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 Para comprovar a tese, os pesquisado-
res avaliaram 545 participantes, sendo 
que 266 estavam em relacionamentos 
heterossexuais e 279 em relações ho-
mossexuais . Páginas 08 e 09

Relacionamento ioiô 
pode causar depressão
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Nesta semana, a Lua Cheia ativa a sua 
autoestima e atividades que geram prazer. 
Está desenvolvendo novas capacidades e 
talentos latentes neste momento. A forma 
de trabalhar lhe traz condições de perce-
ber o seu melhor. Os estudos e as relações 
sociais são fatores importantes para o seu 
aprimoramento. Esteja aberto às oportuni-
dades e ao acesso a novas culturas. Apesar 
da porta estar aberta para a troca afetiva 
e para o recebimento do prazer a dois, en-
contra dificuldades de interagir com a pes-
soa amada.

Zefa incentiva Edgar a reatar 
com Karen. Laureta negocia com 
Remy e pede uma porcentagem 
para convencer Karola a lhe pagar. 
Luzia consegue juntar o montante 
pedido por Remy, que não aparece 
no local combinado. Remy vai ao en-
contro de Karola e Laureta, e revela 
que contou a Luzia que o filho que 
ela teve com Beto está vivo. Beto vai 
para o Rio de Janeiro participar de 
um programa de televisão. Luzia se 
desespera com o desaparecimento 
de Remy e vai atrás de Karola. Rosa 
conta para Valentim histórias do 
seu passado. Valentim flagra Luzia 
apontando uma arma para Karola. 
Laureta e Karola subornam Remy. O 
irmão de Beto garante a Luzia que 
seu bebê era uma menina.

O TEMPO NÃO PARA

SEGUNDO SOL

ORGULHO E PAIXÃO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Carmen tenta acalmar o fil-
ho. Elmo avisa a Samuca sobre as 
pessoas congeladas que desper-
taram. Samuca leva Marocas até 
a Criotec. Miss Celine e Menelau 
tentam acalmar Cecílio e Damásia. 
Marocas reencontra Damásia. Pe-
tra é hostil com Marocas. Cesária 
conversa com Damásia. Menelau 
se preocupa com Cecílio. Corone-
la expulsa Miss Celine da pensão. 
Elmo encontra Miss Celine. Betina 
e Zelda se divertem em uma boate. 
Mariacarla ajuda Monalisa e faz 
um trato com ela. Miss Celine vai 
para a casa de Mariacarla. 

Jeferson tem uma surpresa 
quando o homem tira a máscara de 
Rato na comunidade. Dona Branca 
recebe uma entrega em casa de 
um produto que comprou pela in-
ternet para aumentar o seu pique 
para exercícios físicos. Sophie 
revela para Iuri que diz ter um noi-
vo apenas para afastar qualquer 
pessoa que se aproxime dela e de 
sua banda. Iuri declara para a pro-
fessora estar apaixonado por ela. 
Acontece uma nova reunião com 
Otto na O11O. Sérgio é promovido 
para estar à frente de um proje-
to sem precisar da aprovação de 
Roger para tomar decisões. Luísa 
conta para Durval que Sr. Pendle-
ton está atrás dela e que teme que 
ele saiba sobre Poliana. Roger fica 
enfurecido com a promoção de 
Sérgio e pede para que Nadine dê 
em cima de Sérgio até ele se abrir 
para ela.

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

GÊMEOS

ESCORPIÃOLIBRA 23 de out. a 21 de nov.

AQUÁRIO 21 de jan. a 19 de fev.

21 de mai.a 20 de jun. CÂNCER 21 de jun. a 21 de jul.

PEIXES 20 de fev. a 20 de mar.

SAGITÁRIO 22 de nov. a 21 de dez.

VIRGEM 23 de ago. a 22 de set.

23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCAPRICÓRNIO

LEÃO

Nesta semana, a Lua Cheia toca os 
investimentos e mudanças profundas. 
Atenção com as expectativas que vem nu-
trindo, distorções de fatos ou fraudes que 
envolvem dinheiro. Analise o cenário com 
entendimento para fazer uma transição 
necessária para a sua evolução emocional. 
O cenário indica excelentes oportunidades 
profissionais. Depende exclusivamente de 
você aproveitá-las. Nesta semana, as ex-
periências do coração são fortes e ativam 
desafios para estabelecer uma troca har-
mônica. Você está ansioso e suas posturas 
são radicais e precipitadas.

Nesta semana, são ativadas experiên-
cias com o cônjuge, sócios ou parceiros. O 
cenário indica superação na troca e força 
para superar os desafios a dois. Mas é im-
portante avaliar as expectativas que vem 
nutrindo e que são prejudiciais para a troca. 
A falta de autoconhecimento pode trazer 
complicações por conta de mágoas e res-
sentimentos do passado. Finalize os pro-
cessos com entendimento para seguir com 
fluidez e leveza. Uma conversa é importan-
te para analisar a condução do relaciona-
mento. Ambos estão sensíveis e a falta de 
comunicação pode ser um fator prejudicial.

Nesta semana, a Lua Nova lhe traz um 
novo formato no trabalho e na rotina. Esteja 
atento às mudanças e como pode atuar com 
maior propriedade para alcançar os objeti-
vos. É importante cuidar das expectativas 
que vem nutrindo no trabalho e sentimentos 
que o aprisionam. O maior desafio é lidar com 
a ansiedade e experiências que geram com-
petitividade. Com o ingresso da Vênus no sig-
no de escorpião, estará motivado a finalizar 
processos e sentimentos que lhe consomem 
diariamente. Apesar do seu foco estar mais 
concentrado no trabalho, a semana pede ava-
liação na interferência de amigos no namoro.

Nesta semana, a Lua Cheia ativa expe-
riências em família ou com a casa. O cenário 
familiar lhe proporciona uma nova percepção 
sobre o futuro, porém, será necessário per-
doar e ressignificar situações do passado. É 
importantíssimo interagir com as pessoas do 
convívio e parentes com qualidade para pro-
mover a cura de mágoas e sentimentos que 
rondam a relação. É primordial elaborar os 
medos e sentimentos reprimidos, que aca-
bam afetando sua visão sobre a troca afetiva. 
Nesta semana, é importante ter uma atitude 
saudável sobre as crenças nutridas e ex-
pectativas depositadas no relacionamento. . 
Você joga muitas coisas por debaixo do ta-
pete e, lá na frente, isso pode ser prejudicial.

Nesta semana, a Lua Cheia lhe traz um 
contato mais direto com parentes, irmãos 
e pessoas do seu convívio. O cenário está 
ótimo para viajar e iniciar um novo estu-
do. Fique atento a experiências favoráveis 
que edificam o relacionamento e o lazer. A 
dica é expressar os sentimentos para pro-
mover curas com as pessoas envolvidas. 
Nesta semana, está bem complexo falar 
sobre o amor para você, canceriano. Isso 
porque existem dois fatores importantes: o 
primeiro é que o cenário está incrível para 
se relacionar e conhecer uma pessoa que 
traga para a sua vida estrutura e solidez; 
o segundo é que existem desafetos fortes 
que geram cortes e afastamentos.

Nesta semana, são tocados experiên-
cias financeiras e investimentos. O trabalho 
também é destaque e segue em crescimen-
to. Está passando por uma fase sensível 
para tratar de assuntos materiais. O céu 
indica que deve ressignificar as experiên-
cias do passado para seguir de outra forma. 
Seja forte e “vire a página” para receber 
uma fase mais próspera. As expectativas 
podem atrapalhar. É uma semana que re-
quer cuidados na troca afetiva. O cenário 
indica desafetos que podem trazer cortes 
ou afastamentos. Seja sábio para avaliar 
como pode se relacionar de uma forma 
mais saudável. Não alimente intrigas e dei-
xe claro o que espera da troca.

Nesta semana, a Lua Cheia o deixa 
em destaque e com a necessidade de ava-
liar suas posturas. Você está mais sensível 
e consciente das transformações que vem 
passando. O autodesenvolvimento é um fa-
tor essencial para o seu crescimento. A dica 
é expressar os seus sentimentos e desa-
pegar de comportamentos do passado. O 
relacionamento passa por uma fase de res-
significação e cura. A troca a dois chega a 
um ponto importante e necessário para que 
ambos avaliem a intensidade e conexão 
existente. Qualquer bloqueio e mágoas 
devem ser reparados o quanto antes, caso 
contrário, pode trazer um desfecho crucial.

Nesta semana, a Lua Cheia mexe 
muito com o seu emocional e experiências 
que vêm conduzindo com reserva. Uma 
notícia ativa experiências transformadoras 
na família e deixa em foco os rendimentos 
financeiros. Os acontecimentos lhe permi-
tem entender os processos emocionais e 
as expectativas existentes. Atenção com 
os sentimentos e a falta de foco. Você está 
passando por grandes mudanças na forma 
de atuar no relacionamento. Essa semana 
você terá a vontade de jogar tudo para o 
alto e recomeçar de outra forma. Atenção 
com a impulsividade, o ciúme, o descon-
trole e emoções que bloqueiam o fluxo da 
relação.

Nesta semana, a Lua Cheia ativa os ami-
gos e grupos que esteja envolvido. Os proje-
tos também são evidenciados e o céu estimu-
la experiências favoráveis na elaboração de 
ideias. O cenário lhe traz expansão e cresci-
mento para seguir com os planos traçados. É 
essencial averiguar as expectativas que vem 
nutrindo. Com o ingresso da Vênus no seu 
signo, você sentirá a necessidade de identi-
ficar o seu valor para desenvolver a autoesti-
ma que segue fragilizada. Atenção com suas 
posturas que podem gerar desafetos e riva-
lidades com pessoas próximas e, principal-
mente, no relacionamento. O cenário indica 
desgaste e necessidade de mudança urgente, 
o que pode gerar cortes e afastamentos.

Nesta semana, a Lua Cheia ativa 
experiências profissionais e coloca em 
movimento os objetivos. É necessário o 
comprometimento com as metas finan-
ceiras. Atenção com as expectativas que 
vem nutrindo em relação à família ou com 
questões que tocam a sua intimidade. A 
fase é de elaboração emocional e cura nas 
relações familiares. A sua vontade é elimi-
nar as relações que não agregam nada em 
sua vida. Está “pisando em ovos” e com di-
ficuldade para estabelecer vínculo na troca 
afetiva. O cenário pode trazer conclusões 
importantes, gerar afastamentos ou cortes. 
Esteja aberto às mudanças que a vida vem 
lhe trazendo.

Nesta semana, são ativados viagens, 
cursos, visões filosóficas e estudos. Está 
passando por grandes transformações e a 
experiência lhe possibilita enxergar a vida 
de outra forma. As relações com as pessoas 
do seu convívio, sobretudo irmãos e paren-
tes ativam mudanças significativas e uma 
comunicação é necessária. Nesta semana, 
avalie os pensamentos e com profundidade 
identifique quem é você nesta nova vida. 
Para o amor, é necessário se permitir viver 
uma nova história, ou reciclar o relaciona-
mento atual. Toda mudança gera uma es-
tranheza natural que deve ser aceita com 
entendimento. Não tenha medo de inovar e 
sentir de uma forma diferente as experiên-
cias do coração.

Susana conta a Darcy e Elis-
abeta que tem provas contra Lady 
Margareth. Felisberto revela a Mar-
iana que sabia sobre a real identi-
dade de Mário. Ernesto e Luccino 
conversam sobre Ema e Otávio. 
Darcy leva as provas contra Lady 
Margareth para Baltazar. Mariana 
mostra às irmãs que está com os 
cabelos curtos. Mariana convida 
Mariko para ser sua madrinha de 
casamento. Randolfo e Otávio dis-
cursam para os soldados, tentando 
convencê-los a ir ao casamento de 
Brandão. Josephine tenta impedir 
Brandão de se casar com Mariana. 

 Apesar da pouca idade a atriz 
Bruna Marquezine está dando um 
show de maturidade nas respostas 
aos internautas que a criticaram 
recentemente sobre sua forma fí-
sica. “Não é porque sou uma pes-
soa pública que vocês têm o direi-
to de vir aqui, no meu instagram, e 
me dizer obviedades com tom de 
crítica construtiva”.  “Isto machu-
ca e  ninguém tem este direito”, 
“Não falo somente por mim, mas 
ninguém sabe o momento que o 
outro está passando. Então te-
nha cuidado. Tenha empatia. Você 
acha que vai mudar alguma coisa 
sendo a milésima pessoa a falar 
a mesma coisa?. Claro que não!”,  
pontuou a atriz. Entre desabafos, 
Marquezine  sutilmente pediu que 
as pessoas cuidassem mais das 
suas vidas, que espalhassem mais 
amor e coisas boas.

Isto serve para todos os mor-
tais “não famosos” que, em tom 
de amizade, tecem duras críticas  
no dia a dia de quem está a sua 
volta. Estes não são amigos: de-
lete-os. Bloqueie-os e viva mais 
leve e feliz.

Bruna Marquezine responde ao bullying sobre magreza
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 Aquela flor especial que você 
recebeu num dia especial demais, 
ou aquela  folha da plantinha que 
você acha uma obra de arte. Exis-
tem técnicas simples para desidra-
tar plantas e flores, simplesmente 
colocando entre páginas de livros.

Desidratar flores em 
casa para fazer 
lindos quadros
As flores frescas do jardim ou 

as cortadas e colocadas em um 
vaso são lindas, porém elas são 
impermanentes. Mas se você quer 
ter uma decoração com flores na-
turais que não estragam, é possí-
vel desidratar flores e colocá-las 
em quadros.

Esta é uma ideia maravilhosa 
e uma maneira adorável de pre-
servar as flores que têm um sig-
nificado especial, por exemplo, 
algumas que estavam no buquê de 
casamento. Continue lendo para 
aprender a desidratar flores pelo 
método de prensa e como fazer 
um quadro com elas.

Como desidratar as flores
Colha as flores no final da 

manhã, em um dia seco. Às 11h, o 
orvalho terá evaporado, mas o sol 
da tarde não terá tido tempo para 
murchar as flores.

Podem ser tanto flores como 
folhas, porém não é recomendado 
desidratar as folhas das suculen-
tas, pois elas possuem muita água.

Há dois jeitos de se desidratar 
pelo método de prensa, um que 
utiliza livros e outro que utiliza 
uma prensa própria, mas que pode 
ser adaptada. Vamos ensinar o se-
gundo método.

Você vai precisar de
2 tábuas do tamanho de folhas 
2 tábuas do tamanho de fo-

lhas A4 ou A5 com um furo em 
cada ponta;

4 parafusos compridos;
4 arruelas;
4 borboletas;

Guarde seus afetos entre vidros

Jornais;
Folhas de papel mata-borrão 

ou papel para aquarela;
Flores e folhas.
Com as tábuas em mãos, co-

loque os parafusos de forma que 
suas pontas fiquem para cima. 
Comece colocando 3 folhas de 
jornais sobre a tábua com os para-
fusos, agora coloque uma folha de 
papel mata-borrão.

Distribua as flores e folhas 
sobre o papel mata-borrão. Se 
você tiver muitas flores da mes-
ma espécie, procure colocá-las na 
mesma folha para melhorar a or-
ganização. Deixe um espaçamento 
entre plantas.

Depois das flores e folhas dis-
tribuídas, coloque uma folha de 
papel mata-borrão, 3 folhas de 
jornais e mais uma folha de papel 
mata-borrão, para colocar a pró-
xima camada de flores e folhas. 
Repita esse processo até que fique 
numa altura em que dê de colocar 
a outra tábua e parafusá-la com a 
debaixo. Coloque as borboletas e 
aperte bem.

Agora guarde a prensa em um 
lugar protegido do sol e sem mui-
ta umidade. Você pode colocá-la 
dentro de uma caixa de plástico 
com tampa e colocar um pacoti-
nho de sílica dentro para deixar o 
ambiente seco.

Na primeira semana, o ideal é 
trocar as folhas de jornais a cada 
2 dias. A partir da segunda sema-
na não é preciso mais trocar os 
jornais. A desidratação leva de 2 a 
3 semanas, dependendo da quan-
tidade de água presente em cada 
flor e folha.

Se quiser, você pode fazer 
esse processo substituindo a 
prensa por um livro de capa dura 
que vai na parte de baixo e um li-
vro bem pesado que fica na parte 
de cima pressionando as folhas.

Como armazenar 
as flores e folhas
Depois de desidratadas guar-

de as folhas e flores em envelopes 
ou caixinhas de papel. Elas devem 
ficar em um lugar protegido da luz 
solar e com pouca umidade. Uma 
dica importante é colocar cada es-
pécie de planta em um envelope 
diferente e colar do lado de fora 
um exemplar. Assim fica mais fácil 
de identificar cada uma.Existem técnicas simples para desidratar plantas e flores, simplesmente colocan-

do entre páginas de livros
 Se você tiver muitas flores da mesma espécie, procure colocá-las na mesma folha 
para melhorar a organização

A desidratação leva de 2 a 3 semanas, dependendo da quantidade de água pre-
sente em cada flor e folha

Esta é uma ideia maravilhosa e uma maneira adorável de preservar as flores que 
têm um significado especial
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Ninguém sabe quando a hu-
manidade começou a usar as 
plantas aromáticas  A fumaça ou 
fumigação foi, provavelmente, um 
dos usos mais antigos das plan-
tas, como parte de oferendas aos 
deuses. Os antigos  perceberam 
que a fumaça de várias plantas 
aromáticas tinham, entre outros, 
efeitos alucinógenos, estimulan-
tes e calmantes. Gradualmente, 
um conjunto de conhecimentos 
sobre as plantas foi acumulado e 
passado a centenas de gerações 
de xamãs.

Todos nós podemos colo-
car energia boa (mentalização) 
quando fazemos o nosso próprio 
incenso livre de produtos can-
cerígenos que tem no mercado. 
Neste espaço, a partir de  hoje 
vamos ensinar a você como de-
sidratar ervas e flores para criar 
um incenso só seu e com muito 
poder. Você pode utilizar aquela 
flor que você ganhou com tanto 
amor, que depois de completo o 
ciclo, você pode usar a técnica 
de desidratação  que ensinamos 
a seguir.

Hoje vamos fazer um incen-

so de ervas aromáticas para pu-
rificar e aromatizar o ambiente, 
trazendo o cheiro do campo para 

dentro da sua casa.
As ervas mais indicadas são: 

lavanda ( alfazema de jardim) , 
alecrim, hortelã, tomilho, sálvia 
branca, erva cidreira, pinheiro, 
lascas de cedro e rosas. 

As ervas e as flores possuem 
diferentes propriedades positivas, 
assim você pode escolher de acor-
do com as suas necessidades. 

Você vai precisar de
Tomilho (relaxante e edifican-

te)
Orégano (a palavra vem dos 

termos gregos “oros” e “ganos”, 
que significam “montanha” e “ale-
gria”, respectivamente)

Rosa (tranquilidade, calma)
Alecrim (fragrância refrescan-

te, clareza, aumenta a vigilância)
Lavanda (calmante, relaxante)
Algodão natural 
Tesoura
Junte as ervas escolhidas 

como se fosse um arranjo de flores 
e use o passo a passo acima para 
executar o seu insenso

Incenso natural contra as vibrações negativas

Incenso natural, veja como é fácil fazer

Fazendo o incenso
Comece por fazer um nó na 

ponta do ramo da erva aromática 
que escolheu;

Segure no ramo e comece 
enrolar o fio de algodão, dê duas 

a três voltas e volte a dor um nó;
Continue a enrolar o fio até a 

ponta oposta;
Certifique-se que as amarra-

ções estão bem apertadas;
Pendure os raminhos secos 

atrás de uma porta, num lugar 
escuro e seco, onde haja boa cir-
culação de ar;

Aguarde algumas semanas 
para que as ervas estejam com-
pletamente secas antes de fazer 
a queima;

Quando as ervas estiverem 
prontas segure na extremidade 
por onde começou a amarração, 
e com a ajuda de uma vela come-
ce a queimar a ponta do ramo;

Deixe queimar um pouco e 
assim que o fogo pegar bem, apa-
gue-o, assoprando lentamente.

Pouse lentamente o ramo em 
um prato de cerâmica e sinta o 
poder das ervas;

Caso queira apagar o seu 
ramo de incenso natural, esma-
gue e sufoque as pontas que se 
encontram incandescentes ( evi-
te usar água pois pode danificar 
o ramo e sua possível reutiliza-
ção).

Quanto mais apertado o fio, 
mais lentamente irão queimar as 
ervas.

As ervas mais indicadas são: lavanda ( alfazema de jardim) , alecrim, hortelã, tomi-
lho, sálvia branca, erva cidreira, pinheiro, lascas de cedro e rosas

Quanto mais apertado o fio, mais lentamente irão queimar as ervas

Aguarde algumas semanas para que as ervas estejam completamente secas antes de fazer a queima

Você pode escolher as ervas e flores de acordo com as suas necessidades
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Neste sábado, dia 8, acon-
tece mais uma edição do Brique 
da Praça. O evento será na Praça 
Centenário, das 8hs às 16hs, com 
novidades na área de vestuário, 
alimentação e diversos, que terá 
19 expositores com 27 espaços.  

Aos interessados em serem 
expositores do Brique, devem en-
trar em contato com a Administra-
ção do Evento, na sede da Institui-
ção Pequeno Grande Campeão, de 
segunda à sexta, das 14hs às 16hs, 
na rua Júlio de Castilhos, 251, Sala 
12, no Edifício Regina Margherita, 
Centro de Bento Gonçalves.

As feiras acontecem na Praça 
Centenário, das  8hs às 16hs, dos 
setores, são cinco, estes: vestu-
ário, artesanato, alimentação, di-
versos e institucional, já as extras 
serão na Praça Vico Barbieri, as 
demais novidades serão divulga-
das no Site/ Blog do Brique, acom-
panhe: www.briquedapraca.com

As próximas edições 
11º Brique: 08/Outubro, Praça 

Centenário
12º Brique: 06/Outubro, Praça 

Centenário;
13º Brique: 13/Outubro, Praça 

Vico Barbieri (Extra);
14º Brique: 10/Novembro, 

Praça Centenário e

11ª edição do Brique da Praça acontece neste sábado
15º Brique: 08/Dezembro, 

Praça Centenário.
O Brique da Praça, é um even-

to beneficente, criado em 2002, 
por um grupo de entidades do mu-
nicípio com o objetivo de integrar 
as instituições assistenciais do 
município e pessoas físicas (arte-
sões e outras), a fim de expor e co-
mercializar produtos de qualquer 
natureza, produzidos ou recebidos 
em doação pelas mesmas, propor-
cionando a captação de recursos 

necessários à manutenção de seus 
projetos; agora redefinido como 
um espaço filantrópico, técnico 
agrícola, ecológico, educacional, 
assistencial, de desenvolvimento 
social e econômico de combate a 
pobreza, voluntariado, artístico, 
cultural, onde seus participantes 
(os expositores) realizam exposi-
ções e comercializam seus produ-
tos e materiais, estes divididos em 
setores de alimentação, artesana-
to, vestuário e diversos.

A Praça Antônio Casagrande, 
do bairro Progresso, recebe nes-
te sábado, dia 8, a quinta edição 
da Maratona Urbana. O evento 
traz uma programação de cultura 
urbana com workshops gratuitos 
de dança e DJ, batalha de dança 
e MC’S, graffiti e turntablism (é a 
arte de manipular sons e criar mú-
sicas usando o turntable fonógra-
fo e um DJ mixer). O evento tem 
início às 13 horas. 

A “Collab” da vez será do 
evento Batalha Da Loja, de Ca-
razinho (RS), um evento com ba-
talhas de MC’S, que fazem rimas 
improvisadas e movimentam toda 
região Planalto do estado. A Ba-
talha da Loja promove, além de 
batalhas, uma apresentação mu-

5ª Maratona Urbana acontece 
neste sábado, no Progresso

sical do time BDL Gang, rappers 
residentes desse evento. As com-
petições de dança serão no estilo 
Breaking 1x1. As atividades e ins-
crições são gratuitas.  

Em caso de más condições 
climáticas, o evento será transfe-
rido.

Programação
13h: Workshop de DJ com de-

ejay Bugz
13h45: Workshop de Breaking 

com William Footwork Squad
14h30: Cypher
15h: Batalha De MCs
16h: Batalha de Breaking
17h: BDL Cypher
17h30: Finais
18h: Encerramento

William Footwork Squad estará ministrando um Workshop de Breaking

O festival acontece de 6 a 13 
de outubro, em Bento Gonçalves 
e cada grupo ou escola pode ins-
crever até 25 coreografias nos 
gêneros Ballet Clássico de Reper-
tório, Neoclássico e Clássico Li-
vre, Técnicas Contemporâneas de 
Dança, Danças Urbanas (hip hop, 
free style, popping, locking, bre-
ak e outros), Danças Populares 
(Danças de Salão, Tango, Samba, 
Bolero, Forró, Flamenco, Danças 
Étnicas, Danças Folclóricas e sa-
pateio folclórico. Inclui também 
Danças à Caráter que não perten-
çam aos Ballets de Repertório do 
Ballet Clássico, Sapateado, Jazz 
e Estilo Livre. Estão previstos os 
sub gêneros de solo, duo, trio e 
grupo de quatro pessoas ou mais.

Segunda-feira encerram as inscrições 
para o Bento Em Dança
Escolas e grupos de dança têm até 10 de setembro para garantir vaga em Con-
curso Aberto

78 coreografias aprovadas. Os 
vídeos enviados pelas escolas e 
grupos de dança foram avalia-
dos por uma banca de jurados. 
O objetivo com esta categoria 
é valorizar as melhores produ-
ções, oferecendo ao público um 
espetáculo de qualidade.

O Bento em Dança  duran-
te oito dias será palco dos mais 
diversos gêneros e estilos, en-
tretanto, o ballet clássico e 
contemporâneo, a exemplo de 
anos anteriores, segue sendo a 
maioria. Além das noites de es-
petáculos com a agenda de con-
cursos realizada no Pavilhão E do 
Parque de Eventos, também será 
possível acompanhar a Mostra 
aberta com apresentações na Via 
Del Vino.

Outra categoria é a do Con-
curso Seletivo, que registrou 

O Bento em Dança  durante oito dias será palco dos mais diversos gêneros e es-
tilos

será possível acompanhar a Mostra aberta com apresentações na Via Del Vino

As feiras acontecem na Praça Centenário, das  8hs às 16hs
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O Instagram anunciou três 
medidas para combater invasões 
e principalmente perfis falsos na 
rede social. O anúncio das novida-
des ocorre duas semanas após o 
Instagram dizer que estava inves-
tigando uma onda de ataques que 
roubou diversas contas, trocando 
os e-mails cadastrados para ende-
reços russos.

A principal medida de segu-
rança para todos os usuários do 
Instagram é a possibilidade de 
usar a autenticação de dois fatores 
com aplicativos para gerar os có-
digos. Hoje, a autenticação de dois 
fatores do Instagram (que pode 
ser acessada em “Configurações” 
> “Autenticação de dois fatores”) 
ocorre unicamente por torpedo 
SMS.

Diversos ataques vêm sendo 
registrados envolvendo o roubo 
de números telefônicos: um deles 
atingiu o site Reddit e outro levou 
um investidor de criptomoedas a 
mover uma ação milionária contra 
a operadora de telefonia AT&T.

As outras duas medidas do 
Instagram têm por objetivo au-
mentar a confiabilidade do con-
teúdo na rede. Uma delas vai im-
pactar perfis que atraem “grandes 

O serviço de mensagem Te-
legram, proibido na Rússia, se 
mostrou disposto a revelar aos 
serviços secretos os dados de 
suspeitos de terrorismo se houver 
uma decisão judicial envolvida. 

“Se o Telegram receber uma 
decisão judicial que confirme que 
uma pessoa é suspeita de terro-
rismo, então podemos fornecer 
seu endereço de IP e seu núme-
ro de telefone. Até agora isso não 
aconteceu”, anunciou a compa-
nhia em comunicado sobre a po-
lítica de confidencialidade.

A Justiça russa ordenou em 
abril o fechamento do Telegram, 
depois que o serviço de mensa-
gem se negou a entregar ao Ser-
viço Federal de Segurança (FSB, 
antiga KGB) os códigos cifrados 
das mensagens dos seus usuá-
rios, como obriga uma lei russa 
aprovada há quase dois anos.

O Telegram disse, além disso, 
que não entregará às autoridades 
as chaves para decodificar as co-
municações entre seus usuários, 
outra das exigências do FSB.

“Não estamos falando das 
comunicações, algo que é impor-
tante. Falamos de fornecer dados 
sobre o endereço de IP e os tele-
fones. As comunicações seguem 
como estavam, são invioláveis. 
Não vamos revelar nenhuma cha-
ve e nem nenhuma comunicação, 
nem sequer de maneira individu-
al”, explicou Pavel Chikov, advo-
gado da companhia.

Chikov ressaltou que a de-
cisão de colaborar com as auto-
ridades em caso de uma decisão 
judicial não é uma “concessão” às 
autoridades, mas uma tentativa 
de encontrar um equilíbrio entre a 
nova política de confidencialidade 
das comunicações privadas e os 
interesses da segurança nacional.

Na sua opinião, a decisão é 
consequência de “um ano de an-
tagonismo entre Telegram e as 
autoridades”, e a nova política de 

O governo japonês convocou 
no último mês vários grandes gru-
pos, incluindo as gigantes Boeing 
e Airbus, para discutir o desenvol-
vimento de carros voadores.

No entanto, os projetos apre-
sentados nesta reunião por inicia-
tiva do Ministério da Economia, 
Comércio e Indústria (METI) do Ja-
pão mostram que este sonho não é 
algo de hoje para amanhã.

A iniciativa japonesa, que ain-
da é um pouco vaga, tem como 
objetivo definir um roteiro antes 
do final deste ano. Os potenciais 

Telegram revelará dados de 
suspeitos de terrorismo se 
houver decisão judicial
Serviço de mensagem disse que não entregará às 
autoridades as chaves para decodificar as comuni-
cações entre seus usuários

confidencialidade “facilitará o tra-
balho dos órgãos de segurança na 
hora identificar o usuário e seus 
dados pessoais”.

O fundador do Telegram, Pa-
vel Durov, exilado no Reino Unido, 
declarou que as novas medidas 
da companhia não afetam a Rús-
sia, devido ao bloqueio do serviço, 
só correspondem às mudanças na 
legislação em vigor na União Eu-
ropeia sobre proteção de dados 
pessoais.

Além disso, negou que espere 
que as autoridades russas desblo-
queiem o serviço de mensagem, 
informando duas razões:

“Na Rússia exigem acesso às 
comunicações de todos os usuá-
rios”.

“Diariamente são bloquea-
dos centenas de endereços IP em 
tentativas de cortar o acesso ao 
servidor. Em vista disso, nós não 
admitimos nenhum tipo de soli-
citações dos serviços russos, e a 
nossa política de confidencialida-
de não é extensiva à Rússia”.

“Portanto, a nossa resistência 
continua”, concluiu Durov, que em 
2014 foi embora da Rússia após 
denunciar pressões dos serviços 
de segurança para que revelasse 
informação sobre grupos da opo-
sição que usavam a rede social 
VKontakte, homólogo russo do 
Facebook, desenvolvida por ele 
em 2006, e em 2013 criou o Te-
legram.

Já o regulador russo de meios 
de comunicação, Roskomnadzor, 
assegurou que o serviço continu-
ará bloqueado até que o FSB – que 
denuncia que tal canal é utilizado 
pelos terroristas para coordenar 
ataques – não decida o contrário.

Apesar das pressões, Durov 
insistiu nos últimos meses que 
o Telegram continuará buscan-
do formas de evitar o bloqueio 
governamental que, de fato, não 
impediu que o serviço continue 
funcionando.

O serviço de mensagem Telegram, proibido na Rússia, se mostrou disposto a re-
velar aos serviços secretos os dados de suspeitos de terrorismo se houver uma 
decisão judicial envolvida

Japão acredita que carros voadores podem 
resolver problemas de transporte

Após perfis serem invadidos, Instagram 
anuncia medidas de segurança

audiências”: esses perfis vão tra-
zer um botão para que usuários 
tenham mais informações sobre a 
conta -- informações que hoje não 
são exibidas pelo Instagram, como 
a data em que ela foi criada, no-
mes de usuários anteriores (para 
indicar contas que “mudaram de 
identidade”) e “seguidores em co-
mum”.

Essas informações, segundo o 
Instagram, por objetivo dificultar a 
criação de contas impostoras (clo-

nadas). O Instagram não deixou 
claro, porém, o que constitui uma 
conta de “grande audiência”.

No mesmo sentido, o Insta-
gram também anunciou que vai 
expandir o programa de contas ve-
rificadas, de modo que mais usu-
ários possam conseguir o selo de 
verificação. Para isso, será preciso 
enviar um documento de identifi-
cação. O processo também poderá 
iniciado de dentro do próprio apli-
cativo.

A principal medida de segurança para todos os usuários do Instagram é a pos-
sibilidade de usar a autenticação de dois fatores com aplicativos para gerar os 
códigos

Governo japonês também pretende utilizar este tipo de veículo em operações 
de resgate 

participantes do projeto vêm da 
indústria da aviação (Airbus, Bo-
eing, ANA e Japan Airlines), auto-
motiva (Uber, Subaru) e tecnológi-
ca, como NEC.

Os carros voadores “poderiam 
resolver problemas de transporte 
em regiões isoladas ou montanho-
sas, ou no âmbito de operações 
de resgate em caso de desastre”, 
disse Shinji Tokumasu, funcionário 
do METI.

“Organizamos essa reunião 
pública e privada para fazer pros-
perar uma nova indústria e que 

seja lucrativa”, disse ele.
Entre os projetos apresen-

tados, a empresa Cartivator está 
preparando um voo de teste de 
seu veículo futurista pilotado 
“SkyDrive”, para 2019.

Um dos objetivos desse grupo 
de jovens engenheiros, apoiados 
financeiramente pela construto-
ra Toyota, é conseguir (com um 
desses dispositivos) acender a 
chama dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020. E, no longo prazo, eles 
aspiram a construir seu veículo em 
série em 2027.

Dezenas de empresas de todo 
o mundo, incluindo muitas start-
-ups, estão trabalhando em dispo-
sitivos híbridos capazes de rodar 
nas estradas e a qualquer momen-
to subir pelo ar.

Quanto às grandes marcas, a 
empresa Uber, com sua iniciativa 
“Elevate”, pretende desobstruir o 
transporte urbano, e a Airbus, cujo 
veículo “Vahana” já fez seu primei-
ro voo em fevereiro, é muito ativa 
nessa questão. Por sua vez, o gru-
po industrial britânico Rolls-Royce 
também apresentou seu próprio 
projeto em julho.

O “Flyer”, criado pela start-up 
Kitty Hawk e financiado pelo co-
-fundador do Google Larry Page, já 
recebe encomendas a serem con-
firmadas a partir de junho. “Flyer” 
evoca o nome do primeiro avião 
que voou na história em 1903, e 
Kitty Hawk, a área costeira dos Es-
tados Unidos, onde aconteceu. Conceito Pop Up Next, de Audi, Airbus e Italdsign é um carro que pode voar
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Em quatro dias, foram identi-
ficadas 96 páginas falsas no Face-
book que simulam canais oficiais 
da empresa Uber com o objetivo 
de roubar dados de cartão de cré-
dito dos usuários. A informação foi 
divulgada no último dia 29 pela 
assessoria de imprensa do labo-
ratório que fez a identificação das 
fraudes, o ofndr lab, da PSafe.

As páginas falsas chegam a 
exibir cupons que prometem des-
contos, e orientam que, em caso 
de dúvida, as pessoas entrem em 
contato pela própria página no Fa-
cebook e não por canais oficiais da 
marca.

“Essa é uma modalidade de 
golpe que cresce cada vez mais e 
que tem se intensificado ao longo 
deste ano”, disse em nota Emilio 
Simoni, diretor do dfndr lab.

“Ela oferece algumas vanta-
gens aos cibercriminosos como, 
segmentar o ataque para perfis 
mais vulneráveis de usuários por 
meio de anúncios pagos dentro 
do Facebook. Dessa forma, a pá-
gina falsa ganha a credibilidade 
da marca que estiver explorando 
e também do formato de anúncio 
oferecido pela plataforma.”

O Facebook anunciou no últi-
mo dia 29 o lançamento global do 
serviço de vídeo Watch, um ano 
após iniciar o produto nos Estados 
Unidos com conteúdo original de 
notícias, esportes e entretenimen-
to para competir com plataformas 
semelhantes como o YouTube, da 
Alphabet.

A chefe da área de vídeo do 
Facebook, Fidji Simo, disse que o 
Watch está ganhando tração em 
um mercado concorrido porque foi 
desenvolvido com a noção de que 
assistir a vídeos poderia ser uma 
atividade social.

“A cada mês, mais de 50 mi-

A Positivo Tecnologia regis-
trou prejuízo líquido de R$ 11,6 
milhões no segundo trimestre de 
2018, ante um lucro líquido de R$ 
2,2 milhões no segundo trimes-
tre de 2017, segundo demonstra-
ção de resultados divulgada pela 
companhia ainda em agosto. 

De acordo com comunicado 
da empresa, o resultado foi im-
pactado pela alta do dólar e pela 
elevação no custo dos insumos.

A receita líquida da compa-
nhia no segundo trimestre foi 
de R$ 485,1 milhões, em alta de 

O Google anunciou no último 
dia 28 o lançamento do serviço 
Google One no Brasil. A ferramen-
ta vai funcionar como uma substi-
tuição dos planos pagos do Google 
Drive. O plano gratuito de até 15 
GB continua inalterado.

Segundo a empresa, o Goo-
gle One é “um plano simples com 
mais armazenamento e benefícios 
adicionais”. O espaço disponível 
para armazenamento na nova fer-
ramenta vai de 100 GB a 30 TB na 
América Latina.   

Outra mudança é a possibi-
lidade de compartilhar planos de 

Positivo deixa lucro e perde R$ 
11 milhões no segundo trimestre 
De acordo com comunicado da empresa, o resulta-
do foi impactado pela alta do dólar e pela elevação 
no custo dos insumos

11,4% ante os R$ 435,4 milhões 
no segundo trimestre do ano an-
terior.

A empresa teve lucro bruto 
de R$ 114,6 milhões no segun-
do trimestre de 2018, em alta de 
8,9% sobre o lucro bruto de R$ 
125,8 milhões um ano antes.

A despesa operacional da 
companhia alcançou R$ 128,1 mi-
lhões no segundo trimestre des-
te ano, em alta de 3,4% sobre a 
despesa operacional de R$ 123,9 
milhões do segundo trimestre de 
2017.

De acordo com comunicado da empresa, o resultado foi impactado pela alta do 
dólar e pela elevação no custo dos insumos

O espaço disponível para armazenamento na nova ferramenta vai de 100 GB a 30 
TB na América Latina

Google One é lançado no 
Brasil para substituir planos 
pagos do Google Drive
Nas próximas semanas, todos os planos pagos de 
armazenamento do Google Drive terão um upgrade 
para o Google One

armazenamento com a família. “O 
Google One permite colocar até 
cinco parentes num mesmo plano, 
simplificando o pagamento pelo 
espaço numa única conta”, diz a 
empresa. “Cada integrante da fa-
mília tem direito a uma capacidade 
própria de armazenamento.”

Ainda de acordo com o comu-
nicado do Google, nas próximas 
semanas, todos os planos pagos 
de armazenamento do Google Dri-
ve terão um upgrade para o Goo-
gle One. Essa mudança não terá 
efeito para os clientes corporati-
vos do G Suite.

As páginas falsas chegam a exibir cupons que prometem descontos, e orientam 
que, em caso de dúvida, as pessoas entrem em contato pela própria página no 
Facebook e não por canais oficiais da marca

Em 4 dias, mais de 90 páginas falsas com a 
marca da Uber são identificadas no Facebook 
Identificação das fraudes foi feita por laboratório da PSafe especializado em cibersegurança; objetivo dos fraudadores é 
roubar dados de cartão de crédito dos clientes

Os especialistas recomendam 
que o usuário verifique se o link 
é verdadeiro e confiável antes de 
acreditar em promoções, além de 

“sempre desconfiar de mensagens 
que pedem para realizar o com-
partilhamento com amigos para 
ganhar alguma coisa”.

Facebook lança serviço de vídeo 
Watch fora dos EUA

O Facebook disse que criadores de conteúdo podem faturar com seus vídeos 
usando serviços de publicidade da rede social no Reino Unido, Irlanda, Austrália 
e Nova Zelândia

Plataforma pretende concorrer com o YouTube
lhões de pessoas nos Estados Uni-
dos assistem a vídeos por pelo me-
nos um minuto no Watch e o tempo 
total gasto assistindo a vídeos no 
Facebook Watch aumentou 14 ve-
zes desde o início de 2018”, disse 
ela a jornalistas.

“Com o Watch...você pode ter 
uma conversa de duas vias sobre 
o conteúdo com amigos, outros 
fãs ou até mesmo com os próprios 
criadores.”

O Facebook disse que cria-
dores de conteúdo podem faturar 
com seus vídeos usando serviços 
de publicidade da rede social no 
Reino Unido, Irlanda, Austrália e 

Nova Zelândia, assim como nos 
Estados Unidos, a partir de quin-
ta-feira, com muitos outros países 
previstos para começar em breve.

Simo disse que os criadores 
de vídeos estavam conseguindo 
“receitas significativas” com seu 
sistema de anúncio automatizado 
de vídeos na plataforma “Nós sa-
bemos que tem sido um longo ca-
minho, mas nós temos trabalhado 
duro para garantir que a experi-
ência Ad Breaks seja boa para os 
nossos parceiros e nossa comuni-
dade”, disse ela.

A receita com anúncios será 
55% do criador do conteúdo e 
45% do Facebook, a mesma pro-
porção nos EUA, disse Simo. Para 
fazer parte do sistema de mone-
tização, os produtores de vídeos 
precisam ter criado vídeos de três 
minutos que tenham gerado mais 
de 30 mil visualizações de um mi-
nuto ao todo nos últimos dois me-
ses e precisam ter 10 mil seguido-
res, disse o Facebook.

Simo afirmou que a rede so-
cial está trabalhando em uma va-
riedade de outras opções para que 
criadores de conteúdo ganhem di-
nheiro, incluindo um material pro-
mocional e recurso para cobrança 
de assinaturas de conteúdo.

“(Assinatura de fãs) é algo que 
está lançado para alguns poucos 
criadores agora, mas nós planeja-
mos expandir esse programa em 
breve”, disse ela.
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A revista Family Relations pu-
blicou recentemente um estudo 
sobre os chamados relacionamen-
tos ioiôs, que consiste no término 
e volta de namoro. Os pesquisado-
res revelaram que o “ioiô”, em que 
casais que terminam e reatam com 
frequência, podem ter impacto ne-
gativo na saúde psicológica das 
pessoas.  De acordo com especia-
listas, terminar o namoro e, depois 
de refletir sobre os acontecimen-
tos, decidir voltar, nem sempre é 
ruim. No entanto, se esta atitude 
se repete muitas vezes, pode indi-
car que algo não vai bem.

Para comprovar a tese, os 
pesquisadores avaliaram 545 par-
ticipantes, sendo que 266 estavam 
em relacionamentos heterossexu-
ais e 279 em relações homossexu-
ais. A escolha dos relacionamentos 
homossexuais foi uma proposta da 
equipe para identificar as dispari-
dades existentes entre os tipos de 
relações amorosas.

Os relacionamentos amorosos 
exercem um efeito no bem-estar 
dos indivíduos, e o término está 
associado ao sofrimento psicoló-
gico de curta duração. Entretanto, 
quando esse ciclo se repete com o 
mesmo parceiro, pode facilitar a 
aparição de doenças, como a de-
pressão.

Os resultados mostraram que 
quanto mais um casal terminava e 
voltava, maiores eram as chances 
de depressão, ansiedade e outros 
transtornos psicológicos.

A pesquisa também revelou 
que a ocorrência do ‘relaciona-
mento “ioiô” foi praticamente a 
mesma em relacionamentos hé-
teros ou homossexuais. Porém, a 
frequência foi mais alta em casais 
gays em comparação com lésbicos 
ou heterossexuais.  

Por que reatamos?
Embora as pessoas saibam 

que os relacionamentos desse tipo 
sejam emocionalmente exausti-
vos, muitos insistem em dar uma 
chance após a outra. Um estudo 
publicado no The Journal of Social 

Relacionamento ioiô interfere na saúde mental e pode        ocasionar depressão, diz pesquisa  
Para comprovar a tese, os pesquisadores avaliaram 545 participantes, sendo que 266 estavam em relacionamentos heterossexuais                  e 279 em relações homossexuais   

Psychology apontou alguns dos 
motivos mais comuns pelos quais 
os casais mantêm uma relação 
que não está funcionando. Entre 
os motivos estão a segurança fi-
nanceira, a presença de filhos ou a 
sensação de que o tempo investi-
do no relacionamento vale o esfor-
ço de ‘tentar mais uma vez’, ainda 
que já tenham sido muitas.

A volta com o parceiro
Mas o que acontece se o seu 

ex parece realmente ter mudado? 
Esse é um dos principais motivos 
pelos quais os casais se reconci-
liam.

Não, não é por falta de sexo, 

uma prova de amor ou uma des-
culpa pública, mas sim a capaci-
dade de um ex-parceiro realmente 
estabelecer uma nova abordagem 
para a sua vida e o relacionamen-
to.

Nem sempre dá certo
Segundo a pesquisadora Am-

ber Vennum, da Kansas State Uni-
versity, nos Estados Unidos, a vol-
ta também pode ser um banho de 
água fria.

Em uma pesquisa, publicada 
em fevereiro de 2012, a especialis-
ta analisou informações de casais 
de relacionamento “cíclico” – o 
famoso relacionamento que vai e 

volta e o “não-cíclico”.
Ela descobriu que casais de 

relacionamento cíclico tendem a 
ser mais impulsivos, tomando de-
cisões precoces, como morar jun-
to, comprar um animal de estima-
ção ou ter um filho.

Esses casais também têm a 
tendência de serem menos satis-
feitos com o parceiro, com proble-
mas de comunicação, baixa auto-
estima e pouca segurança quanto 
ao futuro da relação.

Dicas para 
evitar se ferir num 
relacionamento ioiô
Quem já viveu ou vive um re-

lacionamento iô-iô, aquele que 
termina e recomeça o tempo todo, 
sabe como a situação é desgastan-
te e, muitas vezes, dolorida.

Pessoas que brigam e voltam 
várias vezes com o par podem ter 
questões mal-resolvidas com o 
outro ou consigo mesmo. Imatu-
ridade, medo de se comprometer, 
falta de confiança na relação ou di-
ficuldades práticas de estar junto 
são alguns dos motivos que levam 
o casal a viver este tipo de relacio-
namento.

Voltar com o ex-namorado ou 
namorada não é, necessariamente, 
um problema. Porém, quando isso 
acontece com certa frequência, 
é preciso ter cuidado para não se 
machucar ou machucar o outro. A 
Gazeta deixa seis dicas para evitar 
sofrer num relacionamento reple-
to de idas e vindas.

 
Antes de reatar

Geralmente, relacionamen-
tos afetivos que têm idas e vindas 
são caracterizados por pessoas 
com perfis específicos. Pessoas 
que colocam muitas expectativas 
no relacionamento (tanto homens 
quanto mulheres) costumam viver 
em relações que acabam e voltam 
com certa frequência.  

A pessoa acredita na mudan-
ça do parceiro, que da próxima 
vez será diferente, que houve uma 
mudança drástica. Mas ninguém 
muda só por conta de uma relação.

É comum ainda ver relacio-
namentos assim quando uma das 
partes tem uma expectativa ele-
vada e acaba cobrando muito do 
outro. E, por consequência, a outra 
parte acaba não aguentando e vez 
ou outra termina ou cede e volta o 
namoro.

Neste caso, é importante ana-
lisar a relação com frieza e tentar 
determinar se você está iludido ou 
se realmente há chances de suces-
so.

Pense bem: é 
amor ou apego?
Há uma série de perguntas 

que ambas as partes precisam fa-
zer quando pensam em reatar um 
relacionamento. A primeira delas é 
sobre o impacto dessa relação na 
vida como um todo.

Há alguns sinais que mostram, 
por exemplo, o que é apego, se-
gundo conta Tatiana. É o caso de 
quem não consegue fazer pas-
seios sozinho, tem necessidade de 
estar sempre junto dessa pessoa. 
E até mesmo acaba prejudicando 

Os pesquisadores revelaram que o “ioiô”, em que casais que terminam e reatam com frequência, podem ter impacto negativo na saúde psicológica das pessoas

 Para comprovar a tese, os pesquisadores avaliaram 545 participantes, sendo que 266 estavam em relacionamentos hete-
rossexuais e 279 em relações homossexuais
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Relacionamento ioiô interfere na saúde mental e pode        ocasionar depressão, diz pesquisa  
Para comprovar a tese, os pesquisadores avaliaram 545 participantes, sendo que 266 estavam em relacionamentos heterossexuais                  e 279 em relações homossexuais   

a liberdade dela, pois tem ciúmes, 
tem uma espécie de obsessão exa-
gerada sobre aquela pessoa.

Por isso, se pergunte: ‘O que 
eu realmente espero dessa re-
lação? Será que ela é saudável? 
Será que eu fico feliz ao lado dessa 
pessoa?’.

Portanto, quando há nesse 
namoro sentimentos como inse-
gurança, ciúmes exagerado, baixa 
estima, ansiedade, quer dizer que 
é hora de ligar o sinal de alerta e 
se questionar sobre a saudabilida-
de da relação.

Deixe o passado para trás
A terapeuta de casais comen-

ta que antes de reatar um namo-
ro é preciso que ambas as partes 
pensem muito bem sobre essa es-
colha. E que, antes de mais nada, é 
preciso o casal ter uma conversa 
franca sobre o que motivou a se-
paração, se ainda existem mágo-
as, como se sentiram durante o 
tempo longe e o que pretendem 
como casal para o futuro.

O ponto mais importante é, 
quando decidirem dar uma segun-
da chance, esquecer o passado e 
virar a página de uma vez por to-
das. É como se fosse um novo na-
moro, uma outra relação.

Preserve o 
início da relação
É claro que cada casal lida 

com o retorno do jeito que pre-
ferir, porém, é preciso ter caute-
la com relação às expectativas 
sobre o retorno do namoro. Isso 
vale tanto para si, quanto para 
familiares e amigos, que podem 
acabar depositando muita ener-
gia na relação de vocês e acabar 
os pressionando.

Não acredite 
em contos de fadas
O relacionamento romântico 

criou uma fantasia de que com o 
amor podemos mudar o outro,, 
mas isso não acontece e gera 
muita frustração.

É importante também saber 
lidar com frustrações dentro dos 
relacionamentos e mediar isso 
ao longo do tempo, pois a ge-
ração atual tem dificuldade em 
superar obstáculos dentro do 
namoro e, por isso, costuma de-
sistir de seus laços afetivos.

Isso significa que é preciso 
ter noção de que relacionamen-
tos reais têm problemas e nem 
sempre são só flores.

Reflita se não é o 

momento de 
deixar partir
Muitas vezes se gostam e 

nutrem um carinho pelo outro, 
porém, estão vivendo em fases 
diferentes da vida. “Um está co-

meçando os estudos e o outro 
quer investir no trabalho. Ou en-
tão um quer curtir baladas e o 
outro prefere viajar o mundo, e 
assim por diante.

Por vezes, é preciso refletir 

se o carinho que se nutre por al-
guém não está impedindo você 
de seguir em frente com sua vida 
e tocar seus projetos, conhecer 
pessoas novas ou até mesmo se 
abrir para um novo amor.

Os resultados mostraram que quanto mais um casal terminava e voltava, maiores eram as chances de depressão, ansiedade 
e outros transtornos psicológicos
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Lívia, com  apenas 46 dias está esbanjando belezura, para a alegria dos papais Fernanda Matos e Gilmar Felipiaki

Em algumas ocasiões, quando 
um bebê chora de maneira incon-
solável, ou até quando se engas-
ga, os pais ou cuidadores podem 
chegar a perder o controle e aca-
bar chacoalhando-o, sem saber 
dos riscos que o gesto representa. 
Esse comportamento, ainda que 
seja por alguns segundos, é mui-
to perigoso.  Em geral, isso acon-
tece em casos extremos, quando 
a criança sofre agressões em um 
momento de descontrole de quem 
está cuidando dela e a balança 
com força pelos braços, num movi-
mento para frente e para trás sem 
apoio da cabeça.

O bebê pequeno tem a cabeça 
maior que o corpo, com o pesco-
ço mole, sem a musculatura bem 
desenvolvida. Por causa dos movi-
mentos bruscos, de extrema ace-
leração e desaceleração, podem 
ocorrer lesões cerebrais garantem 
os pediatras.

Isso pode acontecer mesmo 
quando não há a menor intenção 
dos cuidadores. Um dos exemplos 
é de quando o bebê se engasga e, 
no desespero, os pais o sacodem 
para que volte a respirar normal-
mente. A maneira mais indicada 
para ajudar a criança a soltar o 
leite é virá-la de lado ou colocá-la 
de bruços sobre o antebraço, leve-
mente inclinada para baixo. Nunca 
balance-a com força.

Apesar de poder ocorrer até 
os 5 anos de idade, os casos são 
mais frequentes quando a crian-
ça tem entre seis e oito semanas 
– normalmente, o período em que 

Síndrome do bebê sacudido: as graves 
consequências de perder a paciência
Sacudir bruscamente o bebê para frente e para trás pode trazer hemorragias 
cerebrais, convulsões e sequelas para a vida toda

um bebê chora de maneira des-
controlada. Os bebês com cólica 
ou similares são os que têm mais 
risco de sofrer a síndrome. O mo-
tivo mais frequente é um choro 
inconsolável e prolongado que 
provoca a frustração e a irritação 
do adulto que cuida daquele bebê, 
que acaba por chacoalhar a crian-
ça. Outra causa é a tentativa de 
reanimá-la diante de uma situação 
que o cuidador entende como uma 
ameaça de vida (um espasmo do 
soluço, um engasgamento ou um 
ataque de tosse).

As sequelas podem ser transi-
tórias ou definitivas, uma doença 
óssea ou a ruptura dos vasos san-
guíneos ou dos nervos que percor-
rem o tecido cerebral. Se o ato de 
chacoalhar acaba com o impacto 
da criança contra alguma superfí-

cie, as consequências podem ser 
ainda piores, chegando a destruir 
as células do cérebro, impedindo 
que este receba oxigênio suficien-
te.Segundo a especialista, muitas 
crianças podem ter retardo de de-
senvolvimento neuropsicomotor, 
surdez e até lesões oftalmológicas 
sem que o diagnóstico seja rela-
cionado às sacudidas bruscas. Em 
30% dos casos, o bebê pode mor-
rer.

Mas mantenha a calma e não 
confunda! A síndrome do bebê sa-
cudido não tem nada a ver com as 
brincadeiras que você faz com o 
seu filho, com o embalar nos bra-
ços num balancinho para bebês 
ou as chacoalhadas que o carrinho 
faz ao caminhar pelas ruas. O que 
pode levar à sindrome é o movi-
mento brusco.

Sacudir bruscamente o bebê para frente e para trás pode trazer hemorragias 
cerebrais, convulsões e sequelas para a vida toda

Por meio de pressão exercida 
sobre os pés é possível influenciar 
o organismo do bebê e propor-
cionar muitos benefícios. A refle-
xologia promove diversos efeitos 
nos bebês, tais como: aumento da 
circulação sanguínea e linfática, 
melhora de cólicas, relaxamento, 
aceleração do desenvolvimento 
motor e psicológico da criança por 
meio de estímulos táteis, aumento 
do vínculo com a pessoa que re-
aliza a massagem dentre outros 
benefícios, garantes os pediatras.

Pode ser realizada desde os 
primeiros dias de vida do bebê, 
claro que no início é importante 
apenas ficar atenta para não apli-
car muita pressão na massagem.

Passo a passo da 
reflexologia podal  
em bebês
Primeiramente, antes de 

começar esta massagem é im-
portante que o bebê e os pais 
estejam confortáveis, em um am-
biente tranquilo e com temperatu-
ra agradável. “A massagem pode 
ser realizada com óleo ou creme 

Os benefícios de massagear 
os pés do seu bebê
Além de ajudar a relaxar, aliviar as cólicas e até 
acelera o desenvolvimento motor

específico para criança”, orienta 
Gisele Kuba.

Inicia-se a massagem espa-
lhando o creme/ óleo sobre as 
pernas e pés do bebê, deslizan-
do suavemente com as pontas 
dos dedos, para planta dos pés é 
possível utilizar a palma da mão 
fazendo movimentos circulares 
sobre toda superfície da planta 
dos pés, em seguida massageie os 
dedinhos fazendo uma pinça com 
o seu polegar e indicador.

Para acalmar os bebês, siga 
a massagem que já foi indicada 
acima, mas massageie mais com o 
polegar os pontos da cabeça e da 
regiões do diafragma e digestivo 
(veja abaixo).

Para aliviar as cólicas do bebê, 
você também deve seguir o passo 
a passo já descrito e enfatizar as 
regiões do diafragma e digestivo 
(veja abaixo), massageando-as 
delicadamente com o polegar.

A seguir, confira um mapa 
simplificado de reflexologia podal 
em bebês para saber quais pontos 
dar maior atenção para melhorar o 
problema que o bebê tiver:

A reflexologia promove diversos efeitos nos bebês, tais como: aumento da circula-
ção sanguínea e linfática, melhora de cólicas, relaxamento, aceleração do desen-
volvimento motor e psicológico da criança por meio de estímulos táteis

Pode ser realizada desde os primeiros dias de vida do bebê, claro que no início 
é importante apenas ficar atenta para não aplicar muita pressão na massagem
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Como escolher a ração ideal para meu pet?
Com tantas opções disponíveis, está cada vez mais difícil escolher 

a comida de nossos pets. 
O preço não é o melhor fator!
Muitas pessoas decidem qual a melhor ração para os cães base-

ando-se apenas no preço. Mas os alimentos mais baratos podem não 
ser a melhor alternativa, já que podemos levar para casa um produto de 
baixa qualidade. A qualidade da comida é o mais importante para que 
nosso amigo canino satisfaça todas as suas necessidades nutricionais. 
Claro, sempre de acordo com a sua idade, atividade física, tamanho e 
personalidade.

Existem 3 principais tipos de ração: Econômicas, Premium e Super 
Premium

Mudanças de alimentação:
À medida que nossos pets crescem, é preciso trocar o tipo de ra-

ção. O ideal é fazer essa mudança aos poucos, por pelo menos dez 
dias, para não afetar a flora bacteriana. Por isso é muito importante 
escolher uma boa marca de ração para o seu eles.

Dica da Simpaticão: Nunca esqueça que a saúde de seu cão é 
muito influenciada pelos alimentos que ele ingere. Cuide do seu pet!

COLUNISTA

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

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

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

Abel sensualizando para o papai Alessandro Sosnoski com seus ol-
hos multicores

 Trasnportar  nossos pets no 
dia a dia é bem complicado. Os 
bancos do carro ficam cheios de 
pelos e sujos. As capas que têm 
no mercado estão com um preço 
excessivo. Então mão à obra.

 Basta você encontrar o teci-
do de sua preferência nas casas 
de tecidos (pode ser matelassê,  
pode ser impermeável, como 
você gostar). Nós colocamo ima-
gens de um exemplo de 1m35cm 
cm x 1m35cm, mas você deverá 
medir  a largura do banco tra-
seiro do seu carro e colocar uns 
10 cm a mais. Já o comprimento  
você deve pegar do alto do ban-
co traseiro, continuar medindo o 
assento e subir a fita métrica até 
o alto do banco do motorista, so-
mando o espaço entre o banco e 

Como fazer a sua capa protetora 
de transporte de cães

o encosto dianteiro. Acrescente 
mais 20 cm.

 Siga mais ou menos o mo-
delo do desenho e coloque faixas 
de tecido ou de fita de nylon para 
alça de mochila que você encon-
tra em lojas de aviamentos.

 Não esqueça de deixar bu-
racos para a passagem dos cin-
tos de segurança, para prender a 
guia do seu pet durante o trans-
porte. A papa é para proteger o 
carro dos pelos, mas a seguran-
ça do pet está em primeiro lugar.

Muitos cães continuam fazen-
do xixi errado mesmo depois de 
adultos. E muitos tutores não con-
seguem ensinar mesmo quando os 
cães ainda são filhotes.

Embora sempre batamos nas 
mesmas teclas, os donos conti-
nuam persistindo nos mesmos er-
ros ao tentar ensinar seus cães a 
fazer xixi no lugar correto. Talvez 
por falta de paciência ou simples 
esquecimento. Vamos ver os três 
principais erros que os donos co-
metem. 

Se seu cachorro ainda não 
aprendeu a fazer xixi e cocô no 
lugar certo, é muito provável que 
você esteja cometendo pelo me-
nos um desses erros.

Erro 1 – não saber 
escolher o lugar certo
Os cães são animais higiê-

3 erros que todo dono comete na hora de ensinar 
o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo

nicos e não vão fazer xixi e cocô 
perto de onde dormem e comem. 
Sempre coloque o local do xixi o 
mais afastado possível da comida, 
da água e da caminha.

Erro 2 – deixar o 
cachorro solto pela 
casa quando filhote
Os filhotes não tem o con-

trole da bexiga e não vão percor-
rer grandes distâncias para ir até 
o local correto. Além disso, um 
lugar muito grande oferece inú-
meras atividades e distrações, o 
que facilita ainda mais o erro do 
xixi e do cocô. O confinamento é 
fundamental na primeira fase do 
adestramento. Não tenha pena do 
seu cachorro. Os cães se sentem 
seguros em espaços menores, ao 
contrário do que se pensa.

 Reserve um local onde seu 

cachorro permanecerá 24 horas 
por dia. Pode ser a cozinha ou a 
área de serviço. Evite quintais e 
varandas, pois seu cachorro não 
deve ficar o tempo todo do lado de 
fora.

 Neste local, coloque a cami-
nha e o potinho de água em um 
canto. E o mais longe possível 
você coloca o tapetinho higiênico. 
O ideal é que no início você cubra 
tudo com tapete higiênico.

Erro 3 – dar 
bronca quando faz 
no lugar errado
Muitas pessoas brigam com o 

cachorro quando ele faz o xixi ou o 
cocô no lugar errado. Algumas pes-
soas chegam a esfregar o focinho do 
cachorro no xixi para ele “ver o que 
fez”. Isso não funciona.

Brigar com seu cachorro quan-
do ele faz xixi vai fazer com que 
ele tenha medo de fazer xixi na sua 
frente, pois pra ele, fazer xixi é er-
rado.

 Então o cão espera você sair de 
casa pra fazer xixi e cocô por toda a 
casa. É comum recebermos e-mails 
dizendo “minha cachorra nunca faz 
xixi quando estou junto, mas quando 
volto pro trabalho, a casa está cheia 
de xixi por todos os lados”. Provavel-
mente isso aconteceu porque você 
brigou com ela em algum momento 
e ela aprendeu que era errado fazer 
as necessidades na sua frente.

Você deverá medir  a largura do banco traseiro do seu carro e colocar uns 10 cm 
a mais

 Não esqueça de deixar buracos para a passagem dos cintos de segurança, para 
prender a guia do seu pet

135cm

135cm

Brigar com seu cachorro quando ele faz xixi vai fazer com que ele tenha medo de 
fazer xixi na sua frente, pois pra ele, fazer xixi é errado
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SEXTA-FEIRA - Jantar a parir das 20h

SÁBADO - Jantar a parir das 20h

DOMINGO - Almoço a partir das 11h30

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 30,00 

por pessoa

Cardápio
Valor R$ 35,00 

por pessoa

RESERVAS (54) 3261-9292 | 99965-4888
SÃO MARCOS | FARROUPILHA

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
lingua com ervilha, coelho e codorna 

al menarosto, galeto, churrasco de 
gado e ovelha, tortei, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto 

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
codorna recheada, queijo frito,  

galeto,  coelho, churrasco de 
gado e ovelha,macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

Sopa de capeleti, pien, lesso, 
salsichão, galeto, churrasco de gado, 
porco e ovelha, macarrão, maionese, 

saladas e abacaxi no espeto

Franciele Tomcix,  esteve aniversariando no último dia  cinco

Maria Eduarada Capoani,  estará recebendo oc cumprimentos pelo 
aniversdário amanhã ,08 de setembro

A descolada Mica di Julio aproveitando as férias em viagem para Europa


