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 Victor Chaves publicou um vídeo polêmico no Youtube 
e, um trecho dele, no Instagram, gerando um grande 
debate entre os internautas. Nas imagens, o cantor 
sertanejo faz uma entrevista com ele mesmo, citando 
temas como a acusação de agressão a sua ex-mulher 
e as brigas constantes com o irmão. áginas 08 e 09

Quando a máscara 
dos famosos cai
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É uma semana em que você está em 
destaque e precisa analisar o que é impor-
tante para o seu desenvolvimento tanto 
pessoal quanto profissional. É imprescin-
dível dar passos consistentes avaliando as 
suas condições financeiras. Os resultados 
dependem exclusivamente de você. A rea-
lização pessoal é um fator importante e 
deve ser questionada. É importante enten-
der que você está passando por mudanças 
consideráveis que afetam suas crenças. 
Você está vulnerável e sensível para enten-
der os assuntos do coração. É uma semana 
para interagir com os sentimentos que es-
tão confusos e distorcidos.

Eurico e Marilda chegam a um 
acordo com Valentina. Luz conta para 
Sóstenes que Murilo está hospedado 
no casarão. Mirtes arma um escândalo 
ao saber do namoro de Jurandir e Milu. 
Jurandir e Milu assumem seu namoro 
para toda a cidade. Rivalda volta para 
Serro Azul com Walid. Marcos Paulo 
cobra a água da fonte para Valentina. 
Sampaio encontra a fonte e é filmado 
pela câmera de segurança de Gabriel. 
Aranha ameaça revelar um segredo de 
Mirtes para que ela saia da igreja.

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Janaína e Herculano ficam im-
pactados com o encontro inesperado. 
Diego e Catraca avisam a Dandara que 
Joca é Quinzinho, e ele foge ao ser des-
mascarado. Herculano explica a Janaí-
na que está separado de Gisela e perde 
perdão por não ter contado antes sobre 
a ex-mulher e a filha, Isadora. Janaína e 
Herculano se beijam. Madá demonstra 
preocupação com a visão que teve de 
João e Nicole na casa em que Jerôni-
mo está hospedado. Janaína admite a 
Janice que está apaixonada por Her-
culano, mas garante que não voltará a 
se envolver com ele. Dandara recusa as 
desculpas e os presentes de Quinzinho. 
Janaína e Lidiane se encontram e tro-
cam insultos. Jerônimo dá um dos anéis 
que roubou de Celestine para Vanessa. 

Poliana, triste, observa uma foto 
de João em seu celular, dizendo o quan-
to é difícil ficar longe de seu amigo. 
Afonso sugere que ele, Luísa, Durval, 
Claudia façam um encontro duplo. Luí-
sa aceita, dizendo que convidará Sérgio 
e Joana. Sophie, na apresentação das 
Abandonadas no Altar, lembra do beijo 
entre ela e Iuri e sai do palco, confusa. 
Marcelo diz a Iuri que está desconfiado 
das últimas atitudes de Débora. Arlete 
procura Luísa na casa dela, mas desiste 
de devolver o anel. Lindomar procu-
ra Falcão para que o bandido devolva 
o dinheiro do anel, mas acaba sendo 
ameaçado. Os trombadinhas vão até a 
casa de Débora e Marcelo, e João at-
ente a porta. Poliana não se sente mui-
to bem e Nanci diz que a menina está 
com febre e bastante abatida. Os trom-
badinhas dizem, na frente de Marcelo 
e João, que foram para agradecer as 
“cestas básicas que Débora doou para 
a comunidade”. Otto pede uma reunião 
e conta a todos que dará um aumento 
a todos os criadores do jogo Motoney, 
exceto para Roger.

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

É uma semana importante para lidar 
com questões familiares. Existem desafios 
para concluir questões financeiras. O céu 
aponta que muito das situações apresen-
tadas depende exclusivamente de você por 
meio de posturas mais construtivas. Você 
está em condições de superar os desafios 
por meio da maturidade emocional. Tenha 
atenção com a ansiedade para resolver 
situações de uma forma imediata. A partir 
do dia quatorze, os assuntos familiares co-
meçam a borbulhar. O imóvel também pode 
ser tocado. Os assuntos do coração se mes-
clam a fatores familiares.

É uma semana importante para in-
teragir com informações essenciais para 
a execução de projetos. As ideias devem 
ser alinhadas com as pessoas do seu con-
vívio. O céu indica que você está retraído 
e sentindo dificuldades para expressar o 
que pensa verdadeiramente. É importante 
alinhar as suas ideias com os seus anseios. 
Há superação nas relações comerciais e 
com os amigos. A pessoa amada está de-
positando em você muitas expectativas. É 
uma semana para analisar as dependências 
e averiguar o que bloqueia a relação. Vejo 
você muito vulnerável emocionalmente.

É uma semana importante para re-
solver assuntos profissionais e financeiros. 
Existem desafios para interagir com pes-
soas que estão vinculadas aos projetos ou 
a novas ideias. No dia quatorze, o seu re-
gente, Marte, ingressa em Touro, acentuan-
do resoluções financeiras. Tenha atenção 
com a ansiedade. Você está sendo levado 
a definir muitas situações para promover 
a estrutura profissional ou o futuro de si-
tuações que estavam travadas. Os assuntos 
do coração vêm exigindo de você maturida-
de para tomar decisões compatíveis com o 
seu crescimento emocional.

É uma semana em que são acentua-
dos medos e situações que não estão sob 
o seu controle. Os assuntos que pedem 
análise são financeiros. É uma semana em 
que você deve examinar documentos ou 
ideias que estão bloqueadas. Um outro 
aspecto indica que há superação e força 
para lidar com os desafios. Busque lidar 
com a situação de uma forma desprendida 
e tente dosar o controle. É uma semana 
para reciclar as ideias e tudo aquilo que 
limita o seu progresso e o seu cresci-
mento. É uma semana em que podem ser 
acentuados sentimentos mal elaborados 
e confusões. 

Nesta semana, você será levado a im-
pulsionar os projetos que envolvem amigos 
ou a própria elaboração de planos. O céu 
aponta que é preciso analisar as ideias e 
averiguar o que deve ser mantido ou des-
cartado. Será necessário fazer um plano 
financeiro ou refletir se o momento é propí-
cio. O céu aponta que você receberá auxílio 
de uma pessoa importante. Há superação e 
soluções. É uma semana ótima para o amor. 
A pessoa amada estará mais presente e 
sentindo a necessidade de realizar planos 
a dois. A sintonia é excelente e o vínculo é 
fortalecido. O compromisso é fundamental 
para o desenvolvimento de ambos.

É uma semana para analisar o quanto 
você vem depositando na pessoa amada os 
seus objetivos e metas futuras. É importante 
fazer uma análise de parcerias e sociedades. 
Há a presença de uma pessoa importante, 
que interfere em sua vida como um todo; 
essa experiência pode ser profissional ou 
pessoal. Busque analisar a sua situação e o 
quanto vocês estão mirando os mesmos ob-
jetivos. Há ressalvas financeiras. A semana 
acentua as necessidades a dois. Vocês po-
dem estar em momentos diferentes, mas em 
sintonia na troca. O setor afetivo é ilumina-
do, mas vocês precisam ser sinceros quanto 
às mudanças que virão daqui para frente. 

É uma semana para averiguar estu-
dos ou especializações importantes para o 
seu crescimento profissional. O céu indica 
que é preciso refletir sobre ideias ou di-
vulgação de informações conflitantes com 
colegas de trabalho ou funcionários. É im-
prescindível alinhar as suas ideias com os 
da equipe de trabalho. Você está numa fase 
de ascensão e crescimento, mas precisa 
usar o seu conhecimento com inteligência. 
Você tem o potencial para realizar-se. Você 
está amadurecendo as posturas no rela-
cionamento, mas concomitantemente está 
vulnerável aos sentimentos do passado. É 
importante expressar o que sente. 

Nesta semana, a sua atenção vai para 
o planejamento dos recursos guardados. 
É importante injetar um impulso de cres-
cimento para o lazer e para assuntos que 
o deixam em destaque e feliz. Busque exa-
minar se está tudo certinho e se você real-
mente vai dar conta do recado. Caso tenha 
filhos, saiba que eles passam por uma fase 
importante de desenvolvimento, entretan-
to é necessário observar se estão absor-
vendo todo o potencial existente. Não é 
recomendável adotar posturas de controle, 
portanto solte tudo aquilo que não está sob 
o seu controle. Somente assim será possí-
vel ver as transformações.

É uma semana direcionada ao cônju-
ge, a sócios e a parceiros. Existe a necessi-
dade de se relacionar com uma pessoa para 
fazer planos e uma análise financeira mais 
apurada. O cenário traz superação para 
elaborar novas ideias e trocar informações 
que podem ser concretizadas. Expor o que 
você pensa é fundamental para ter bons 
resultados na troca a dois. A partir do dia 
quatorze, com o ingresso de Marte no se-
tor do relacionamento, acentua-se a ne-
cessidade do outro tomar decisões. É uma 
semana para alinhar as ideias e promover 
uma ambiência favorável para o crescimen-
to da relação. 

É uma semana importante para lidar 
com o trabalho e com a sua rotina. A partir 
do dia quatorze, haverá maiores condições 
de agir conforme a sua vontade. Busque 
entender se está trocando com pessoas 
que colaboram para o seu desenvolvimen-
to, porque a dificuldade está em alinhar as 
ideias com as pessoas certas. É uma sema-
na de contatos importantes para concreti-
zar as metas estabelecidas. Lembre-se de 
que você ainda está passando por uma fase 
altamente emocional, o que o deixa vulne-
rável e sem foco. Busque ações de cura e 
um contato mais direto com a sua espiri-
tualidade.

É uma semana para examinar se está 
feliz e encaixado com as suas intenções. O 
mesmo pode acontecer na relação com fil-
hos ou no campo afetivo. Você está em pro-
cesso de autodesenvolvimento e passando 
por uma fase de superação, então será 
levado a questionar os resultados finan-
ceiros e os planos traçados. É fundamental 
se permitir e avaliar as suas necessidades 
emocionais mais íntimas. Os resultados fi-
nanceiros interferem em sua autoestima. 
É uma semana positiva para fazer planos 
a dois. O mais importante é permitir que o 
amor floresça e acreditar que a vida pode, 
sim, lhe ofertar o melhor.

Cris/Julia revela a Danilo que 
acredita que esteja grávida. Piedade 
se encanta com Henrique. Jadson 
conta a Ana que Isabel esteve na casa 
de Julia. Ana e Flávio vão até a casa de 
Julia. O delegado questiona André so-
bre o paradeiro de Cris. Ana exige que 
André lhe diga como Cris voltará do 
passado. Ana confronta Isabel, e Grace 
tenta acalmar as duas. Fabrício con-
firma a gravidez de Cris/Julia. Hugo 
tenta confortar Pat, que sofre com a 
viagem de Michele. Priscila pede que 
Alain prometa não magoar Isabel. 
Gustavo anuncia que marcou a data de 
seu casamento com Cris/Julia.

A festa de aniversário de 50 anos da atriz Jennifer Aniston 
que aconteceu no último sábado, 9, em Los Angeles, pode ser 
consagrada como o Encontro dos Ex-Amantes de Hollywood. 
Entre as várias estrelas que compartilham um passado românti-
co e marcaram presença na festa, um astro em particular cham-
ou a atenção da imprensa: ex da eterna Rachel Green (Friends), 
Brad Pitt estava por lá!

Segundo a revista People, o astro tentou passar despercebi-
do quando chegou à festa, mas de nada adiantou. Mesmo de boi-
na para disfarçar, Pitt ainda foi clicado entrando no hotel Sunset 
Tower, onde rolou a comemoração. Como Jennifer se separou do 
ator Justin Theroux em fevereiro do ano passado e #Brangelina 
deixou de existir em 2016, é claro que a presença do astro no 
aniversário da atriz já levantou dúvidas de um possível remem-
ber entre os dois, que foram casados de 2000 a 2005.

Na época em que o divórcio de Jennifer Aniston e Justin 
Theroux foi anunciado, fontes da People fizeram questão de 
avisar que as chances de a atriz voltar com Brad Pitt eram prati-
camente nulas. “Eles não se veem há eras. E não são idiotas, eles 
se lembram de porque não deu certo entre eles. Os dois já pas-
saram mais tempo separados do que juntos, isso já é passado”, 
publicou a revista.

Pitt, aliás, não foi o único ex presente na festa de Jen. A musa 
Gwyneth Paltrow, que foi noiva do ator por sete meses em 1996, 
também passou por lá, assim como o cantor John Mayer (que já 
namorou Aniston) e sua ex Katy Perry (que levou o atual nam-
orado, Orlando Bloom). Só faltou a Angelina nessa brincadeira.

Brad Pitt é flagrado em festa de aniversário 
de 50 anos da ex, Jennifer Aniston
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O uso de pôsteres na dec-
oração acaba remetendo aos 
quartos de adolescente com suas 
paredes repletas de referências 
de música, cinema e esportes, 
mas esse não é o único uso desse 
item que se tornou tão versátil 
com o tempo. Hoje é possível 
usá-la como al-ternativa de dec-
oração para todos os cômodos da 
casa. Usar pôsteres para decorar 
é uma solução simples, criativa 
e barata, uma ótima ideia para 
quem quer preencher as pare-
des com bom gosto e sem gastar 
muito.

Os pôsteres podem ser usa-
dos mesclados com fotografias 
emolduradas e com pinturas que 
combinem com o estilo, e como 
resultado se tem uma decoração 
contempo-rânea em que o ponto 
forte é a possibilidade de expres-
sar a personalidade e gostos do 
proprietário.

Eles podem ser encontrados 
em diversos tamanhos e difer-
entes papéis para im-pressão, 
indo desde o papel couché em 
várias gramaturas, passando 
pelo papel fotográfi-co, até as 
impressões em canvas que são 
as que mais se aproximam das 
obras de arte em seu modo mais 
tradicional. A escolha do materi-
al vai depender do efeito que se 
quer causar, sendo possível in-

Brincando e decorando com pôsteres
clusive misturar mais de um tipo 
de papel numa mesma parede.

Os pôsteres decorativos po-
dem ser exibidos sem moldura ou 
emoldurados. As molduras est-
reitas em cores neutras como o 
branco, preto ou madeira natural 
são as mais recomendadas para 
obter uma decoração harmoni-
osa e dar mais destaque as ilus-
trações que se quer exibir.

O tema da decoração pode 
variar muito de acordo com o es-
tilo e personalidade do morador, 
podendo exibir ilustrações com o 
tema moda, cinema, música, es-
portes, tipografia, arte, releituras 
de pinturas famosas, abstrato, 
retrô, minimalista e até imagens 
divertidas. 

Outra vantagem de decorar 
com pôsteres é que a facilidade 
em renovar a decora-ção. A tro-
ca de algumas ilustrações com 
alteração de cores e utilização 
de outros con-trastes é capaz de 
dar uma cara totalmente nova ao 
ambiente sem precisar de muito 
in-vestimento.

Usando pôsteres é possível 
criar ambientes despojados e in-
formais, mas também é possível 
usá-los em ambientes mais for-
mais e sofisticados, tudo depende 
dos materiais usados na pro-
dução do pôster e das ilustrações 
escolhidas para exposição.
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Assim como a moda, o mun-
do da beleza tem tendências e 
ciclos. Ficar de olho no que vem 
se destacando é muito importante 
para criar visuais lindos e contem-
porâ-neos.

Você com certeza já viu o 
efeito cut crease em maquiagens 
artísticas e profissio-nais. Com os 
olhos bem marcados, o efeito tor-
na-se o destaque da maquiagem. 

Afinal, o que é 
cut crease?
O delineado é queridinho 

da maior parte das maquiagens. 
Ele pode ser fino ou grosso, ter o 
formato de gatinho ou apenas ser-
vir para marcar o olhar. Em geral, é 
feito na raiz dos cílios superiores, 
o que o deixa um pouco escondido.

O cut crease, é diferente. A 
proposta é fazer com que o côn-
cavo fique bem mar-cado, o que 
traz profundidade e cria um visual 
dramático na medida certa. A prin-
cipal intenção é deixar essa “do-
bra” do olho marcada, com total 
destaque.

Nem todo cut 
crease é igual
Embora ambos marquem o 

côncavo, o cut crease fechado não 
é igual ao aberto. O primeiro traz a 
continuidade entre o côncavo e a 
parte dos cílios. De forma simples, 
o traçado segue por todo o cônca-
vo em formato de arco e “desce” 
até a raiz dos cílios. Normalmente, 
ele se encontra com o delineado.

O cut crease aberto é difer-
ente. Em vez de ir para baixo, ele 
segue para os lados. Depois de 
contornar o côncavo, ele faz um 
“puxadinho”, como o delineado 
gatinho. Então, é como se fosse 
uma versão paralela do traçado 
rente aos cílios. É uma proposta 
artística, cheia de movimento e 
muito moderna.

Como fazer o cut 
crease aberto perfeito?
Depois de entender melhor 

essa tendência, é a hora de colo-

Cut crease aberto: a tendência 
para olhares marcantes 

car os pincéis em prá-tica. Com 
algumas dicas, fica mais fácil con-
quistar o aspecto adequado e que 
combina com cada pessoa. 

Esfume o côncavo 
corretamente
Nesse visual, é preciso 

começar pela marcação da do-
brinha do olho. Ela deve ser feita 
com a sombra mais escura ou com 
um lápis macio e cremoso. Não é 
preciso fazer linhas perfeitas, pois 
tudo será esfumado em seguida.

Porém, cada tipo de olho tem 
uma exigência. Pálpebras comuns 
pedem uma mar-cação exata onde 
o pincel afunda. Já em uma pál-
pebra gordinha ou caída é preciso 
subir um pouco com a linha, para 
que ela apareça mesmo com o 
olho aberto. Depois de delimi-tar, 
faça a transição perfeita ao esfu-
mar com um pincel redondo.

Deixe as linhas limpas
Um dos aspectos marcantes 

do cut crease aberto é que ele tem 
linhas muito “afi-adas”. Não dá 
para deixar borrões ou partes pou-
co delimitadas. Depois de esfumar 
o côncavo, preencha a pálpebra 
com uma sombra ou lápis branco. 

Garanta uma delimitação perfeita 
entre esse tom e o côncavo.

No canto externo do olho, use 
um pincel achatado com correti-
vo para “limpar” a linha e deixá-
la bem reta. O visual fica limpo e 
ganha o destaque ideal.

Escolha as 
combinações certas
Durante a elaboração é pre-

ciso ter cuidado para escolher 
as combinações certas. Normal-
mente, o cut crease aberto funcio-
na com um delineado. Porém, pál-
pebras curtas pedem um traço um 
pouco mais fino na parte rente aos 
cílios, para que a pálpebra possa 
ser preenchida com outras cores.

Por falar nas nuances, tenha 
atenção à escolha de tons. A marca 
na dobra do olho tem que se dest-
acar e ser mais escura. No entanto, 
deve combinar com o restante e 
ser muito bem esfumada.

Se quiser algo clássico, opte 
por uma sombra neutra na pál-
pebra. Para uma com-posição 
dramática, invista nas metálicas. 
Se estiver em busca de um toque 
moderno, o cut crease com deline-
ador de glitter é o ideal.

O cut crease fechado traz a continuidade entre o côncavo e a parte dos cílios, se 
encontrando com o delineado

O cut crease aberto é como se fosse uma versão de delineado paralela com o delineado rente aos cílios

Quando os cabelos estão cre-
scendo é comum que surjam fios 
menores e mais fi-nos no contorno 
da linha dos cabelos. Eles são con-
hecidos como baby hairs (cabelos 
de bebê), e podem incomodar um 
pouco quem prefere um visual 
mais polido nas madeixas e ao 
contrário do que a maioria pensa, 
os baby hairs não são frizz. 

Justamente por serem bem 
mais finos e não ganharem com-
primento e espessura, esses fios, 
muitas vezes, acabam ganhando 
uma aparência rebelde. Porém, 
com alguns truques é possível 
domá-los e evitar que eles afetem 
o visual.

Evite cortar ou 
raspar o baby hair
Apesar de ser uma das primei-

ras ideias que podem surgir na 
hora de tentar se li-vrar do baby 
hair, cortar ou raspar esses fios 
está fora de questão. Tomar esse 
tipo de atitude só vai fazer com 
que os cabelos cresçam nova-
mente de uma forma ainda mais 
desalinhada e rebelde. 

Aposte nos finalizadores 
para controlar o baby hair

BABY HAIRS

Como lidar com os fiozinhos 
novos e rebeldes

Na hora de fazer uma escova 
ou fazer um penteado, os sprays de 
cabelo são um dos seus melhores 
aliados contra fios rebeldes e arre-
piados e no caso do baby hair não 
é diferente: o spray fixador é uma 
ótima opção para controlar esses 
cabelos fininhos. Para conseguir 
uma maior fixação e que todos os 
fios fiquem alinhados, aplique o 
spray em uma escova de dentes, 
o que vai proporcionar uma maior 
aderência, e penteie o baby hair na 
direção desejada para que fiquem 
controlados por mais tempo.

Assuma o baby hair 
e use-os como aliados 
Ao invés de tentar camuflá-los 

e escondê-los, que tal utilizar os 
baby hairs como um detalhe no 
visual? Tendência nos anos 90, 
esses fios nascendo com destaque 
no con-torno da testa voltaram 
com tudo e estão super populares 
entre as mais descoladas. Você 
pode incorporá-los a penteados 
moderninhos, como rabos de cav-
alo altos e dar um toque moder-
no e super urbano ao look. Para 
isso, utilize um óleo finalizador e 
aplique nos fios e os posicione na 
testa. 

Ao invés de tentar camuflá-los e escondê-los, que tal utilizar os baby hairs como 
um detalhe no visual?
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Que tal curtir o fim de sema-
na de muitas risadas e com um 
balde de pipoca? A Gazeta sele-
cionou um filme para sua sexta e 
seu sábado e domingo.

Sexta
Hoje à noite (15), às 20h30, 

tem filme para a criançada se di-
vertir: Shrek para Sempre, no ca-
nal Paramount. 

Shrek (Mike Myers) está 
entediado. Sua antiga vida de 
aventuras foi substituída pela 
de pacato pai de família. Casado 
com Fiona (Cameron Diaz) e pai 
de três filhos, Shrek sente falta 
da adrenalina e da liberdade que 
tinha no passado. Para recupe-
rá-los, ele firma um pacto com 
Rumpelstiltiskin (Walt Dohrm). 
Imediatamente Shrek é levado a 
uma versão alternativa do Reino 
de Tão, Tão Distante, onde Fio-
na é uma temível ogro e ele não 
é mais reconhecido pelo Burro 
(Eddie Murphy) e o Gato de Botas 
(Antonio Bandera), seus melho-
res amigos.

Sábado
Para os fãs de Harry Potter, 

à noite de sábado (16), o canal 
HBO2 vai exibir, às 22h00, o fil-
me Animais Fantásticos e Onde 
Habitam.

Sinopse: O excêntrico magi-
zoologista Newt Scamander (Ed-
die Redmayne) chega à cidade 
de Nova York levando com mui-
to zelo sua preciosa maleta, um 
objeto mágico onde ele carrega 
fantásticos animais do mundo 
da magia que coletou durante as 
suas viagens. Em meio a comuni-
dade bruxa norte-americana, que 
teme muito mais a exposição aos 
trouxas do que seus colegas in-
gleses, Newt precisará usar todas 
suas habilidades e conhecimen-
tos para capturar uma variedade 
de criaturas que acabam fugindo.

Domingo
Para o seu domingo (17) de 

noite, o Telecine Action traz o fil-

Filmes na programação Net 
para o seu fim de semana

me de ação e suspence, Elysium, 
às 14h44.

Sinopse: Jensen Ames (Jason 
Statham) é um ex-piloto profis-
sional condenado por um terrí-
vel assassinato. Encarcerado em 
Terminal Island, uma prisão de 
segurança máxima com regras 
próprias, ele se vê obrigado a vol-
tar às pistas e participar de uma 
competição mortal cujo vencedor 
pode conquistar a liberdade. O 
problema é que lá a corrida e os 
competidores são diferentes, en-
quanto a vontade de matar e ser 
livre correm lado a lado.

Para os fãs de Harry Potter, à noite de sábado (16) vai ter o filme Animais Fantás-
ticos e Onde Habitam

O Projeto Cinema de Rua che-
gará a seis bairros no mês de fe-
vereiro apresentando o filme “O 
Menino no Espelho. O evento che-
gará aos bairros Fátima, Verona, 
Eucaliptos, Cembranel, Zatt e São 
Roque. O Cinema de Rua tem en-
trada gratuita e sua classificação 
é livre. Em caso de más condições 
climáticas, o evento será cancela-
do.

O filme
O Menino no Espelho, pro-

dução de 2014 baseada na obra do 
escritor Fernando Sabino. Dirigido 
por Guilherme Fiuza, a história 
é sobre o pequeno Fernando, 10 
anos, está cansado de fazer as 
tarefas chatas. Seu sonho é ter um 
sósia para cuidar delas enquanto 
ele poderia se divertir à vontade. 
Um dia, é exatamente isso que ac-
ontece: seu reflexo deixa o espelho 
e ganha vida. No elenco está Ma-
teus Solano, Regiane Alves, Ricar-
do Blat, Lino Facioli, Gisele Fróes e 
Laura Neiva.

Datas, horários e locais
12/02 - Bairro Fátima
Horário: 20h30
Local: Praça do Bairro
13/02 - Bairro Verona
Horário: 20h30
Local: Campo da Associação 

do Bairro
19/02 - Bairro Eucaliptos
Horário: 20h00
Local: Em frente à Igreja

Seis bairros receberão o 
Projeto Cinema de Rua

20/02 - Bairro Cembranel
Horário: 20h00
Local: local a definir
26/02 - Bairro Zatt
Horário: 20h00

Local: Entre as ruas Oreste 
Spadari com a João Domingos Poli

27/02 - Bairro São Roque
Horário: 20h00
Local: Praça da Igreja
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De acordo com fontes do 
BuzzFeed News, a Apple teria 
marcado um evento para o dia 25 
de março em Cupertino, EUA, para 
apresentar uma série de novidades 
do seu setor de serviços. Rumor-
es apontam para pelo menos dois 
lançamentos: uma ferramenta 
para notícias por assinatura e out-
ra para streaming de vídeo que 
deve concorrer com Netflix e afins.

A Apple, naturalmente, não 
confirma nada disso. A imprensa 
ainda não recebeu convites para 
o evento, e a companhia não deu 
qualquer confirmação quanto a 
data, tampouco quanto aos pro-
dutos.

Analistas de mercado têm es-
peculado que o setor de serviços 
digitais da Apple seria a única 
grande forma de a empresa voltar 
a crescer a largos passos em 
questão de receita, uma vez que 
o seu carro-chefe atual, o iPhone, 
tem mostrado sinais de estag-
nação nos últimos anos.

Um serviço de vídeo para con-
correr com Netflix, Amazon Prime 
e outros seria uma boa forma de 
a empresa fazer mais dinheiro, 
considerando que a base leal de 

Quem tem YouTube Premium 
tem a facilidade de fazer down-
load de vídeos da plataforma para 
serem vistos offline. Assim, esse 
recurso funciona como uma boa 
saída para passar o tempo durante 
uma viagem ou em lugares que não 
tenham acesso à internet. O prob-
lema é que só é possível baixá-los 
na qualidade máxima de 720p.

Contudo, um teste de tear-
down de um APK do aplicativo do 
YouTube, feito pela equipe do An-
droid Police – site especializado na 
tecnologia Android –, sugere que 
ver vídeos Full HD do aplicativo no 
modo offline poderá ser uma real-
idade. 

O teste de teardown refere-se 
à avaliação do funcionamento de 
um programa como um todo ou 
partir de um grupo de códigos. 
Mas análises desse tipo apre-
sentam alguma margem de erro, 
por se tratar de algo mais especu-
lativo do que concreto. Além disso, 
atualizações nessa fase podem ser 
perfeitamente canceladas e não 
chegar até o usuário comum de 
forma rápida.

Outra questão é que nem todo 
aparelho poderá terá acesso à 
opção. Afinal, alguns não oferecem 
suporte de display para resolução 
Full HD, como é o caso de modelos 
mais antigos ou de entrada. Quem 
se interessar pelo download offline 
de vídeos nesse formato ainda de-

O Facebook lançou nesta se-
mana no Brasil uma novidade para 
ajudar publicadores e criadores 
de conteúdo em vídeo. O recurso 
estreante é o Ad Breaks, que per-
mite a construção de um negócio 
na rede social e a monetização de 
vídeos na plataforma.

Os Ad Breaks são os “inter-
valos comerciais” de curta du-
ração inseridos durante vídeos no 
Facebook. A ferramenta é espe-
cialmente boa para quem publi-
ca vídeos originais e longos, que 
criam comunidades e engajam 
usuários.

Segundo a rede, sempre que 
um Ad Break é mostrado, o pub-
lisher ou criador do vídeo recebe 
55% da receita do anúncio. Além 
disso, atualmente, mais de 70% 
dos anúncios que são exibidos du-
rante os vídeos são vistos até o fi-
nal no Facebook. Vale lembrar que 

Se toda semana a Netflix reti-
ra alguns títulos do seu catálogo, 
ela também recebe novas séries e 
filmes quase todo dia. 

O filme original da sema-
na é a comédia romântica Até 
que a Gente te Separe, produz-
ida por Taika Waititi (diretor de 
Thor: Ragnarok), mas no campo 
das séries temos mais opções. A 
minissérie dramática Dirty John 
e a série de heróis The Umbrella 
Academy são as grandes estreias 
da semana. E vale lembrar que a 
5ª (e última) temporada de Z Na-
tion e a 2ª temporada da animação 
O Príncipe Dragão também ficam 
disponíveis esta sexta-feira.

Confira abaixo os destaques, 
as datas e a lista completa dos 
recém-chegados entre os dias 14 e 
20 de fevereiro. 

Dirty John 
O Golpe do Amor
O drama Dirty John é baseada 

em uma história real e acompanha 
John Meehan (papel de Eric Bana), 
um charmoso e romântico golpis-

Facebook lança monetização 
de vídeos com intervalos 
comerciais no Brasil

a plataforma de vídeos Watch, que 
fica dentro do Facebook, chegou 
ao Brasil em agosto.

Eles podem apresentar três 
formatos: anúncios durante o 
vídeo; anúncios antes do início do 
vídeo; e anúncio em imagem logo 
abaixo do vídeo. Se você preferir, 
é possível utilizar a ferramenta 
de inserção automática, deixando 
o Facebook selecionar automati-
camente o melhor lugar para os 
anúncios no vídeo ou os espaços 
em potencial.

Páginas com vídeos de 3 
minutos e que, juntos, tenham ger-
ado mais de 30.000 visualizações 
de 1 minuto nos últimos dois me-
ses; páginas com mais de 10.000 
seguidores no Facebook; e que 
estejam de acordo com os Padrões 
de Qualificação para Monetização 
são elegíveis para receber os re-
cursos.

A ferramenta é especialmente boa para quem publica vídeos originais e longos, 
que criam comunidades e engajam usuários

Evento da Apple em 25 
de março deve focar em 
serviços por assinatura

usuários dos produtos a empresa 
adote o novo produto em massa.

O serviço de notícias por assi-
natura, contudo, parece estar ge-
rando problemas. A Apple estaria 
tentando forçar as publicações 
que participariam do serviço a 
aceitarem um “mau negócio”.

O valor das assinaturas seria 
dividido pela metade entre a Apple 
e as publicações. Claro que, nen-
hum dos veículos receberia 50% 
do valor das assinaturas, consider-
ando que o dinheiro seria distribuí-
do de acordo com as visualizações 
geradas por cada um deles.

Rumores apontam para pelo menos 
dois lançamentos: uma ferramenta 
para notícias por assinatura e outra 
para streaming de vídeo que deve con-
correr com Netflix e afins

YouTube vai liberar a visualização 
de vídeos Full HD no modo offline

verá se lembrar que mídias com 
essa qualidade costumam ocupar 
um bom espaço no armazenamen-
to do aparelho.

Função de notificações 
e streaming de games 
também podem ter 
novidades
A análise mencionada também 

indica alguma mudança na seção 
de notificações da plataforma, es-
pecificamente na parte de uploads. 
Mas não foi possível captar de que 
forma isso deve funcionar. Já o 
streaming de games no YouTube 
original, deve ganhar um botão de 
transmissão de jogos que pode ser 
feita diretamente do celular.

Esse recurso era até então 
parte do YouTube Gaming – ou 
Jogos –, plataforma dedicada a 
conteúdo desse segmento, criada 
para concorrer com o Twitch. A al-
teração seria um passo natural, já 
que a companhia irá encerrá-la no 
próximo mês, movendo suas ativi-
dades para o YouTube original.

O APK com a versão 14.06.51, 
avaliado pelo Android Police, pode 
ser baixado por desenvolvedores 
no Mirror APK. O conjunto de ar-
quivos tem assinatura da própria 
Google, por isso não apresenta 
riscos. Mas é importante ressaltar 
que os recursos mencionados po-
dem ser disponibilizados de modo 
limitado.

Outra questão é que nem todo aparelho poderá terá acesso à opção. Afinal, alguns 
não oferecem suporte de display para resolução Full HD, como é o caso de mod-
elos mais antigos ou de entrada

Netflix: 21 séries e filmes estreiam esta semana
ta que seduz Debra Newell (inter-
pretada por Connie Britton) em 
sua teia de mentiras. A minissérie 
narra a história verdadeira de 
como um romance com Meehan 
se transformou em um relacion-
amento abusivo com segredos, 
negação e manipulação.

Até que a Gente te Separe
Quinze anos atrás, Mel (Made-

leine Sami) e Jen (Jackie van Beek) 
descobriram que estavam sendo 
enganadas pelo mesmo homem. 
Descrentes no amor, elas rapida-
mente se tornam amigas e abrem 
uma empresa especializada em 
destruir relacionamentos. Agora, 
chegando aos 40 e com os negóci-
os bombando, Mel tem uma crise 
de consciência que pode colocar a 
amizade das duas à prova.

The Umbrella Academy
The Umbrella Academy é ba-

seada nas populares histórias 
em quadrinhos de Gerard Way, 
ilustradas pelo brasileiro Gabriel 
Bá e publicadas pela Dark Horse 
Comics. Na trama, uma compli-
cada família de super-heróis se 
une para desvendar o mistério 
da morte do pai, enfrentar uma 
ameaça apocalíptica e lidar com 
os conflitos causados por suas 
diferentes personalidades e habi-
lidades.

Lista completa de entradas no 
catálogo da Netflix:

14/02/2019
(2018) Dirty John - O Golpe do 
Amor (série original)
(2019) Ken Jeong: You Complete 
Me, Ho (stand-up original)
(2019) Namoro, Amizade... Ou 
Adeus? (série original)
(2018) Velvet Colección: 2ª tem-
porada

15/02/2019
(2019) 43 Jovens de Ayotzinapa
(2017) A Frequência Kirlian
(2018) A Terra É Plana
(2019) As Casas Mais Extraor-
dinárias do Mundo: 3ª temporada 
(série original)
(2019) Até que a Gente te Separe 
(filme original)
(2000) Billy Elliot
(2016) Irmão de Espião
(2019) Larry Charles’ Dangerous 
World of Comedy (série original)
(2006) O Amor Não Tira Férias
(2019) O Príncipe Dragão: 2ª tem-
porada
(2016) Space Dogs – Aventura Na 
Lua
(2010) Tayo, the Little Bus
(2019) The Umbrella Academy 
(série original)
(2016) Um Namorado para Minha 
Mulher
(2018) Yucatán (filme original)
(2018) Z Nation: 5ª temporada

20/02/2019
(2018) Falsa identidad
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Talvez a reclamação mais re-
corrente de todo mundo que usa 
o WhatsApp é a inclusão não con-
sentida em grupos. Às vezes, você 
não tem a mínima ideia por que 
isso tenha acontecido ou quais as 
pessoas estão neles. Agora, isso 
deve mudar: segundo o WABetaIn-
fo, a plataforma vem trabalhando 
em um sistema de solicitação que 
permite aceitar ou não sua partici-
pação em futuros coletivos.

O Group Invitation vai fun-
cionar como um recurso liberado 
nas Configurações. Ao acessar 
“Conta>Privacidade>Grupos”, 
você terá as seguintes opções em 
“Quem pode me adicionar aos gru-

Muita gente já imaginava isso 
e agora um pesquisador obteve 
da própria Netflix a confirmação: 
o serviço de streaming, conhecido 
por ter uma verdadeira obsessão 
pelos dados de seus usuários, ar-
mazenou cada uma das escolhas 
que você fez ao ver o sci-fi intera-
tivo “Black Mirror: Bandersnatch”.

Quem descobriu isso foi Mi-
chael Veale, um pesquisador de 
políticas de tecnologia da Univer-
sity College London. “As pessoas 
vinham especulando bastante no 
Twitter, sobre as reais intenções 
da Netflix. Achei que seria diver-
tido mostrar às pessoas que você 
pode usar a lei de proteção de da-
dos (a GDPR) para fazer pergun-
tas reais”, disse ao Motherboard.

Segundo a GDPR, qualquer 
cidadão europeu tem o direito de 
solicitar uma grande quantidade 
de respostas de uma empresa que 

Um bug no Instagram desc-
oberto na quarta-feira, 13, tem 
afetado contas famosas na rede 
social. Grandes influenciadores 
e celebridades, como Ariana 
Grande e Selena Gomez, perd-
eram milhões de seguidores da 
noite para o dia, e não há uma ex-
plicação concreta para isso.

Em novembro do ano passa-
do, o Instagram havia anunciado 
que faria uma limpeza em sua 
plataforma para eliminar contas 
falsas e diminuir a quantidade de 
personalidades com a contagem 
de seguidores inflada artificial-
mente. Na manhã de quarta, con-
tudo, a plataforma informou via 
Twitter que esse não é o caso.

A Apple finalmente começou 
a vender no Brasil os seus famo-
sos cartões-presentes, que podem 
ser resgatados em compras na 
App Store, iTunes Store ou iBook 
Store. Esses cartões vêm com um 
código escondido atrás de uma 
área raspável e basta inseri-los na 
sua conta da Apple, na área “Res-
gatar” de qualquer uma das lojas 
virtuais da Maçã.

Além da possibilidade de pre-
sentear alguém com créditos para 
serem gastos exclusivamente nas 
lojas da Apple, tal qual já ocorre 
com serviços como Netflix, Goog-
le Play, PSN e Xbox Live, esses 
cartões são uma ótima alternati-
va para quem não tem cartão de 
crédito ou débito ou simplesmente 
não quer usar esses meios para 
adicionar créditos à sua própria 
conta.

Os cartões à venda no Brasil 

Bug no Instagram faz 
influenciadores perderem 
milhões de seguidores

“Estamos cientes de um prob-
lema que está causando uma mu-
dança na contagem de seguidores 
para algumas pessoas neste mo-
mento. Estamos trabalhando para 
resolver isso o mais rápido pos-
sível”, disse a conta oficial do Ins-
tagram no microblog.

Isso quer dizer que o corte na 
contagem de seguidores exper-
imentado por diversos influen-
ciadores e celebridades não tem 
a ver com a remoção de contas 
falsas no Instagram, mas sim com 
algum problema ainda misterio-
so.

Além desse tweet, o Insta-
gram ainda não comentou de for-
ma oficial sobre o problema.

“Estamos cientes de um problema que está causando uma mudança na contagem 
de seguidores para algumas pessoas neste momento. Estamos trabalhando para 
resolver isso o mais rápido possível”, disse a conta oficial do Instagram no Twitter

Apple começa a vender 
cartões-presentes da App 
Store e do iTunes no Brasil

têm valores de R$ 20, R$ 50 ou 
R$ 100 e há também uma versão 
recarregável que pode receber 
créditos de até R$ 200. Segundo 
a companhia, eles podem ser en-
contrados nos seguintes estabe-
lecimentos:

Lojas Americanas
Extra Hiper
Extra Mini
Pão de Açúcar
Minuto Pão de Açúcar
Fast Shop
Magazine Luiza
Walmart
COOP
Le biscuit
Angeloni
Com esses créditos é possível 

adquirir qualquer item ou serviço 
à venda na App Store (do iOS e 
do macOS), na iTunes Store ou na 
iBook Store, ou seja, apps, músi-
cas, filmes, seriados e livros.

Esses cartões vêm com um código escondido atrás de uma área raspável e basta 
inseri-los na sua conta da Apple

Finalmente: WhatsApp vai pedir 
permissão antes de adicioná-lo em grupos

pos”: “Todos”, “Meus Contatos” e 
“Ninguém”.

Assim, se liberar para “Todos”, 
as coisas continuam como são, ou 
seja, você poderá ser adicionado 
por qualquer um sem ser comu-
nicado. Se escolher “Contatos”, 
então receberá convites sob con-
firmação, apenas de quem não faz 
parte de sua lista de contatos — 
com prazo de aceitação de 72 ho-
ras. Já se quiser “Ninguém”, será 
avisado sempre que alguém tentar 
adicioná-lo em algum grupo.

A funcionalidade está atual-
mente em fase de testes e logo 
deve estar disponível em versão 
beta para iOS. Em seguida, deve 
ser distribuído para todo mundo, 
inclusive para usuários Android, 
mas ainda não há uma previsão 
para isso.

A plataforma vem trabalhando em um sistema de solicitação que permite aceitar 
ou não sua participação em futuros coletivos

Ao acessar “Conta>Privacidade>Grupos”, você terá as seguintes opções em 
“Quem pode me adicionar aos grupos”: “Todos”, “Meus Contatos” e “Ninguém”.

Netflix coleta todas as escolhas que você faz 
em Black Mirror: Bandersnatch

coleta dados. Os usuários podem 
questionar a uma empresa como 
a Netflix a razão pela qual coleta 
dados, as categorias as quais eles 
são classificados, com quais ter-
ceiros ela compartilha esse con-
teúdo e por aí vai.

Conseguir as respostas 
da Netflix não foi tão fácil
Veale disse que o contato ini-

cial foi fácil, pois foi necessário 
enviar somente um email. Mas 
para conseguir especificamente o 
que queria foi mais difícil, porque 
é necessário detalhar com minú-
cias as informações que você 
pede. Depois disso, é preciso 
comprovar a cidadania com uma 
cópia do passaporte.

Em seguida, ele recebeu os 
arquivos criptografados e usou 
uma chave da Netflix para des-
bloquear os dados — um arquivo 

“.csv” e outro em PDF. O pesqui-
sador acrescentou que, embora 
não tenha sido tão simples, o pro-
cesso teria sido facilitado porque 
ele é uma pessoa pública que 
costuma fazer esse tipo de req-
uerimento. Colegas que tentaram 
o mesmo tiveram contas banidas 
por serem considerados “encren-
queiros”.

Depois de tudo, Veale trouxe 
à tona com um objetivo. “Espe-
ro que isso inspire as pessoas a 
procurar seus direitos em situ-
ações como essas”. Ainda não 
dá para saber exatamente o que 
a Netflix fez ou vai fazer com o 
material obtido — em tempo real — 
com “Black Mirror: Bandersnatch” 
— e o caso todo não deixa de ser 
irônico e paradoxal, já que a trama 
envolve justamente um person-
agem paranoico sobre todo mun-
do rastreá-lo e monitorá-lo.

A Netflix, conhecida por ter uma verdadeira obsessão pelos dados de seus usuários, armazenou cada uma das escolhas que 
você fez ao ver o sci-fi interativo “Black Mirror: Bandersnatch”
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Victor Chaves publicou um 
vídeo polêmico no Youtube e, um 
trecho dele, no Instagram, ger-
ando um grande debate entre os 
internautas. Nas imagens, o can-
tor sertanejo faz uma entrevista 
com ele mesmo, citando temas 
como a acusação de agressão a 
sua ex-mulher, Poliana Bagatini, e 
as brigas constantes com o irmão, 
Léo Chaves.

Vídeo
No vídeo, Victor inova ao fazer 

uma entrevista consigo mesmo, ou 
pelo menos tenta algo neste sen-
tido. Confira o diálogo de Victor 
entrevistador com Victor entrevis-
tado.

Victor entrevistador: Senhor 
Victor, consta que o senhor teria 
deferido 15 chutes na barriga de 
uma grávida. A pergunta é: o sen-
hor joga futebol?

Victor entrevistado: Jogo de 
vez em quando, mas nunca con-
segui acertar um chute

Victor entrevistador: Senhor 
Victor, o senhor foi indiciado por 
vias de fatos, que correspondem a 
agressão sem deixar marcas, que 
m**** é essa?

Victor entrevistado: É só uma 
m**** mesmo.

Victor entrevistador: Para ter-
minarmos, o senhor teria vivido 27 
anos de brigas com seu irmão Leo 

Quando a máscara        de um ídolo cai
Chaves, o que o senhor tem a dizer 
sobre isso?

Victor entrevistado: Não, 27 
anos foi o tempo de dupla. De bri-
gas, são 42. Até aqui.

Repercussão
Alguns internautas chegar-

am a citar que o cantor sertanejo 
precisava de tratamento e mui-
tos argumentaram que violência 
doméstica não era tema para pia-
da ou brincadeira, ao que ele logo 
rebateu: “Não houve piada sobre 
violência, mas sobre olhares”.

Entre a série de respostas da-
das aos internautas após o vídeo, o 
cantor ainda afirmou: “Não se tra-
ta de um desabafo, mas uma sáti-
ra que provoca e que satisfaz um 
quesito artístico a fim de estimular 
a adormecida inteligência social 
de um povo, que crê sem sentido, 
e agoniza na impiedade sem se dar 
conta”.

Declarações 
de Léo Chaves
Fora da dupla sertaneja que 

formava com o irmão Victor des-
de agosto do ano passado, Leo 
Chaves confessa que os dois viv-
iam em pé de guerra e revela que 
até sente falta das brigas que tinha 
frequentemente com Victor nos 
bastidores do The Voice Kids.

“Estou aqui repetindo uma 
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Quando a máscara        de um ídolo cai
história minha num reality, mas 
agora sozinho. Já fiz reality em 
dupla, era briga o tempo inteiro, 
um negócio bravo. Era feia a coisa. 
Mas eu acho que meu irmão sofreu 
mais do que eu. Como não tem ele, 
o cérebro aprende por repetição, 
eu estou sentindo falta dessas bri-
gas”, conta Léo Chaves

“Foram 27 anos da minha vida 
profissional em que eu compartil-
hei decisões, escolhas, junto com 
meu irmão. Ser irmão e sócio é 
complicado. Conviver, se relacion-
ar, é muitas vezes abdicar de suas 
próprias convicções ou gostos. 
Frequentemente tinha briga. Para 
escolher repertório, para subir em 
palco, para fazer show, para fazer 
um negócio”, lembra Léo Chaves.

Acusação de agressão
Em abril de 2017 o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais acatou 
a denúncia do Ministério Público 
Estadual mineiro e tornou réu o 
sertanejo Victor Chaves, acusado 
de agredir a esposa Poliana Bag-
atini Chaves, grávida do segundo 
filho do casal. O cantor reponde 
até hoje a um processo de contra-
venção penal.

Comportamento 
agressivo
A agressividade, segun-

do pesquisadores, é algo que 

vai se configurando na criança 
como um movimento de frus-
tração-agressão que ocorre quan-
do é repudiado o jeito de ser e de 
se expressar da criança.

Após a agressividade ser con-
figurada na criança, esta passa a 
ser vivenciada nos diversos está-
gios da vida, sendo, inclusive, ex-
pressada coletivamente na forma 
de grupos dominadores e até de 
estados totalitários.

Assim, após a resposta sobre 
o que é agressividade podemos 
concluir que a agressividade é 
como tudo na vida: poder ser boa 
ou má, o que vai designar a sua 
polaridade positiva ou negativa é a 
forma como é usada.

No caso específico de Victor 
Chaves, quando a pessoa atinge 
um certo grau de fama e recon-
hecimento, essas características 
acabam não discernindo o certo do 
errado. Após todas as polêmicas 
como o fim da dupla com seu irmão 
e acusação de agressão mostra 
claramente o comportamento 
agressivo do cantor, zombando da 
situação, querendo parecer que 
não se importa com a repercussão 
que envolve seu nome, utilizando 
de ironias e sarcasmos em suas re-
postas, entrevistas e declarações 
a ponto de seus atos.

Outros casos
O Ator Fábio Assunção foi de 

galã global a ‘memes’ de internet, 
várias pessoas fazem alusão quan-
do vão beber bastante, dizem que 
vão ligar o “modo Fábio Assunção”. 
Fábio já foi detido por duas vezes, 
por motivos distintos. É muito co-
mum ver o ator discutindo com 
alguém ou criando polêmicas com 
outros artistas, o que não falta são 
vídeos no YouTube do galã dando 
vexame.

A cantora Demi Lovato faz 
sucesso desde criança e, antes 
de virar um grande sucesso da 
música, passou por clínicas de re-
abilitação para se livrar do vício de 
álcool e drogas, sendo vista brig-
ando em público com fãs. Hoje em 
dia, a estrela pop, parece estar le-
vando uma vida mais calma.

Confusões, brigas em boates 
e até prisão fizeram parte da vida 
de Justin Biber. O garotinho de 
“Baby” cresceu e parece estar 
dando trabalho se envolvendo em 
brigas, sendo pego com drogas e 
discutindo com fãs.

Dado Dolabella era um ros-
tinho que fazia sucesso entre o 
público feminino. Ator global, e 
cantor, mas quem não lembra da 
famosa briga ao vivo na MTV com 
João Gordo? O galã foi acusado 
de agredir Luana Piovani, tendo 
uma medida cautelar para não se 
aproximar dela. Hoje Dado cole-
ciona mais vídeos criando con-
fusão do que sucessos.
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Cristal Bordin sendo garota propaganda dos papais João Car-
los e Thuany

Saudade é, por definição, um 
sentimento que lembra a tristeza, 
devido ao afas-tamento de uma 
pessoa ou de um lugar. Mas nem 
sempre ele precisa ter essa carga 
de melancolia. É possível sentir 
saudade de um momento especial 
em família e lembrar dis-so com 
alegria por ter passado por aquela 
experiência feliz. E essas nuances 
da saudade é que fazem dela um 
sentimento muito mais complexo 
do que se imagina e, se para um 

Como falar sobre saudade com as crianças?

adulto já é complicado de entend-
er, o que dizer então às crianças?

A coordenadora da Educação 
Infantil do Colégio Marista Cascav-
el, Rafaelly Carvalho da Silva Moli-
na explica que é um grande desafio 
saber lidar com esse senti-mento, 
justamente por ele vir carregado 
das mais diversas emoções como 
alegria ou so-frimento. Mas ela 
afirma que é imprescindível que os 
pais falem com seus filhos sobre 
a saudade, para que elas possam 

amadurecer. “A partir do momen-
to que a criança compre-ende que 
algumas experiências podem ser 
superadas e geram a saudade, ela 
entende o quão satisfatório é saber 
lidar com os obstáculos e desafi-
os que resultam em reforçadores 
positivos e não frustrações”.

Para falar de saudade com 
os filhos, os pais devem primei-
ramente estar atentos ao com-
portamento dos pequenos. No-
tar qualquer mudança de humor 
decorrida do afas-tamento de um 
amigo de escola ou perceber o 
quanto ele comenta dos dias in-
críveis que passou na casa dos 
avós durante as férias. Essas são 
pequenas portas que se abrem 
para a conversa. 

É importante ressaltar que 
os pais não devem mostrar a sau-
dade somente através da tris-
teza. “A saudade gera memória 
e recordações. Quando essas re-
cordações boas nos fazem sentir 
vontade de revivê-la e de ‘matar a 
saudade’, isso é algo muito bom”, 
aponta Daniela Brocca, coorde-
nadora do Ensino Fundamental 
do Colégio Marista São Luís. Por 
isso, lembrar a criança do quanto 
é mágico reencontrar os avós após 
meses distantes ou rever os ami-
gos da escola após as férias, é uma 
sugestão de como abordar o tema 
com ela.

Aliás, não só os pais, mas out-
ros membros da família e até a 
escola têm seu papel na trilha da 
criança pela compreensão do que 
é a saudade. “É importante que 
as crianças saibam que sempre 
terão adultos confiáveis ao seu 
redor, seja na estrutura familiar 
ou nos espaços escolares”, afirma 
Rafaelly. Só assim elas não terão 
medo de criar e recriar, de errar ou 
tomar suas próprias decisões, de 
falar da falta que sentem de algo 
ou alguém. Saber da experiência 
daqueles que ela ama, em relação 
à saudade, também é um passo 
para o entendimento desse nobre 
sentimento.

Qual criança não se encan-
ta com um mistério de vez em 
quando? Caça ao tesou-ro, brincar 
de descobrir digitais e escrever 
mensagens secretas fazem parte 
do grupo de sugestões de brinca-
deiras que entram nesta categoria 
misteriosa.

Faça a tinta secreta misturan-
do três colheres de amido de milho 
em três copos de água. Aqueça até 
formar uma calda transparente. 
Escreva a carta secreta usando um 
co-tonete ou um pincel em um pa-
pel marrom (pode ser um saco de 
pão, uma sacola de pa-pel, um pa-
pelão ou papel pardo e deixe secar. 
O bilhete vai ficar completamente 

Carta secreta: uma mensagem 
com um toque de mistério

invisí-vel. Para revelar o segredo, 
misture 20 gotas de tintura de 
iodo (é facilmente encontrado em 
farmácias) em meio copo de água 
e espalhe sobre o papel. 

O iodo é um ótimo indicador 
da presença do amido. Quando os 
dois são misturados, o iodo entra 
na molécula do amido e é criado 
um complexo químico que tem 
coloração azul intensa. Às vezes é 
tão forte que fica violeta ou roxo.

Por causa disso, o iodo é uti-
lizado para testar a presença de 
amido nos alimentos. Basta colo-
car uma gota sobre um pão ou 
uma batata para verificar se ali há 
amido.
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Você já ouviu falar sobre a doença da pulga? Praticamente, todos 
os tutores de cães ou gatos já se depararam, em algum momento, com 
algum desses insetos caminhando pelo animal de estimação, mas pou-
cos sabem que eles causam muito mais do que coceira e desconforto.

No caso dos felinos, além de problemas dermatológicos (como a 
dermatite alérgica) a presença desse ectoparasita na pelagem do ani-
mal pode trazer outros malefícios para a saúde deles, como a hemo-
bartonelose.

Mas afinal: O que é Hemobartonelose? 
Também conhecida como anemia infecciosa felina — é uma do-

ença causada por um parasita que habita o organismo de pulgas e car-
rapatos. No caso dos gatos, a principal e a mais frequente causa da 
enfermidade é a picada das pulgas.

Os sintomas podem variar de intensidade e nem todos os felinos 
acometidos pela doença apresentarão todos os sinais. 

Os mais comuns são: corrimento nasal; diarreia; queda de pêlos; 
redução parcial ou total do apetite; emagrecimento súbito; sangramen-
to nasal ou presença de sangue na urina; febre; falta de ânimo e de 
energia; fraqueza; dores articulares; amarelamento da pele, mucosas 
e olhos; palidez nas mucosas; petéquias (pontos avermelhados pelo 
corpo). O diagnóstico é feito através de exame clínico e exames com-
plementares para a confirmação do diagnóstico. A forma mais eficaz 
de prevenir a doença da pulga é evitando que elas e os carrapatos se 
aproximem do animal. 

COLUNISTA

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo

54 3452 0655

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

Durante muito tempo, se teve 
a ideia de que seria normal, e até 
saudável, deixar um gato fujão sair 
de casa durante o dia ou à noite a 
fim de explorar novos territórios. 
Hoje, no entanto, muita gente já 
sabe que a história não é bem as-
sim.

Apesar de terem um olfato 
aguçado, que os permite encontrar 
o caminho de volta, os bichanos 
que tem acesso à rua ficam sujei-
tos a uma série de riscos, muitos 
dos quais podem comprometer a 
saúde deles, mesmo que voltem 
para casa.

Por que os gatos 
tendem a fugir?
A fuga dos bichanos pode aba-

lar a autoestima dos tutores, prin-
cipalmente os de primeira viagem. 
Afinal, como aceitar que o gato 
queira fugir, apesar de receber 
tanto amor?

Felinos como os gatos são ani-
mais extremamente curiosos, que 
adoram conhecer e controlar o 
ambiente em que vivem, precisam 
gastar energia e são caçadores 
natos e tudo isso está por trás da 
vontade de dar uma voltinha.

Apesar de o instinto de liber-
dade ser uma característica do 
comportamento dos gatos alguns 
fatores podem contribuir que eles 
sejam fujões em potencial. Alguns 
gatos, quando não são castrados, 
acabam saindo de casa à procura 
de parceiros.

Além disso, ambiente e cui-

GATO FUJÃO

Como evitar e o que fazer quando ele escapa

dados inadequados com o pet 
também podem contribuir para o 
problema. “Se o gato não se sente 
confortável, protegido e acolhido 
no ambiente em que vive, pode ser 
que ele fuja e não volte mais”, diz a 
Dra. Kathleen.

Os riscos nas ruas
Fora de casa, os gatos estão 

sujeitos a uma série de perigos:
Atropelamentos;
Acidentes ao escalar muros, 

árvores etc.;
Envolvimento em brigas com 

outros gatos ou animais de outras 
espécies;

Maus-tratos cometidos por vi-
zinhos ou desconhecidos;

Intoxicação pelo consumo de 
produtos tóxicos ou alimentos es-
tragados;

Exposição a doenças e para-
sitas.

Isso sem falar na chance de o 
gato decidir não voltar para a casa 
e até de ser adotado por alguém 
cheio de boas intenções e que 
achou que ele estava abandonado 
(risco que pode ser minimizado 
com coleiras de identificação).

O que fazer para 
o gato não fugir?
Em geral, não existe um mo-

tivo único para o bichano querer 
sair de casa e passear. Trata-se, na 
maior parte dos casos, da combi-
nação de fatores, que vão do tédio 
à necessidade de encontrar um (a) 
parceiro(a).

Converse com o veterinário 

para que seja realizada a castra-
ção. Além de evitar doenças, ela 
ainda diminui bastante a vontade 
de o gato fujão sair de casa;

Para criar gato dentro de casa 
ou apartamento, coloque telas nas 
janelas. Elas impedem a fuga e 
também são importantes para di-
minuir o risco de quedas;

Promova o enriquecimento 
ambiental com brinquedos que es-
timulam os instintos de caça e de 
exploração do bichano. Pets com 
entretenimento em casa se tor-
nam menos propensos a fugir em 
busca de estímulos,

Mantenha caixas de areia lim-
pas (de preferência, uma a mais do 
que o número de gatos da residên-
cia), ofereça boa comida e deixe à 
disposição potes de água largos, 
que não incomodem as vibrissas 
dos felinos (verifique, também, se 
o seu gato não prefere água cor-
rente).

Meu gato fugiu, e agora?
É muito importante lembrar 

que nem sempre o seu gato fujão 
foi embora por falta de carinho! 
Por isso, nos casos em que ele apa-
recer de volta, não deixe de levá-lo 
ao veterinário para ele conferir se 
está tudo em ordem com o pet.

Entre as doenças mais graves 
que os bichanos podem contrair 
ao fugir de casa estão a aids feli-
na (FIV) e a leucemia felina (FeLV), 
além da esporotricose, que pode 
ser transmitida para seres huma-
nos. Clínica Veterinária | Exames de Imagem 

Estética | Pet Shop | hotel



///  Trends  ///  Gazeta   ///  15 de fevereiro de 2019social

Interessados tratar pelo fone 51 99925 7998 com Ricardo

VENDO 
FÁBRICA 
ESTOFADOSDE

Em atividade, 
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Esteve de aniversário nesta semana, dia 13, a bela e competente Engenheira Florestal Rejane Lazzarotto. Parabéns!


