apenas 10 anos, 
é uma leitora voraz de livros, re-
vistas e também gibis. “Desde 
muito cedo quando iniciou a al-
fabetização escrevia pequenos 

Escritora mirim lança livro de conto de fadas
Intitulada “Perfume de Rainha”, o livro de Manuela Ribeiro será lançado em 18 de maio

textos, antes, contava através de 
desenhos. O gosto pela leitura 
levou a por no papel sua imagi-
nação e compartilhá-la com mais 
apreciadores da literatura infan-
to-juvenil”,  elogia a mãe.

As influências de Manuela 
dialogam com escritores con-
sagrados e os nomes são varia-
dos: Kylie Jean de Marci Peschke, 
Meg Cabot, Annie Bryant, Rosie 
Banks, Cindy Jefferies, Rachel 
Renée Russell, Ana Maria Macha-
do, Ruth Rocha, Jonas Ribeiro, 
Clarice Lispector, Monteiro Loba-
to entre outros.

Perfume de Rainha é o 
primeiro, ao que tudo indica, de 
outros escritos que ainda devem 
ser lançadas por Manuela.  A mãe 

adianta: um novo título deve ser 
lançado em breve. “Ela já iniciou 
o próximo trabalho, tem alguns 
capítulos prontos e também o 
projeto para o livro elaborado. 
Será intitulado  “Efeito Cintilan-
te”, mas, no decorrer do projeto 
tudo pode mudar. Será também 
um conto infanto-juvenil”, conta.  

Jaqueline não esconde o or-
gulho de sua filha demonstrar 
amor e dedicação pela escrita. 
Para a Manuela, poder compar-
tilhar suas histórias com outras 
crianças é uma forma de incenti-
var a leitura e também a arte da 
escrita com outras pessoas. 

“É fabuloso poder resgatar o 
gostinho pelo livro, inspirar cri-
anças e adultos à leitura, servir 
de incentivo para a escrita, des-
pertar e explorar a imaginação de 
outras crianças. Sou criança igual 
a outras milhares, brinco, me di-
virto, mas não esqueço da leitura. 
Quanto mais lemos mais infor-
mações adquirimos. Isso é impor-
tante para o nosso crescimento”, 
sintetiza. 

Além de escrever, Manuela 
gosta de artesanato, éescoteira, 
jogadora de vôlei e estuda teatro 
e inglês.

Perfume de Rainha é uma 
obra independente, financiada 
pelos próprios pais  que bancar-
am os 500 exemplares. O livro 
está sendo vendido em livrarias 
da região.  

O livro
A história de duas meni-

nas muito espertinhas escolhi-
das para desvendar um grande 
mistério envolvendo perfume, 
rainha, princesa, bruxa e duendes 
em um reino paralelo ao que 
vivem é o enredo da trama. 

O conto aborda medos, 
carências, amizades e da mu-
dança de vida em busca da feli-
cidade na visão da menina de 10 
anos.  A história apresenta ainda 
aventuras, viagens e, principal-
mente, diversão, escrita  nos 
moldes do gênero conto de fa-
das, especialmente dedicado às 
crianças e jovens adolescentes, 
mas também pode ser lida por 

adultos com igual prazer e vasta 
imaginação. 

Manuela Baú Ribeiro tem 10 anos e já 
projeta um próximo livro 

Livro será lançado no dia 18 de maio

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de 

gado, porco e ovelha, massa, 
maionese e salada

Sopa de capeleti, pien, lesso, queijo 
frito, codona recheada, coelho, 

galeto, churrasco de gado e ovelha, 
massa, maionese e saladas

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
lingua com ervilha, coelho, cupim, 

galeto, churrasco, massa, maionese 
e saladas
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O novo corte que promete fa-
zer sucesso no inverno é uma in-
venção do hairstylist Ramòn Gar-
cia e da movimento sem perder o 
tamanho dos fios. De nome ghost 
layers (em português, camadas 
fantasmas), é uma técnica que 
consiste em deixar uma aparência 
de tamanho único quando visto de 
longe, mas olhando mais perto é 
possível notar algumas mechas 
mais curtas, que garantem uma 
sensação de movimento.

A técnica
Para quem quer um corte 

novo, mas sem perder o compri-
mento, a técnica adiciona textura 
e movimento aos cabelos. Indicado 
para qualquer tipo de fio, também 
é ótimo para as estações quentes, 
que pedem um penteado mais leve.

O corte de cabelo da vez: ghost 
layers imita ondulado natural

Para quem quer um corte novo, mas 
sem perder o comprimento, 

Ao pensar e melhora a im-
agem corporal, muitas vezes leva 
os pensamentos diretamente a 
perda de peso. Porém, a perda 
de peso nem sempre é a melhor 
opção para se sentir bem.

Evitar pensamentos 
negativos

Melhorar o corpo e a beleza vai além da perda de peso
Manter pensamentos que 

denigram a própria imagem, cer-
tamente tem um impacto negati-
vo na confiança e, por consequên-
cia, no humor. Se identificar com 
as próprias qualidades e destacar 
isso em cada vez que os pensa-
mentos negativos aparecem, ga-
rantem um sorriso no rosto.

Aproveitar a vida
Se preocupar no que mudar 

na própria vida, não permite viv-
er de verdade. Fazer atividades 
que trazem alegria, ajuda a equil-
ibrar o físico, o emocional e o es-
piritual.

Relaxar a mente
Para equilibrar a mente, uma 

boa ideia é meditar, que também 
permite o relaxamento. Na med-
itação é possível limpar os pen-
samentos e deixar para trás os 
pensamentos que fazem mal, que 
prejudicam o corpo e a imagem. 
Na internet, exitem diversos áu-
dios disponíveis de meditação 
guiada.

Ficar longe de 
mídias sociais negativas
Se perde muito tempo em 

sites e redes sociais, gastando 
horas preciosas visualizando 
conteúdos que não são necessar-
iamente saudáveis para a mente 
e o corpo. Na meditação é possível limpar os pensamentos e deixar para trás os pensamen-

tos que fazem mal, que prejudicam o corpo e a imagem.

As mulheres que costumam 
usar maquiagem todos os dias 
devem manter cuidados especiais 
com a pele para evitar o resseca-
mento e até a acne.

Nunca dormir 
de maquiagem 
Retirar a maquiagem antes de 

dormir deve entrar na rotina das 
adeptas ao uso de maquiagem 
diário. Lavar o rosto com um sab-
onete próprio para o seu tipo de 

Maquiagem todos os dias: 
cuidados que a pele precisa ter

pele, passar um tônico para elim-
inar eventuais resíduos e finalizar 
com um hidratante é essencial. 
A rotina de limpeza ainda traz o 
benefício de estender a durabili-
dade da maquiagem. 

Ao acordar os cuidados com 
a pele devem se manter, seguin-
do a ordem de lavar o rosto, pas-
sar um tônico e um hidratante 
e não esquecer do protetor so-
lar, para somente após aplicar a 
maquiagem.

A rotina de limpeza ainda traz o benefício de estender a durabilidade da 
maquiagem. 
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A ação cultural ‘Falando sobre’ 
consiste num bate-papo, com en-
trada gratuita, onde os palestran-
tes convidados abordarão temas 
diversos como cultura, política, 
ecologia, saúde, educação. Nesta 
primeira edição, que acontece no 
próximo dia 8 de maio,  o tema é 
‘30 anos da Constituição Federal’. 
As próximas edições ocorrem em 
toda segunda terça-feira de cada 
mês.

O projeto, que integra a grade 

Projeto ‘Falando sobre’ - 30 
anos da Constituição Federal  

de programas da Fundação Casa 
das Artes para o ano de 2018, é 
direcionado às instituições de en-
sino do município e também aber-
to ao público. Na primeira edição, 
que acontece entre as 19h30 e às 
21h30, os palestrantes confirmado 
são o advogado Ademar Petry, o 
presidente da OAB de Bento Gon-
çalves, Cleber Dalla Colletta e o 
professor do Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS), Gregório 
Grista. 

Em Los Angeles, a as-
pirante a atriz Mia (Emma 
Stone) e o pianista de 
jazz Sebastian (Ryan Gos-
ling) se apaixonam e jun-
tos passam a perseguir 
seus sonhos e vontades. 
Conforme buscam o que 
desejam, os dois tentam 
fazer seu relacionamento 
dar certo. No filme “La LA 
Land”, o gênero musical é 
trazido para os dias atuais. 
Uma das produções mais 
aclamadas do biênio 2016-
2017, o longa metragem 
passará a partir das 11h45 
deste sábado (28) no Te-
lecine Premium. Há ainda 
uma sessão, dublada, no 
Telecine Pipoca, no dia 11 
de maio, a partir das 11h30.

Aclamado pela crítica, “La La Land” 
está em cartaz no Telecine

Filme é leve e é uma boa pedida para o fim de semana

Para quem gosta de acompan-
har a saga da família “Kardashian” 
no Estados Unidos, poderá gostar 
talvez da pegada do novo progra-
ma do Multishow- Os Gretchens, 
que estreou na última segun-
da-feira (23) e será exibido dia-
riamente às 22h, no canal. Como 
diz o nome, o reality show acom-
panhará a intimidade da família 
de Maria Odete Brito de Miranda 
Marques, mais conhecida como 
Gretchen. A “rainha da internet” 

Reality acompanha dia-a-dia da família de Gretchen e é inspirado em “Keepping 
up with the Kardashians”

Os Gretchens
aparece em situações cotidianas 
com as irmãs Sula (a cantora Sula 
Miranda), Deulise, Yara, a mãe Ma-
ria José, o marido, o português 
Carlos e o filho Thammy. 

Com 15 episódios de 30 minu-
tos, a primeira temporada de Os 
Gretchens mostrará os bastidores 
de situações peculiares como o 
casamento de Thammy em Las Ve-
gas, a participação de Gretchen no 
clipe de Katy Perry e seu encontro 
com as cantoras Pabllo Vittar e Iza.

A cinebiografia de João 
Carlos Martins, considerado 
um prodígio do piano e famo-
so mundialmente, foi levada às 
telas em 2016. O filme será ex-
ibido às 10h no Canal Brasil, na 
manhã de sábado (28). Mesmo 
com sucessivos problemas de 
saúde e usando apenas uma 
das mãos, o músico tornou-se 
maestro. No elenco, Alinne Mo-
raes, interpretando a segunda 
esposa do músico e Alexandre 
Nero no papel-título. 

João, O Maestro no Canal Brasil

Alinne Moraes e Alexandre Nero em cena do filme
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O Facebook anunciou na últi-
ma terça-feira, 24, que vai permitir 
que usuários apelem quando posts 
forem retirados do ar pela rede so-
cial.

“Pela primeira vez nós es-
tamos dando a você o direito de 
apelar de nossas decisões sobre 
posts individuais para que você 
possa pedir uma segunda opinião 
quando você acha que cometemos 
um erro”, afirmou Monika Bickert, 
vice-presidente global de geren-
ciamento de produto.

Além disso, a empresa liberou 
também quais são os parâmetros 
internos que balizam a decisão de 
tirar um conteúdo do ar ou não. 

A apelação de remoções 
funcionará assim:

*quando fotos, vídeos ou posts 
forem removidos por violar algum 
padrão de comunidade, o usuário 
será notificado da exclusão;

*a partir de agora, a pessoa 
afetada poderá pedir uma revisão;

*as equipes do Facebook ana-
lisarão o pedido em até 24 horas;

*se concluírem que um erro 
ocorreu, farão o conteúdo voltar 
ao ar.

“Um desafio é identificar po-
tenciais violações aos nossos pa-
drões para que as revisemos”, diz 
Bickert.

“Nós usamos inteligência ar-

Rede social promete que resposta sai em até 24 horas após a publicação  

Postagem deve ser apagada em até 24 horas 

Remoção de post do facebook 
poderá ser questionada por usuário

tificial e reportes de pessoas para 
identificar posts, imagens e outros 
conteúdos que podem violar pa-
drões de comunidade.”

Segundo a executiva, são 7,5 
mil profissionais destinados a re-
visar pedidos de remoções, que 
trabalham em 11 escritórios e rece-
bem solicitações em 40 idiomas.

Com relação a postagens de 
imagens com nudez, o Facebook 
disse que suas políticas ficaram 
mais flexíveis com o passar do 
tempo. “Por exemplo, embora res-
trinjamos algumas imagens dos 

seios femininos que incluam o ma-
milo, permitimos outras imagens, 
incluindo as que mostram atos 
de protesto, mulheres engajadas 
ativamente na causa da amamen-
tação e fotos de cicatrizes pós-
-mastectomia. Também permiti-
mos fotos de pinturas, esculturas e 
outras obras de arte que retratem 
figuras nuas”, afirma o documen-
to publicado pelo Facebook sobre 
conteúdo questionável, que abor-
da também “discurso de ódio”, 
“violência gráfica” e conteúdo 
“cruel e insensível”.

Segundo um relatório da Ad-
guard, 20 milhões de internau-
tas baixaram bloqueadores de 
anúncios ilegítimos que estavam 
listados na Chrome Web Store, o 
repositório oficial de extensões 
do navegador Google Chrome. To-
das as extensões foram removidas 
pelo Google após a publicação do 
relatório.

As duas extensões com mais 
downloads eram a AdRemover for 
Google Chrome, instalada 10 mi-
lhões de vezes, e a uBlock Plus, 
que teve 8 milhões de downloads. 
“AdBlock Pro”, “HD for YouTube” 
e “Webtutation” somavam outros 
2,5 milhões de downloads. Quem 
ainda possui as extensões está 
aconselhado a desinstalá-las.

As extensões espionavam a 
navegação das vítimas, verifican-
do se o site visitado fazia parte de 
uma lista pré-configurada pela ex-
tensão. Em caso positivo, determi-
nadas informações sobre a nave-
gação eram enviadas ao servidor 

A chinesa ZTE classificou a 
proibição dos Estados Unidos à 
venda de peças e software a ela 
como injusta e afirmou que isso 
pode ameaçar sua sobrevivência.

A fabricante de smartphones 
e equipamentos de telecomuni-
cações ainda prometeu na última 
sexta-feira (20) proteger seus in-
teresses através de todos os meios 
legais.

O escritório de Indústria e Se- A Microsoft lançou uma ex-
tensão para o navegador Google 
Chrome, o produto mais popular 
do mercado e concorrente do na-
vegador Edge da própria Micro-
soft, para integrar ao software a o 
filtro de sites do Windows Defen-
der, o programa de antivírus em-
butido no sistema Windows.

A extensão verifica se um site 
visitado está em uma lista negra 
de páginas que tentam instalar ví-
rus no computador ou roubar da-
dos pessoais Uma página clonada 
de uma instituição financeira, por 
exemplo, poderia ser bloqueada 
pela extensão.

O recurso é idêntico ao Safe 
Browsing, que já existe no Chro-
me. Porém, a Microsoft alega, com 
base em testes independentes, 
que seu filtro é superior ao pro-

Milhões de internautas baixam 
falso bloqueador de anúncios

dos golpistas. Um dos sites moni-
torados era o próprio Google.com. 

O processo de espionagem 
ocorria em um código adicional 
ofuscado (“embaralhado”), de for-
ma a propositadamente dificultar 
a análise do comportamento da 
extensão. Isso deve ter contribuí-
do para que o Google não detec-
tasse o intuito malicioso do códi-
go.

O Google, que tem o dever de 
filtrar as extensões do Chrome, 
vem tendo dificuldades para reali-
zar a tarefa. Em janeiro, o analista 
de vírus Pieter Arntz da Malwa-
rebytes divulgou que o Google 
demorou 19 dias para remover da 
Web Store as extensões fraudu-
lentas com mais de 500 mil down-
loads que ele havia denunciado.

A situação na Web Store con-
trasta com o atual cenário na Play 
Store, o repositório de aplicativos 
do Android, onde pouquíssimos 
aplicativos falsos conseguem 
mais de centenas de downloads.

As extensões espionavam a navegação das vítimas, verificando se o site visitado 
fazia parte de uma lista pré-configurada pela extensão

Microsoft cria extensão do Windows 
Defender para o Chrome

jetado pelo Google. Quando ins-
talado no Chrome, os dois filtros 
trabalham em conjunto: no caso 
de ambos os filtros detectarem 
que um site é malicioso, você verá 
primeiro o filtro da extensão da Mi-
crosoft e, em seguida, o do embu-
tido no Chrome.

Dessa forma, é improvável que 
os recursos de segurança tenham 
causem o mesmo tipo de conflito 
que tende a ocorrer quando se usa 
mais de um programa antivírus.

A extensão funciona com uma 
lista própria de sites e não depen-
de do Windows Defender. A exten-
são funciona também em Chro-
mebooks, que rodam o sistema 
ChromeOS do Google e, portan-
to, não possuem o Defender nem 
qualquer antivírus. O macOS, da 
Apple, também é compatível.

ZTE diz que sobrevivência está em risco após 
EUA proibir venda de componentes
Governo norte-americano barrou venda de componentes de empresas do país 
a chinesas

 A chinesa ZTE classificou a proibição 
dos Estados Unidos à venda de peças 
e software a ela como injusta e afirmou 
que isso pode ameaçar sua sobrevi-
vência 

gurança do Departamento de Co-
mércio dos Estados Unidos (BIS, 
na sigla em inglês) proibiu empre-
sas americanas de venderem para 
a ZTE por sete anos, devido à em-
presa chinesa ter furado o embar-
go ao Irã e ter dado declarações 
falsas.

“É inaceitável que o BIS insis-
ta em impor a pena mais severa à 
ZTE injustamente, mesmo antes 
da conclusão da investigação dos 
fatos”, disse a ZTE em sua primeira 
resposta desde que a proibição foi 
anunciada.

“A ordem de negação não só 
afetará severamente a sobrevi-
vência e o desenvolvimento da 
ZTE, mas também causará danos a 
todos os parceiros da ZTE, incluin-
do um grande número de empre-
sas dos EUA”, disse o comunicado.

A ZTE disse que já investiu 
US$ 50 milhões em projetos de 
conformidade de controle de ex-
portação em 2017 e planeja inves-
tir mais este ano.

Uma autoridade sênior do De-
partamento de Comércio dos EUA 
disse ser improvável uma suspen-
são da proibição. “Não há nenhu-
ma disposição atualmente para 
isso ocorrer”, disse o funcionário, 

que se recusou a ser identificado 
devido à sensibilidade do assunto.

Um advogado dos EUA, que 
não quis ser identificado porque a 
empresa tem clientes com interes-
ses no caso, descreveu a proibição 
como “uma sentença de morte” 
para a ZTE.

O Departamento de Comércio 
tem um processo de apelação para 
as empresas tentarem sair da lis-
ta, mas não está claro se isso es-
taria disponível para a ZTE porque 
o caso havia sido anteriormente 
sujeito a um acordo, segundo pes-
soas familiarizadas com o assunto.

Mesmo assim, a ZTE teria 
pouco recurso no curto prazo por-
que os apelos teriam de ser apro-
vados pelo BIS, a mesma agência 
que emitiu a proibição.

As empresas devem enviar 
recursos a um comitê que emitirá 
uma decisão dentro de 30 dias, de 
acordo com o site da agência.

A melhor chance da ZTE seria 
se as empresas dos EUA escolhes-
sem fazer lobby na administração 
Trump para suspender a proibição 
para salvar seus negócios com a 
ZTE, disse Adams Lee, um advo-
gado de comércio internacional da 
Harris Bricken.
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O Facebook informou na úl-
tima sexta-feira (20) que vai lan-
çar uma ferramenta para tornar 
propaganda política mais trans-
parente durante uma importante 
eleição regional na Alemanha.

A rede social, que enfrenta os 
efeitos do escândalo gerado pela 
consultoria política Cambridge 
Analytica, afirmou que somente 
vai permitir anunciantes autori-
zados a veicularem propaganda 
eleitoral e que estes anúncios 
deverão ser claramente identifi-
cados.

A empresa também está testando um recurso de visualização de anúncios que 
permite que os usuários façam busca para ver os anúncios que estejam sendo 
veiculados na página do anunciante no Facebook 

A Amazon informou no últi-
mo dia 18 que já tem mais de 100 
milhões de assinantes de sua assi-
natura anual Prime, que inclui en-
tregas gratuitas em até dois dias e 
acesso ao serviço de streaming de 
vídeo.

É a primeira vez que a compa-
nha torna pública a quantidade de 
assinantes do Amazon Prime, que 
atualmente é o ponto principal de 
seu modelo de negócios.

A China lidera a corrida de 
desenvolvimento do 5G, a rede 
de internet móvel ultrarrápida, à 
frente da Coreia do Sul e dos Es-
tados Unidos, de acordo com um 
estudo publicado no último dia 16. 

Esses três países, junto com 
o Japão, são os mais comprome-
tidos com o desenvolvimento da 
tecnologia, segundo a pesquisa 
da empresa Analysys Mason, que 
avaliou as ações empreendidas 
por empresas e as políticas públi-
cas em dez países.

Esses quatro “líderes” globais 
são o primeiro grupo - o mais bem 
preparado -, enquanto os merca-
dos europeus, que incluem França, 
Alemanha e Reino Unido, figuram 
no segundo grupo. Cingapura, 
Rússia e Canadá fazem parte do 
terceiro grupo, de acordo com o 
estudo conduzido pela CTIA, a as-
sociação americana de operado-
res de telecomunicações.

A China deve seu forte avan-
ço tanto a uma “política gover-
namental proativa, quanto ao 
impulso proveniente do setor”, 
comentou a CTIA em nota. Lá, to-
das as grandes empresas do setor 

Amazon supera os 100 milhões de 
assinantes com sua assinatura Prime
É a primeira vez que a empresa revela números da 
assinatura, que inclui entregas gratuitas e acesso 
ao serviço de streaming de vídeos

“Treze anos depois do lança-
mento, nossos assinantes supe-
ram os 100 milhões de membros 
Prime no mundo inteiro”, informou 
o chefe e fundador do grupo, Jeff 
Bezos, em sua tradicional carta 
aos acionistas publicada nesta 
quarta-feira no site da Amazon.

“Em 2017, a Amazon entre-
gou mais 5 bilhões de produtos 
no mundo todo através do Prime”, 
acrescentou Bezos.

É a primeira vez que a companha torna pública a quantidade de assinantes do 
Amazon Prime

As companhias aéreas do 
mundo estão apoiando a criação 
de um registro mundial de drones 
liderado pela Organização das Na-
ções Unidas, em meio ao cresci-
mento de episódios em que essas 
máquinas voadoras quase colidi-
ram com aviões.

China lidera corrida mundial do 5G
Empresas chinesas se comprometeram com datas de lançamento da tecnologia 

O 5G é um fator-chave no desenvolvimento de objetos conectados

se comprometeram com datas de 
lançamento e o governo com as 
atribuições de frequências aos 
operadores.

O 5G é um fator-chave no de-
senvolvimento de objetos conec-
tados. Sua evolução deve ajudar 
a processar os bilhões de dados 
necessários para o uso maciço de 

carros autônomos e outros obje-
tos “inteligentes” cotidianos.

A União Europeia almeja con-
tar com o 5G até 2020.

“Os Estados Unidos não te-
rão uma segunda oportunidade de 
vencer a corrida mundial do 5G”, 
afirmou Meredith Attwell Baker, 
diretora da CTIA. 

Companhias aéreas apoiam criação de registro global de drones
Projeto de agência da ONU pretende reduzir o número de incidentes envol-
vendo drones e aviões

A Associação Internacional 
de Transporte Aéreo (Iata) apoia 
esforços da agência de aviação da 
ONU para criar o registro. O cadas-
tro poderia ajudar a acompanhar o 
número de incidentes envolvendo 
drones e aviões, disse Rob Eagles, 
diretor de gestão de infraestrutura 

de tráfego da Iata.
A Iata vai considerar colaborar 

com a Organização Internacional 
de Aviação Civil (Icao) para uso do 
registro de drones em trabalhos 
de análise de dados para melhorar 
a segurança de voos.

A Icao desenvolve o regis-
tro como parte de esforços mais 
amplos para criar regras de voo e 
acompanhar aeronaves não tripu-
ladas.

Companhias aéreas e opera-
dores de aeroportos estão bus-
cando o registro de drones, tec-
nologias de cercas geográficas e 
penas mais duras para operadores 
de drones que insistem em voar 
perto de aeroportos. Eles esperam 
que estes passos assegurem a se-
gurança de voos conformes ama-
dores e empresas como a Amazon 
passam a utilizar mais drones com 
propósitos comerciais e para re-
creação.

Na Inglaterra, o número de re-
gistros de incidentes envolvendo 
drones e aviões mais que triplicou 
entre 2015 e 2017, alcançado 92 
episódios no ano passado, segun-
do o U.K. Airprox Board.

A Air New Zeland afirmou no 
mês passado que um voo de Tó-
quio com 278 pessoas ficou a ape-
nas cinco metros de distância de 
um drone durante a descida para 
pouso.

No final do ano passado, um 
drone voando na região do ae-
roporto de Congonhas (SP) fez o 
terminal paralisar operações de 
pouso e decolagens por duas ho-
ras, levando a cancelamentos e 
desvios de voos.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) apoia esforços da agência 
de aviação da ONU para criar o registro 

Facebook vai lançar recurso de 
publicidade política em eleição alemã
Empresa diz que só vai permitir anunciantes au-
torizados e que estes anúncios deverão ser clara-
mente identificados

A empresa também está tes-
tando um recurso de visualização 
de anúncios que permite que os 
usuários façam busca para ver os 
anúncios que estejam sendo vei-
culados na página do anunciante 
no Facebook.

“Vamos lançar a primeira fase 
de nossos esforços de transpa-
rência, a ferramenta de visuali-
zação, este ano, a tempo para as 
eleições na Bavária”, disse Joel 
Kaplan, vice-presidente de políti-
cas públicas globais do Facebook, 
a legisladores alemães. 
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Compartilhar é o conceito que 
deve permear os mercados nos 
próximos anos, incluindo o imo-
biliário, da moda, entre outros. A 
cada dia mais espaços e serviços 
de compartilhamento aparecem, 
criando grupos de pessoas que 
se reúnem física ou virtualmente 
por um interesse em comum. São 
coworkings (espaços compartilha-
dos). Coworking é uma modalida-
de de trabalho em que a pessoa 
divide o mesmo ambiente de tra-
balho com outras pessoas. Apesar 
do termo estar na moda, compar-
tilhar ambiente de trabalho não é 
novidade. No Brasil, desde os anos 
90, existem empresas que alugam 
salas privativas para diferentes 
clientes, e compartilham os ou-
tros ambientes, como banheiros, 
salas de reunião, copa e etc. Ou-
tro exemplo interessante sobre 
coworking são as clínicas médicas, 
onde profissionais da saúde com-
partilham os consultórios de acor-
do com a sua necessidade.

De 2016 para 2017, o núme-
ro de escritórios compartilhados 
mais que dobrou: passou de 378 
para 810, um crescimento de 114%, 
segundo o Censo Coworking Bra-
sil. Do total, 40% estão localizados 
no Estado de São Paulo.

Em 2005, surgiu pelo mundo 
o termo coworking, para definir 
um ambiente onde vários profis-
sionais, de diferentes áreas, tra-
balham e compartilham opiniões 
e ideias. Com isso, foram abertos 
vários espaços de coworking, onde 
a proposta era muito mais intera-
gir no ambiente de trabalho do que 
compartilhar apenas o ambiente.

Existem espaços com diversos 
estilos, tanto para pessoas mais 
despojadas como para pessoas 
mais formais. Estima-se que no 
Brasil já existam mais de 240 em-
presas que oferecem o serviço de 
coworking, e a cada ano esse nú-
mero aumenta exponencialmente.

Espaços Coworking, guarda-roupa compartilhado, Uber ou Airbnb são alguns dos exemplos de novos modelos de negócios

Economia colaborativa cresce no Brasil e é alternativa        para jovens que aderem à ideia de reaproveitamento

Com o passar do tempo, os 
clientes desses espaços começa-
ram a sentir falta de uma estrutura 
mais profissional, e que atendesse 
às suas necessidades. A internet 
Wireless oferecida já não era mais 
suficiente para garantir estabilida-
de no trabalho on-line. O telefone 
Voip também não completava as li-
gações e, com isso, os clientes dos 
espaços de coworking começaram 
a querer cada vez mais serviços 
que facilitassem a sua vida ope-
racional. Foi aí que os coworkings 
começaram a se profissionalizar, 
para atender a essas diferentes 
demandas. A CWK foi pioneira no 
Brasil em profissionalizar o servi-
ço de coworking.

Guarda-roupa 
compartilhado
Novas formas de consumo de 

moda começam a ganhar espaço 
no Brasil. Projetos que estimulam 
troca, aluguel e compartilhamen-
to de roupas e acessórios, assim 
como a compra de peças sob me-
dida se tornaram a nova febre en-
tre fashionistas e novos empreen-
dedores. 

Nesse modelo de divisão de 
roupas, está por trás o conceito da 
inovação disruptiva, uma profun-
da mudança que introduz novos 
benefícios ao mercado, muitas ve-
zes a um menor custo. Rompendo 
paradigmas, desacomoda mode-

los consolidados. Um exemplo é o 
efeito gerado pelo uso da internet 
nos hábitos de consumo, o que ge-
rou um novo canal de comerciali-
zação para as empresas, a custos 
mais baixos. Esse Boletim de Ten-
dências apresenta como o com-
partilhamento de roupas é uma 
opção de negócio ao empresário 
da moda e varejo.

Algumas iniciativas de consu-
mo consciente de vestuário sur-
giram recentemente no Brasil e 
estão começando a mudar os pa-
drões de consumo dos brasileiros. 
Uma delas é a Blimo – Biblioteca 
de Moda, uma loja paulistana da 
Vila Madalena que usa o conceito 
de compartilhamento de roupas.

A ideia não é vender, mas alu-
gar peças por meio de uma assina-
tura mensal no valor de R$ 130. O 
acesso ao acervo é praticamente 
ilimitado. Estão disponíveis grifes 
como Cantão, Carmim, Farm, Mis-
sinclof, Gucci e Versace. Apenas 
bolsas, sapatos e acessórios não 
entram na assinatura e, nesses 
casos, o aluguel é cobrado à parte. 
Essa ideia de compartilhar produ-
tos faz com que seja possível ex-
pandir ao máximo a capacidade de 
seu uso. Assim é possível aprovei-
tar aquela roupa que está ociosa, 
atendendo a necessidade de mais 
pessoas e evitando a extração des-
necessária de recursos naturais 
para a produção de novos itens.

Outra loja que usa o mesmo 
conceito é a Roupateca, em Pi-
nheiros, também na capital pau-
lista. As clientes podem fazer assi-
naturas mensais alugando roupas 
de estilistas como Adriana Barra, 
Cris Barros, Flavia Aranha, Insecta 
e Gilda Midani. Por R$100, R$200 
ou R$300 por mês, é possível le-

var 1, 3 ou 6 peças para casa por 
vez (incluindo também sapatos e 
acessórios). A consumidora pode 
ficar até 10 dias com as roupas e, 
em caso de perdas ou danos irre-
paráveis, é exigido o pagamento 
do valor total da peça. As pro-
prietárias já pensam em ampliar 
o acervo para roupas masculinas 
também.

Crianças também 
trocam roupas usadas
Duas lojas online se especia-

lizaram em compra e venda de 
roupas e calçados usados infantis. 
Uma delas é a Retroca.  As roupi-
nhas do bebê não servem mais? 
Basta solicitar à loja uma saco-
la para despachar esses itens. A 
equipe do site faz a inspeção des-
sas peças e realiza o pagamen-
to de todas elas, conforme uma 
tabela de preços enviada anteci-
padamente. Já, para quem quiser 
comprar roupas infantis, há vários 
produtos em bom estado de mar-
cas inclusive importadas como 
Baby Gap e Ralph Lauren. Os pre-
ços podem chegar ter até 70% de 
desconto com relação ao valor das 
mesmas peças novas.

Outro exemplo é a Ficou Pe-
queno. Funciona como uma pla-
taforma virtual, onde cada pessoa 
pode criar sua própria lojinha vir-
tual para divulgar seus produtos 
que quer vender. As peças devem 
ser novas ou seminovas. O portal 
oferece os meios de pagamento ao 
comprador e faz a intermediação 
financeira. Depois que ela é confir-
mada, o site repassa o pagamento 
para a conta bancária do dono da 
lojinha, com um desconto de 20% 
que se refere à uma comissão, par-
te em que o site ganha por ofere-De 2016 para 2017, o número de escritórios compartilhados mais que dobrou: passou de 378 para 810, um crescimento de 

114%

Nesse modelo de divisão de roupas, está por trás o conceito da inovação disruptiva, uma profunda mudança que introduz novos benefícios ao mercado, muitas vezes 
a um menor custo
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Espaços Coworking, guarda-roupa compartilhado, Uber ou Airbnb são alguns dos exemplos de novos modelos de negócios

Economia colaborativa cresce no Brasil e é alternativa        para jovens que aderem à ideia de reaproveitamento

cer a plataforma.
Quais são os principais 
conceitos da economia 
colaborativa?
No Uber, você entra no carro 

de um estranho. Alguém que nun-
ca viu na vida — e você só confia 
porque o aplicativo mostra quan-
ta estrelas aquele motorista tem. 
O mesmo acontece com o Airbnb: 
você cederia a sua casa para uma 
pessoa que nunca viu na vida? 
Muita gente tem feito isso, base-
ado apenas nos critérios da pla-
taforma. Essa é a tal economia da 
reputação.

Outro indicativo desse movi-
mento são pesquisas que mostram 
o hábito de consumidores: 90% 
das pessoas que compram online 
são influenciadas pelas avaliações 
de outros sobre os produtos, se-
gundo uma pesquisa da Dimen-
sional Research. Isso também vale 
para outros mercados, como o de 
negócios: não é novidade recruta-
dores darem uma boa olhada no 
seu perfil do Facebook antes de te 
contratarem. Tudo é parte da eco-
nomia da reputação.

Além dessa reputação pessoal 
que interfere nos serviços, há a re-
putação de empresas. A economia 
da reputação tem implicações para 
pessoas e organizações. Esqueça 
aquela história do “estagiário que 
cuida das redes sociais”. Para Da-
niel Burrus, futurista e colunista 
do Huffington Post, o futuro indica 
um caminho em que a reputação é 
tão importante quanto o capital de 
uma empresa.

E isso já acontece — e muito 
— aqui no Brasil. Em abril de 2016, 
por exemplo, um homem con-
tou uma história no Facebook: de 
como ele havia tentado consertar 
o seu iPhone e, depois de passar 
por uma loja que disse que a troca 
de peças sairia por R$ 180, acabou 
indo em outra que foi honesta e 

disse que o celular só precisava de 
uma limpeza — e ainda não cobrou 
nada pelo serviço. A postagem no 
Facebook recebeu 323 mil likes e 
72 mil compartilhamentos. O re-
sultado? Aumento de 900% no 
número do clientes para a empre-
sa que foi verdadeira com o seu 
cliente.

Sistemas de 
redistribuição
Os Sistemas de redistribuição 

se baseiam em produtos usados 
ou semi-novos. Serviços como o 
Enjoei, em que pessoas podem 
montar suas próprias lojas com 
roupas ou outros itens que não 
usam mais entram nessa catego-
ria. Outro exemplo de mercado de 

O Airbnb é outro exemplo de economia colaborativa

Uber tem ganhado cada vez mais espaço no cenário brasileiro

redistribuição é o Comprei e Não 
Vou, em que usuários tentam re-
vender ingressos de eventos que 
não poderão mais comparecer.

Diferente de serviços como o 
Mercado Livre, essas plataformas 
dão um tom mais pessoal à venda, 
o que pode ajudar na hora de ven-
der e comprar.

Crowdfunding
Também chamado de finan-

ciamento coletivo, o crowdfunding 
é um modelo de arrecadação de 
dinheiro em que um grande núme-
ro de pessoas contribui para um 
objetivo em comum. É bastante 
utilizado para financiar novos pro-
dutos e projetos nas mais variadas 
áreas.

As plataformas mais renoma-
das são o IndieGoGo (lançado em 
2008) e o Kickstarter(lançado em 
2009). Também há outros como 
o GoFundMe. No Brasil, os mais 
famosos são o Catarse, Kickante, 
Benfeitoria e o Vakinha. Esse úl-
timo é mais voltado a ajudas com 

despesas médicas, casamentos, 
festas, viagens e outras arrecada-
ções mais pessoais.

Em sites como o Kickstarter, 
IndieGoGo e Catarse, o projeto 
ou produto financiado oferece 
recompensas para quem investir 
dinheiro na ideia. O dono do proje-
to seleciona os valores e a recom-
pensa designada para cada valor e 
cada um contribui com o valor que 
deseja ou a partir do que vai rece-
ber em troca.

Crowdsourcing
Crowdsourcing é, em sua es-

sência, a união de pessoas com um 
objetivo em comum. Ou seja, pla-
taformas colaborativas que visam 
um bem maior e utilizam a inteli-
gência e a contribuição de cada 
indivíduo para alcançar a meta. 
Entre as empresas que utilizam o 
crowdsourcing como modelo es-
tão a Wikipedia, o iStock e o Waze. 
Todos utilizam a força da colabo-
ração de milhares de pessoas para 
melhorar a plataforma.  
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A decisão de colocar bebês 
de um ano no andador, muitas 

Se adiantar para terminar a 
frase da criança ou para antecipar 
suas respostas pode gerar nos pais 
o conforto de estar ajudando acri-
ança, mas na verdade esse hábito 
de interromper a fluidez da fala faz 
mais mal do que bem.

 Aprendendo a falar 
A pratica leva o aprendizado, 

e essa ideia se adequa perfeit-
amente no contexto de desen-
volvimento da fala da criança. É 
necessário que ela se esforce e 
pense para formular as própri-
as frases e, ainda que leve tempo 

A época de vacinar o bebê, 
principalmente com a chegada do 
inverno, pode ser muito dolorosa, 
tanto para a criança quanto para 
os pais. As agulhas, bem como o 
conteúdo das seringas, causam 
dor momentânea e que, algumas 
vezes, acabam durando um pou-
co mais. No entanto, alguns ar-
tifícios podem ajudar a aliviar os 
sintomas do neném. 

Tranquilidade
Os pais acabam transmitindo 

a agitação para os bebes, então 
se tranquilizar é o melhor a ser 
feito. Com essa postura, a ansie-
dade do bebê e até mesmo a dor 
podem ser evitadas, já que que os 
músculos fiam mais relaxados.

Compressa gelada
Caso a injeção gere dor, 

aplicar um saco com gelo no lo-
cal ajuda a impedir inflamações. 
Essa medida é analgésica e não 
interfere na ação do conteúdo da 
vacina. É importante lembrar que 
o gelo não deve ser aplicado di-
retamente na pele, o ideal é usar 
uma toalha para envolve-lo.

Estar presente
Abraçar, beijar e dar a mão 

para o bebê mostra que ele es-
tará seguro. Isso faz com que o 
momento da vacina não se torne 

Superando a dor das vacinas

uma lembrança traumática, facil-
itando as próximas vezes.

Alimentar a criança
Amamentar o bebê na du-

rante a vacinação pode diminuir a 
sensação de dor, pois o pensam-
ento da criança está focado a ali-
mentação e não na sensação cau-
sada pela agulha. Caso não seja 
possível, o alimentar logo após 
a vacina é o ideal, é importante 
nunca amamentar ou dar comida 
antes da vacinação, pois a criança 

pode vomitar durante a injeção se 
estiver se estomago cheio. 

Medicação apenas 
com orientação médica
Mesmo com a dor e até com 

sintomas de febre, o ideal é 
buscar orientação medica para 
medicar. Segundo um estudo, 
o uso do paracetamol pode di-
minuir a eficácia da vacina. Por 
isso, o ideal é buscar por méto-
dos que não interfiram na ação da 
substância. 

As agulhas, bem como o conteúdo das seringas, causam dor momentânea e que, 
algumas vezes, acabam durando um pouco mais.

para que uma resposta seja dada, 
é fundamental respeitar esse pro-
cesso. 

Interromper e dificultar
Além de dificultar a articu-

lação de um discurso, interromp-
er a criança faz com que ela crie 
o hábito de esperar que alguém 
sempre responda por ela. Com a 
idade de quatro anos, os pequenos 
começam a aumentar o vocab-
ulário e, as travas na hora da fala 
são normais, pois eles precisam de 
uma pausa para pensar em qual 
palavra melhor se adequa a frase.

O perigo de colocar bebês no andador
vezes, está associada a possibi-
lidade de eles circularem livre-

mente com a ajuda do equipa-
mento. Muitas famílias acham, 
inclusive, que o andador ajuda as 
crianças a desenvolver mais rapi-
damente a capacidade de andar. 

Esse é um grande equívoco, 
pois o acessório se mostra um 
grande vilão para o desenvolvi-
mento dos bebês. A Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), 
bem como a sociedade civil se 
mobilizaram para lutar pela proi-
bição do uso do objeto à nível na-
cional.

Prejudica a passada
Conforme um comunicado 

as SBP, o andador faz com que a 
criança caminhe errado, com as 
pernas flexionadas, o que leva o 
encurtamento do tendão.

Dependência
Estudos também compro-

varam que os bebês que usam 
andador demoram mais tempo 
para caminharem sozinhos, pois 
o objeto afeta o desenvolvimento 
psicomotor.

Quedas frequentes
Em função das rodinhas do 

produto e como os pequenos não 
possuem coordenação motora 
para andar na velocidade que o 
andador permite, as quedas são 
frequentes e muitas podem ser 
arriscadas, especialmente por-
que o acessório pode virar, afe-
tando a cabeça e o pescoço da 
criança.

Responder à perguntas pelo seu 
filho não é o caminho certo a seguir

A pratica leva o aprendizado, e essa ideia se adequa perfeitamente no contexto de 
desenvolvimento da fala da criança. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), bem como a sociedade civil se mobili-
zaram para lutar pela proibição do uso do objeto à nível nacional.

O pequeno Bernardo Lopes Bavaresco, de 10 meses



///  Trends  ///  Gazeta   /// 27de abril de 2018 pets

A mimosa Alana com o pet Bud

Chegar em casa e ser rece-
bido por um gatinho que, como 
de costume, repete o ritual de se 
esfregar as pernas do dono é um 
ato de boas-vindas geralmente 
encarado pelos donos como 
uma demonstração de amor e 
carinho, mas ele pode, na ver-
dade, ser menos fofo do que se 
imagina.

Porque os gatos tanto 
se esfregam nos donos
De fato, quando um gato se 

esfrega no seu dono ele está in-
dicando afeto. Não somente isso, 
esse comportamento também 
está relacionado ao habito felino 
de demarcação territorial.

Ao passar o corpo pelas per-
nas do dono, objetos e cantos 
da casa, o gato está deixando 
seu cheiro, tornando o ambiente 

mais familiar. 
O odor é transmitido por 

glândulas localizadas em diver-
sas partes do corpo do animal 
e que produzem feromônio. O 
comportamento é instintivo e 

Latir para um espaço vazio, 
corres atrás do próprio rabo e 
cavar são hábitos comuns, curi-
osos e até mesmo fofos entre os 
cães. Mas uma mania bastante 

O hábito de morder as próprias patinhas
frequente merece atenção espe-
cial dos donos: quando o animal 
de estimação morde a própria 
patinha, pode indicar que algo 
não vai bem com a saúde dele.

É normal o cachorro 
morder a pata?
Passar muito tempo dando 

mordidinhas ou lambidas nas 
patas dianteiras ou até mes-
mo nas traseiras, pode indicar 
algum tipo de alergia alimen-
tar. Se ocorreu alguma troca na 
ração ou outro tipo de alimento 
foi introduzido no cotidiano do 
bichinho, suspenda a novidade e 
consulte um veterinário.

Se o hábito persistir em ap-
enas uma pata, o mais provável 
é que o pet esteja sofrendo de 
alergia a algum tipo diferente 
de substancia irritante. Produ-
tos de limpeza, por exemplo, po-
dem provocar incômodo em cães 
mais sensíveis.

Há ainda a possibilidade de o 
cachorro morder as próprias pat-
inhas por motivos emocionais, 
como tédio, estresse ou tensão, 
como se fossem seres humanos 
roendo unhas. O dono deve en-
tão cuidar para que o habito não 
cause ferimentos na região.

Dica da Simpaticão para o Dia da Saúde e da Nutrição: De-
dique tempo para passeios e brincadeiras com seu pet. Carinho 
e amor são essenciais para a saúde. Ofereça alimentos de alta 
qualidade para seu bichinho. Dê preferência à rações super pre-
mium – Premier, ND, Hills - e claro, leve-lo frequentemente ao 
médico veterinário.

COLUNISTA

O que os felinos querem dizer ao se esfregar no dono

O cachorro pode morder as próprias patinhas por motivos emocionais, como 
tédio, estresse ou tensão, como se fossem seres humanos roendo unhas. 

Ao passar o corpo pelas pernas do dono, objetos e cantos da casa, o gato está 
deixando seu cheiro, tornando o ambiente mais familiar. 

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

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

Existem muitas razoes que 
explicam o porquê de os cães lam-
berem seus donos. A maior parte 
dos tutores acha que os cachorros 
só estão demonstrando carinho, 
mas isso nem sempre é verdade. 
Lamber seus donos é uma demon-
stração de amor, mas também de 
um pouco de interesse. A pele hu-
mana tem um sabor levemente sal-
gado, sabor muito apreciado pelos 
cães.

funciona como um mecanismo 
de segurança para o pet. 

Ao se esfregar em seu dono, 
os gatos impregnam seu cheir-
inho neles, indicando que são 
humanos em que podem confiar.

O motivo das lambidinhas
Esse comportamento se origi-

na ainda quando o cachorro é um 
filhotinho e remota aos seus an-
tepassados lobos, cujo comporta-
mento de lamber é uma forma de 
reconhecer quem é da sua matilha.

Cachorros podem perceber 
algumas coisas que muitas vez-
es passam despercebidas pelos 
tutores. O “sorriso canino”, por 
exemplo, que é quando os cães 
mostram os dentes para seus 

donos para mostrar felicidade, na 
linguagem canina é claramente um 
sinal de agressão, mas eles enten-
dem que entre os humanos é uma 
coisa boa. O mesmo acontece com 
as lambidas.

Lamber é instintivo para os 
filhotes recém-nascidos. As mães 
lambem seus filhotes para colocar 
o seu cheiro na ninhada, com isso, 
um filhote sabe reconhecer seus 
irmãos. Os filhotes, por sua vez, 
lambem o rosto de suas mães para 
pedir comida. As lambidinhas são 
uma das maneiras mais eficientes 
para eles explorarem o mundo nas 
suas fases de crescimento.

Quando o cão lambe seu dono 
ao chegar em casa, ele realmente 
está querendo demonstrar que 
está muito feliz em vê-lo. Junta-
mente com as lambidas, eles po-
dem farejar a roupa do dono como 
uma forma de perguntar “ei, por 
onde você esteve? ”.Quando o cão lambe seu dono ao chegar em casa, ele realmente está querendo 

demonstrar que está muito feliz em vê-lo. 

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
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A bela Bruna Mikoaski Sodré

Ivanete Milani e seus amigos durante festa no Sitracom

Todo o estilo e beleza de Lorenza De Marco

Anna Markova esbanja estilo e simpatia

Cristiano Muniz no melhor estilo rock n roll Kiara Piletti e Gabriel Luchese comemoram aniversário de namoro


