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 Cachorros se tornaram 
animais diferentes por 
causa da companhia 
humana e adquiriram 
comportamentos curi-
osos. Páginas 08 e 09

Ciência explica como cachorros 
evoluíram na companhia de humanos
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A Lua minguante desta semana colabora 
para finalizar processos judiciais, documentos 
que estejam relacionados a heranças, pensão, 
dívidas e acordos que interferem em projetos. 
É nítido que você não deseja mais interagir 
com algum grupo específico, pelo menos não 
desta forma atual. Você “abre mão” de uma 
situação que não dá mais para levar e muda o 
jogo. A partir do dia primeiro de março, estará 
mais desprendido e na busca de novas formas 
para atuar com a sua vida, com o futuro e a 
carreira. As mudanças por que vem passando 
são altas e podem, sim, afetar o relacionamen-
to, entretanto o céu aponta que é amparado e 
auxiliado pela pessoa amada.

Diana vence a luta, e Nicolau se 
surpreende com a quantia do prêmio 
conquistado pela filha. Luz chega à 
fonte e vê Gabriel. Laura derrama uma 
substância no chá de Gabriel. Neide vê 
quando Murilo chega à casa de Valen-
tina. Gabriel bebe o chá, e Laura tenta 
se aproveitar do rapaz. Murilo seduz 
Valentina. Afrodite impede que Nicolau 
se aproprie do cheque de Diana. Luz 
invade o casarão e lê o livro da Irman-
dade.

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

ESPELHO DA VIDA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Jerônimo deixa Manu abalada ao 
tentar convencê-la da culpa de João 
e declarar seu amor. Candé e Tobé se 
surpreendem ao constatar que Madá 
e Freda Mercúrio são a mesma pes-
soa. Madá aceita fazer o programa na 
PopTV como a vidente. João recebe 
um aviso do oficial de Justiça, deter-
minando a distância que deve manter 
de Jerônimo. Larissa e Quinzinho adi-
am a data do casamento. Herculano 
consegue um emprego numa videolo-
cadora e é reconhecido por fãs. Murilo 
lança um programa sensacionalista 
sobre João.

João sugere ao clubinho ir até à 
casa de máquinas em busca de doc-
umentos antigos. Glória oferece um 
espaço em um evento que organizou 
para a venda dos doces de Nanci, e 
é um sucesso. Débora provoca Luísa 
na ocasião. Roger chega em casa e 
fica furioso com a festa que Verônica 
organizou. Marcelo chega ao evento 
de Glória para fazer algumas fotos 
e acaba discutindo com Débora por 
conta do sumiço de João. Nadine 
provoca Roger na casa dele. A pal-
estra de Glória é sobre “Relaciona-
mentos tóxicos”. Débora fica embur-
rada. Branca chega em casa e Mirela 
esconde Luca, desesperada. Raquel 
e Durval brigam feio e a menina 
quase é atropelada. Guilherme a sal-
va. O menino é recontratado na pa-
daria. Claudia desconfia de que Gael 
e Benício estejam aprontando algo. 
Marcelo termina o relacionamento 
com Débora. Poliana, preocupada 
com João, desabafa com o gatinho 
Chuvisco. Marcelo, emocionado, lê 
uma carta de despedida que João 
deixou a ele. Débora arruma suas 
malas e vai embora. Poliana devolve 
o mural do contente para Pendle-
ton, dizendo que não quer que ele o 
conserte. As fotos do evento do CLP 
“bombam” na internet e Verônica 
fica radiante. Débora vai à casa de 
Verônica buscar abrigo.

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 minguante traz 
finalizações com amigos ou projetos que 
já vinha desenvolvendo. As finalizações 
lhe trazem uma reflexão sobre o seu valor 
e como pode seguir daqui para frente. Os 
projetos profissionais devem ser revis-
tos para que você siga de outra forma. O 
amadurecimento é necessário para mudar 
padrões nocivos que prejudicam ou preju-
dicavam o seu desenvolvimento. Está em 
condições de sair do medo e de tudo que o 
bloqueia. No dia primeiro de março, a Vênus 
ingressa no seu signo e lhe traz a necessi-
dade de ser feliz e seguir mais pleno com os 
seus projetos.

Nesta semana, a Lua minguante traz fi-
nalizações importantes que afetam o futuro e 
suas metas. A sua imagem e posturas devem 
ser reavaliadas. Olhar para o futuro lhe exi-
ge maturidade e autorresponsabilidades em 
seus atos e decisões. Mas é uma semana boa 
para identificar o que deve ser eliminado em 
seu comportamento. O que o cônjuge lhe traz 
mexe muito com você. Você está sendo levado 
a interagir com informações que lhe deixam 
vulnerável, mas que devem ser articuladas na 
relação. Existem pendências do passado que 
serão tocadas nas próximas semanas, entre-
tanto nesta semana é indicado que estabe-
leçam uma troca verdadeira e sem máscaras.

A Lua minguante desta semana vai aju-
dá-lo a elaborar ideias para finalizar processos 
que interferem em seu estado emocional. As 
experiências podem se relacionar com docu-
mentos, estudos ou envolvimento religioso. O 
seu regente Marte faz ângulo favorável com o 
Sol, logo no início da semana, e lhe dá bom di-
recionamento para concluir decisões em prol de 
sua realização pessoal. Nas semanas anteriores, 
você se sentiu exigido e levado a um exame mais 
realista, o que trouxe cobranças no relaciona-
mento. Nesta semana, a energia muda com o 
ingresso de Vênus em Aquário, e verá o cônjuge 
mais desprendido e disposto a tomar decisões 
que podem gerar conflitos e afastamentos.

Nesta semana, a Lua minguante co-
labora com a finalização de situações no 
relacionamento, com sócios ou parceiros. 
O cônjuge também pode estar passando 
por algum desfecho importante. É favorá-
vel focar as metas e realizar acordos finan-
ceiros. Busque nesta semana deixar tudo 
encaminhado e, se for possível, resolvido, 
porque na próxima semana será cobrado 
a reavaliar posturas e resolver as pendên-
cias. É uma semana em que a pessoa ama-
da está finalizando situações que atrapal-
ham o seu desenvolvimento. Você também 
está mudando as suas atitudes em relação 
à pessoa amada.

Nesta semana, a Lua minguante co-
labora com a finalização no trabalho. A ex-
periência pode tocar funcionários e a forma 
de produzir. É importante também prestar 
atenção com a saúde e o seu estilo de vida. 
Os hábitos devem ser revistos, assim como 
a alimentação. É fundamental ampliar o seu 
campo de visão sobre o servir e a produ-
tividade. Você passou por uma avaliação 
no relacionamento que gerou cobranças. 
Nesta semana estará mais disposto a mu-
dar o curso e seguir mais desprendido de 
situações que geravam bloqueios em sua 
ação no passado. É uma semana para con-
cluir o caminho afetivo, e, para isso, terá 
mudanças e afastamentos.

É uma semana para finalizar relações 
afetivas no namoro, romances ou experi-
ências com os filhos. Você já vem reformu-
lando as mudanças e concluiu que não será 
possível levar a situação da forma que está. 
A autoestima e o desejo de reconhecimen-
to minguam, e as expectativas são nocivas. 
Mas você está no caminho para entender 
que os resultados dependem exclusiva-
mente de você e do autodesenvolvimento. 
É uma semana desafiadora. Existe o afas-
tamento de uma pessoa importante. Mas 
a experiência afetiva o leva a entender as 
suas necessidades neste novo ciclo. Está 
disposto a mudar, a desapegar, a inovar e a 
seguir mais leve.

Nesta semana, a Lua minguante o 
ajuda a finalizar processos em família ou 
as relações muito próximas de intimidade. 
O imóvel e a vida doméstica também são 
tocados. A rotina da família pode e deve ser 
transformada. Você já vem processando 
os sentimentos e as expectativas geradas 
com pessoas próximas, parentes e o côn-
juge. Agora é indicado mudar o curso e 
esvaziar as expectativas. A pessoa amada 
deseja conversar e expressar o que sente 
com verdade. É indicado ouvir e trocar com 
cooperatividade. Nesta semana, as neces-
sidades da pessoa amada devem ser leva-
das em consideração. As pendências a dois 
devem ser resolvidas.

Nesta semana, a Lua minguante favo-
rece finalizações com pessoas próximas e 
contatos que interferem em sua produtivi-
dade. Será levado a usar da sua expressão 
para findar e concluir ideias que estavam 
suspensas. Os estudos também são con-
cluídos. Você passou por uma análise pro-
funda em família, que gerou cobranças e 
processos de finalizações. Com o ingresso 
de sua regente, Vênus em Aquário, estará 
mais desprendido e com a necessidade de 
mudar o cenário afetivo. Os filhos passam 
por mudanças, mas que, dependendo da 
idade, devem ser direcionadas com enten-
dimento do novo momento.

Nesta semana, a Lua minguante o 
ajuda a finalizar investimentos e reavaliar 
planejamentos financeiros. Você também 
será levado a reavaliar e depois findar 
experiências profissionais e formas de 
obter os recursos materiais. A experiência 
o leva a desenvolver a sua autoestima e 
conduzir os planos relacionados a filhos 
e lazer. A semana é produtiva para tomar 
decisões assertivas com o cônjuge ou 
uma pessoa importante que o auxilia. É 
uma semana ótima para o relacionamen-
to. O cenário indica que a pessoa amada 
está participativa e comprometida com os 
planos traçados.

Nesta semana, a Lua minguante o 
deixa em destaque para finalizar expe-
riências que não favorecem o seu desen-
volvimento. O setor mais afetado são as 
relações familiares ou questões que envol-
vem um imóvel. Está numa fase de cresci-
mento, mas concomitantemente precisa 
mudar o seu campo de visão para evoluir. 
A pessoa amada está muito sensível (ain-
da) e presa a situações em família. É nítido 
que ambos estão passando por um proces-
so forte emocional, que gera distorções e 
pendências do passado que não podem ser 
negligenciadas. A pessoa amada está aber-
ta para ouvi-lo.

Nesta semana, a Lua minguante traz 
finalizações que afetam o seu estado emo-
cional, os medos e bloqueios. A forma de se 
relacionar com as pessoas do seu convívio 
passa por mudanças e deve ser ressignifi-
cada. A experiência pode afetar os irmãos 
e parentes. Você amadureceu muito nos úl-
timos meses e está em condições de tomar 
decisões concretas para o seu bem-estar. 
A pessoa amada está passando por uma 
fase mais reclusa. Vejo a pessoa com difi-
culdades para expressar o que sente e in-
teragir com algumas pessoas do convívio 
ou parentes. É fundamental que vocês es-
tabeleçam uma comunicação entre vocês, 
singular, para curar e entender todos os 
pormenores que afetam a relação.

Hildegard leva Madre Joana para 
depor a favor de Danilo, e o Inspetor 
desiste de transferir o artista para uma 
prisão. Cris/Julia confronta Albertina. 
Daniela se declara para Bola. Maristela 
pede a ajuda de Graça para tomar con-
ta de Henrique. Alain visita o site de 
Letícia. Isabel se preocupa com o es-
tado de saúde de Priscila e pede ajuda 
a Alain. Augusto se recupera. Eugênio 
e Gustavo comemoram o acidente de 
Nestor. Priscila pede para viajar com 
Alain e Isabel.

Yanna Lavigne vai processar quem a en-
volveu na fofoca que envolveu vários atores 
da novela da Globo.

Bruno Gissoni, marido da atriz, resolveu 
se manifestar sobre o caso: “Respeitem o 
próximo, estamos lidando com vidas, históri-
as lindas de superação, amizade e amor, 
que estão sendo devoradas pelo homem de 
forma primitiva. A mim, marido e pai, só me 
cabe defender e amar a minha família. Por 
isso, parem com essa covardia!”

Entenda o caso 
José Loreto e Débora Nascimento ter-

minaram o casamento recentemente. A atriz 
Marina Ruy Barbosa, par romântico de Lore-
to na novela “O Sétimo Guardião”, foi apon-
tada como pivô da separação. Com isso, 
várias atrizes deixaram de seguir Marina nas 
redes sociais. Bruna Marquezine, Giovanna 
Ewbank, entre outras, foram algumas das 
colegas que deixaram de seguir a ruiva.

No entanto, Giovanna Ewbank perdeu 
seguidores em seu canal no YouTube e 
também no Instagram após se posicionar 
contra Marina Ruy Barbosa. Já Marina gan-
hou ainda mais seguidores após a polêmica.

Atriz pretende processar quem a envolveu 
em separação de José Loreto
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 Se você gosta de novidades, 
certamente deve seguir o site/
aplicativo onde todos os arquite-
tos, designers de móveis/joias/
puxadores/ acessórios de todos 
os tipos e funções e afins  vão em 
busca de”inspirações”.  Maravilho-
sa fonte de pesquisa nem sempre 
é bem usada,e muitas vezes copia-
da descaradamente e colocada no 

Pinterest, a fonte de “inspiração” dos designers
mercado sem a maior cerimônia. 
Mas, como nada se cria neste mun-
do, apresentamos aqui alguns de-
signs diferentões que, com certeza  
você já vou ou vai ver brevemente 
como “criação”

Se você é curioso e não con-
hece: segura na mão de Deus e 
entre no www.pinterest.com e di-
virta-se!
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Encontrar a maquiagem per-
feita para o carnaval requer pes-
quisa e empenho. Mas se engana 
quem pensa que precisa de muita 
experiência com maquiagem para 
criar um look incrível para a festa.

Conheça as possibilidades e 
crie efeitos maravilhosos para este 
dia tão festivo. E assim, arrase com 
uma composição perfeita.

Maquiagem 
com estrelas e brilho
As estrelinhas e os brilhos es-

tão sempre em alta no carnaval. 
Promovem muito estilo e cor para 
quem quer festejar sem muitas 
produções. Afinal, basta um pou-
quinho de aplique nas bochechas 
ou nas pálpebras e pronto! O look 
já estará super bonito e pronto 
para desfilar.

Maquiagem de unicórnio
O unicórnio é, sem dúvidas, 

um tipo de maquiagem que deixa a 
produção mais delicada e românti-
ca. As suas cores em tons pastéis é 
que trazem esta leveza a compo-
sição. Deixando o look mais bonito 
e destacado, ao mesmo tempo em 
que não fica muito “chamativo”. 
Podendo ser usado tanto por adul-
tos, quanto por crianças.

Maquiagem de sereia
A maquiagem de sereia é uma 

ótima pedida para quem gosta de 
montar uma produção um pouco 
mais sensual. O toque de sensu-
alidade é notável nas cores e na 
própria simbologia da sereia. As-
sim, você pode complementar o 
look com peças coloridas em tons 
mais suaves, sem deixar de lado o 
brilho.

Maquiagem de gatinho
A maquiagem de gatinho é 

uma das mais simples e rápidas de 
fazer. Em poucos minutos você já 
terá uma produção completa e bo-
nita para arrasar no carnaval. Além 
disso, existe a praticidade de dei-
xar o look mais romântico ou mais 

Inspiração de maquiagem para o carnaval
sensual, de acordo com o tipo de 
maquiagem que você optar. Assim, 
esta opção é a mais democrática 
de nossa lista.

Maquiagem galáxia
Por fim, a maquiagem do tipo 

galáxia é outra opção muito boni-
ta para o carnaval. Perfeito para 
aquelas mulheres que adoram 
demonstrar um pouco de mistério 
em suas produções. Afinal, sabe-
mos o quão misterioso pode ser o 
universo, não é mesmo?

Portanto, aposte nesta opção 
se você está procurando algo que, 
ao mesmo tempo em que é discre-
to, é capaz de despertar a curiosi-
dade em que passa. E assim, ficar 
ainda mais sensual e linda para 
curtir o carnaval 2019.

O que vale é 
a criatividade!
Mas, para além de todas as di-

cas que trouxemos, a maquiagem 
de carnaval precisa cumprir uma 
única regra básica: a de transpare-
cer criatividade. Portanto, fuja da 
mesmice e aposte em looks mais 
despojados e diferenciados. E as-
sim, fique ainda mais linda e pre-
parada para curtir o carnaval mais 
incrível de sua vida.

Com as cores certas e com um 
pouquinho de brilho, certamente 
o resultado será incrível. E assim 
você poderá ficar mais linda, de 
uma forma simples e prática. Afi-
nal, quem disse que precisa ser 
super elaborada e difícil a maquia-
gem, para ser bonita? Aposte nas 
alternativas acima e arrase!
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Os moradores de Bento 
Gonçalves que não saírem 
da cidade no feriado de 
Carnaval, terão uma opção 
para aproveitar as festas 
em família no município. No 
próximo domingo (3) irá ac-
ontecer a primeira edição do 
Bento Folia, o evento iniciará 
as 14h, na Rua Coberta e tem 
entrada gratuita.

Além da festa, a organ-
ização organizou a presença 
de food trucks oferecendo 
diversos tipos de comida, 
pipoca e cachorro quente, 
um espaço exclusivo para a 
diversão das crianças e um 
reforço na segurança para o 
público que estiver presente.  
A música ficará por conta do 
Dj Leandro Cappellaro.

Acontecerá no domingo 10 de 
março a 17º edição do Mercado de 
Rua de Bento Gonçalves, na rua 
Coberto. O evento acontecerá das 
11h30 às 19h e é aberto ao público 
em geral. Informações para expor 
no evento podem ser adquiridas 
pelo fone (54) 9.8146.0176 ou pelo 
email: mercadoderuabg@gmail.
com.

O evento
O Mercado de Rua iniciou as 

atividades em novembro de 2017 e 
se firmou como o marco dos pro-
dutores independentes de Bento 
Gonçalves e região, reunindo uma 
variedade de serviços e artigos. O 

O projeto que Cinema de Rua 
que aconteceria esta semana nos 
bairros São Roque e Zatt foi adia-
do devido ao mal tempo. Os bairros 
têm previsão de receber o even-
to na próxima semana exibindo 
o filme “O Menino no Espelho”. O 
evento acontecerá no bairro Zatt 
no dia sete de março e no bairro 
São Roque no dia oito de março. O 
Cinema de Rua tem entrada gratu-
ita e sua classificação é livre. Em 
caso de más condições climáticas, 
o evento será cancelado.

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. 

Datas, horários e locais  
07/03 - Bairro Zatt
Horário: 20h00
Local: Entre as ruas Oreste 

Spadari com a João Domingos Poli
08/03 - Bairro São Roque
Horário: 20h00
Local: Praça da Igreja

O vinho é um produto cul-
tural, cheio de histórias e carre-
gado de valores que estão muito 
além da taça. E Bento Gonçalves 
como a capital brasileira do vinho 
não poderia ser o lugar mais ap-
ropriado para receber o evento, 
que acontecerá no 28 de julho, 
na Fundação Casa das Artes.

O Evento
A programação inicia às 

16h30min, e terá como tema: 
“Vinho brasileiro: Expressão e 
Diversidade. A palestra será con-
duzida pelo escritor e estudioso 
no assunto, Rogério Dardeau. Au-
tor de quatro livros sobre vinhos, 
Dardeau também é orientador 
de degustações e professor da 
disciplina ‘Vinhos Brasileiros’ no 
curso de extensão ‘O Negócio do 
Vinho’, da Universidade Fundação 
Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro.

O evento acontece no dia 28 de junho na Fundação Casa das Artes

Bento Folia 
acontece 
no domingo (3) 
na rua coberta

Mercado de rua acontece em março

evento inova a cada edição, reali-
zando um intercâmbio de ideias e 
experiências.

O evento acontecerá das 11h30 às 19h e é aberto ao público em geral

Bento sedia 1° Encontro 
Nacional de Confrarias do Vinho

Palestra
Depois do vinho, haverá 

uma palestra com o chef Thiago 
Castanho focada em gastrono-
mia no mundo do vinho. Apre-
sentador do reality Cozinheiros 
em Ação, da GNT, é titular do 
premiado Remanso do Bosque, 
em Belém, que junto com o Re-
manso do Peixe, foi eleito três 
vezes chef do ano pela edição 
Veja Comer & Beber Belém.

Como  participar
As inscrições para o 1º En-

contro Nacional de Confrari-
as do Vinho estão abertas. In-
teressados devem acessar o 
link https://confrariasvinho.
eventize.com.br/. O valor por 
participante é de R$ 240 mais 
taxa de comodidade, contem-
plando toda programação do 
evento.

Cinema de rua 
passa pelos bairros 
Zatt e São Roque
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Uma das grandes vantagens 
que os smartwatches trazem para 
seus usuários, entre outras tan-
tas, são os recursos de monitora-
mento de saúde. O Apple Watch 
4, por exemplo, além de fazer a 
leitura dos batimentos cardíacos, 
também pode detectar quedas 
bruscas e notificar contatos de 
emergência, prevenindo até aci-
dentes fatais.

Muitas pulseiras fitness e 
relógios inteligentes são capaz-
es de realizar um monitoramen-
to do usuário na hora de dormir, 
mostrando os momentos de sono 
mais profundo e dando outras 

O Kinect voltou, mas agora é 
um aparelho profissional para a 
nuvem chamado Azure Kinect. A 
Microsoft apresentou a novidade 
neste domingo (24) em sua pré-
-conferência na MWC 2019, resu-
mindo o produto como um “dis-
positivo inteligente que permite 
a desenvolvedores criarem novas 
experiências”, praticamente todo 
focado no uso empresarial.

Em outras palavras, não há 
qualquer relação com games ou 
o uso antigo do nome, que era o 
sensor de movimento para jogos 
e controle de gestos do Xbox 360 
e do Xbox One. Há alguns meses, 
a divisão do Kinect já havia sido 
remanejada para trabalhar como 
ferramenta da plataforma Azure.

O Kinect Azure tem um sen-
sor avançado de profundidade de 
1 MP, o que significa que ele não só 
vê e ouve: ele compreende as pes-
soas, os ambientes e as ações ao 
seu redor. Já a câmera RGB tem 
12 MP de resolução. Além disso, 
ele tem um conjunto de 7 micro-
fones para captar o som ao redor.

O dispositivo pode ser usado 

Toda semana, a Netflix reti-
ra alguns títulos do seu catálogo. 
Só que ela também recebe novas 
séries e filmes quase todo dia. É 
por isso que  separamos a lista 
completa do que entra no serviço 
de streaming nos próximos dias, 
para que você não perca tempo na 
hora de procurar novidades. E, em 
época de Carnaval, aqueles que 
preferem ficar em casa precisam 
ainda mais de dicas e sugestões do 
que assistir para curtir o feriado de 
forma caseira, não é?

Dois filmes originais muito 
diferentes estreiam na sexta-feira. 
Para os fãs de esporte e/ou docu-
mentários, a Netflix lança a série 
Losers, que conta as histórias de 
atletas marcados por grandes 
derrotas. Aqueles que planejam 
maratonar suas séries favoritas 
podem ficar felizes em saber que 
a 2ª temporada de Atlanta, assim 
como de The Shannara Chronicles 
e Secret City também chegam à 
plataforma de streaming durante 
o Carnaval.

Confira abaixo os destaques, 
as datas e a lista completa dos 
recém-chegados entre os dias 28 
de fevereiro e 6 de março. 

Megarrromântico
Em Megarrromântico (Isn’t It 

Romantic), a atriz e comediante 
Rebel Wilson interpreta Natalie, 
uma arquiteta completamente 
cética no que se refere ao amor. 
Quando um assaltante a deixa in-
consciente, ela acorda com sua 
vida transformada em seu maior 
pesadelo: uma comédia românti-
ca. E ela é a protagonista! Também 
estão no elenco: Liam Hemsworth 
(Jogos Vorazes), Adam Devine 

O Kinect está de volta, mas 
agora ele é uma câmera de 
uso profissional

individualmente ou em conjunto 
com outros equipamentos e até 
outros Kinect Azure iguais, para 
que todo um sistema seja contro-
lado a partir da nuvem, no sistema 
Azure da Microsoft. A ideia é que 
ele o kit de desenvolvimento seja 
tão importante quanto o equipa-
mento em si.

No exemplo do vídeo de apre-
sentação, por exemplo, a câmera 
do Kinect Azure é usada como 
mapa de calor, modo de navega-
ção por um estoque e também 
exibindo informações detalhadas 
sobre cada objeto reconhecido. 

Disponibilidade
O Kinect Azure (aparelho e 

kit de desenvolvimento) está dis-
ponível para pré-venda a partir de 
domingo, 24, no site da Microsoft 
em inglês. O preço é de US$ 399 
e apenas Estados Unidos e China 
receberão o equipamento no iní-
cio.

No momento da publicação 
desta matéria, não havia informa-
ções a respeito do lançamento no 
Brasil.

O Kinect Azure tem um sensor avançado de profundidade de 1 MP, o que significa 
que ele não só vê e ouve: ele compreende as pessoas, os ambientes e as ações ao 
seu redor

Apple deve trazer monitoramento de sono 
para o Apple Watch em 2020

informações importantes, o que 
pode ajudar a detectar problemas 
como apneia do sono.

De acordo com a publicação 
Bloomberg, a Apple estaria te-
stando esse recurso de maneira 
nativa para o Apple Watch e não 
apenas com uma atualização no 
sistema operacional do relógio, 
mas com o uso de um novo hard-
ware mais avançado e preciso. 
Funcionários da empresa já es-
tariam testando a ferramenta há 
alguns meses e a novidade deve 
chegar ao consumidor em 2020.

Hardware mais preciso

Tudo começou em 2017, 
quando a Apple comprou a em-
presa Beddit, especializada em 
desenvolver sensores de monito-
ramento de sono. Os dispositivos 
da Beddit, inclusive, são vendidos 
nas lojas da Apple e a Maçã já fez 
algumas pequenas melhorias no 
hardware de seus smartwatches 
usando tecnologia da companhia 
adquirida.

Tudo isso já levantou, ain-
da na época, a suspeita de que a 
Apple poderia estar pensando em 
integrar aos seus relógios inteli-
gentes sensores mais precisos 
para realizar o monitoramento do 
sono do usuário.

O que está disponível hoje 
para donos de um Apple Watch 
são aplicativos terceirizados que 
utilizam o hardware atual do dis-
positivo para registrar como a 
pessoa dorme – e o fazem rela-
tivamente bem, compartilhando 
informações com aplicativo de 
saúde dos iPhones entre outras 
coisas. Um sistema de hardware 
aprimorado e o recurso nativo 
no relógio inteligente da empre-
sa certamente funcionaria ainda 
melhor e com maior precisão.

O que está disponível hoje para donos de um Apple Watch são aplicativos tercei-
rizados que utilizam o hardware atual do dispositivo para registrar como a pessoa 
dorme

34 filmes e séries que estreiam na Netflix na semana do carnaval

(Quando nos Conhecemos) e Pri-
yanka Chopra (Quantico).

Losers
Em uma sociedade onde só a 

vitória interessa, como nos com-
portamos ao perder? Esse é o 
mote de Losers, série documental 
da Netflix que apresenta atletas 
que transformaram a tristeza da 
derrota em um triunfo.

O Menino que 
Descobriu o Vento
Baseado em uma história real, 

o drama O Menino que Descobriu 
o Vento conta a história de um 
menino africano (Maxwell Simba) 
que, inpirado por um livro de ciên-
cias, constrói uma turbina eólica 

para salvar seu vilarejo da fome. 
Também estão no elenco: Chiwe-
tel Ejiofor (estrela de 12 Anos de 
Escravidão), Joseph Marcell (Um 
Maluco no Pedaço) e Aïssa Maïga 
(Paris, Te Amo).

Lista completa de entradas no 
catálogo da Netflix:

28/02/2019
(2014) As Férias do Pequeno Nico-
lau
(2019) Megarrromântico (filme 
original)
(1998) Patch Adams, o Amor é 
Contagioso

01/03/2019
(2016) A Criada

(2004) A Nova Cinderela
(2018) Cannon Busters (anime 
original)
(2018) Crazy Trips - Budapeste 
(filme original)
(2019) Cricket Fever: Mumbai Indi-
ans (documentário original)
(2017) Escobar: A Traição
(2019) Família ao Resgate (série 
original)
(2003) Johnny English
(2018) Leal, Solo Hay Una Forma 
de Vivir
(2016) Lego Liga da Justiça: Com-
bate Cósmico
(2019) Losers (série original)
(1979) Mad Max
(2015) Masha e o Urso: 3ª tempo-
rada
(1991) Mergulho em uma paixão
(2005) O Filho do Máscara
(1993) O Fugitivo
(2019) O Menino que Descobriu o 
Vento (filme original)
(1998) Perdidos no Espaço: O 
Filme

(2018) Procuram-se Motoristas
(2013) Resgate em Alta Velocidade
(2018) Saiki Kusuo no Psi-nan: 3ª 
temporada
(2006) Separados pelo Casamen-
to
(2018) The Shannara Chronicles: 
2ª temporada
(2018) The Witness
(1998) U.S. Marshals: Os Federais
(1998) Um Crime Perfeito

02/03/2019
(2018) Atlanta: 2ª temporada

04/03/2019
(2017) Escalando Dawn Wall

05/03/2019
(1999) Magnólia

06/03/2019
(2017) Kally’s Mashup
(2016) Secret City: 2ª temporada 
(série original)

Em Megarrromântico (Isn’t It Romantic), a atriz e comediante Rebel Wilson in-
terpreta Natalie, uma arquiteta completamente cética no que se refere ao amor
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Quantas vezes você tentou 
buscar aquele pedaço da conversa 
para tentar encontrar um arquivo 
trocado via WhatsApp? Sim, isso 
não é muito fácil e intuitivo e sem-
pre é preciso sair rolando páginas 
e páginas em determinada con-
versa ou via nome de contato para 
achar o que você precisa. A com-
panhia sabe que isso incomoda e 
vem trabalhando em uma solução, 
com a Busca Avançada.

De acordo com o WaBetaInfo, 
a novidade deve agrupar o con-
teúdo de acordo com o seu tipo 
(fotos, GIFs, links, vídeos, docu-
mentos e áudio) e também ofere-
cer uma lista das coisas buscadas 
recentemente — com direito à 
remoção do histórico com ap-
enas um toque. Tudo isso já fica 
no armazenamento interno do 
WhatsApp. A diferença é que isso 
passa a ser filtrado de acordo com 
a mídia.

A partir disso, será possível 
ver tudo pelo mesmo formato, ap-
enas selecionando uma classe.

Será possível também ver 
prévia do resultado de documen-
tos antes de vê-lo e encontrar 
outras opções conforme digita, 

Lançado no ano passado, o 
programa de “Bem-Estar Digital” 
é uma maneira que a Google en-
controu para ajudar os usuários a 
consumir os smartphones de ma-
neira mais sadia — como sabemos, 
há até mesmo pessoas diagnosti-
cadas com vício e estamos cada 
vez mais presos com os olhos nas 
telinhas. Agora, além do Motoro-
la One, o Moto G7 é o primeiro de 
sua família a receber essa novi-
dade.

Apenas os Pixel e os dispos-
itivos da versão básica Android 
One tinha acesso ao “bem-estar 
digital” e apenas alguns smart-
phones é terão esse suporte 
nesse momento. Mas do que se 
trata? Bem, é uma espécie de reg-
istro geral de seus hábitos com o 
telefone.

Entre os recursos estão
Painel de Controle: ajuda a 

entender como está usando o seu 

Família Moto G7 começa a 
receber função “Bem-Estar 
Digital” da Google

tempo no dispositivo
Tempo de uso de apps: per-

mite definir limites de uso em 
aplicativos e deixa o ícone da tela 
inicial cinza quando esse tempo 
termina

Não perturbe: silencia todas 
as interrupções visuais que apa-
recem na tela

Relaxar: liga a iluminação 
noturna e o modo “Não perturb”, 
deixando o display cinza na hora 
de dormir

“Estamos trabalhando com 
parceiros para levar esses recur-
sos para ainda mais telefones, 
permitindo que as pessoas en-
contrem um melhor equilíbrio e se 
concentrem no que é mais impor-
tante para elas”, disse Jon Gold, 
diretor de parcerias da Google.

A Motorola já vem distribuin-
do essa atualização e para quem 
quiser baixá-lo manualmente — e 
tiver um Motorola One, Pixel ou 
Moto G7.

Que os celulares podem ser 
tornar um verdadeiro vício e a 
conectividade móvel nos torna 
“escravos” das telinhas, todo mun-
do sabe. Agora, uma pesquisa do 
Ibope vem para comprovar como 
estamos realmente à mercê dess-
es dispositivos. Mais de 50% dos 
entrevistados dizem que não con-
seguem ficar um dia sequer longe 
dos aparelhos.

O levantamento foi feito via 
internet pelo Ibope Conecta, setor 
da firma que se dedica a analisar 
tendências de comportamento on-
line, entre os dias 18 e 22 de ou-

Há muito tempo, o Twitter per-
mite a seus usuários deletarem suas 
DMs, eliminando rastro delas de 
suas contas, ainda que uma cópia da 
mensagem fique no perfil dos desti-
natários. Agora, foi descoberto que 
mesmo se os recebedores de suas 
mensagens diretas apaguem tudo de 
seus perfis, o site ainda mantém uma 
cópia de tudo nos seus servidores.

A pesquisadora de segurança 
na rede Karan Saini descobriu que o 
Twitter não deleta de verdade suas 
DMs, independente se as mensagens 
foram apagadas apenas pelo perfil 
que as enviou ou se também pelo 
destinatário. Saini descobriu que 
tudo fica armazenado nos servidores 
do Twitter, sendo possível recuperar 
tudo solicitando os dados arquivados 
de sua conta. Segundo a pesquisado-

A Motorola já vem distribuindo essa atualização e para quem quiser baixá-lo man-
ualmente — e tiver um Motorola One, Pixel ou Moto G7

Twitter arquiva suas DMs mesmo 
depois de você apagar todas elas

ra, mensagens deletadas ou de con-
tas suspesnsas estão acessíveis nor-
malmente, provando que a função 
para apagar as DMs não é tão eficaz 
como muitos esperavam ser.

Apesar de as DMs estarem dis-
poníveis apenas para quem as en-
viou, algo que não chega a ser um 
problema muito grande, o fato de o 
site manter tudo em seus servidores, 
mesmo afirmando ter apagado os 
dados, é algo bastante preocupante 
e que, eventualmente, pode ser ex-
plorado por pessoas mal intenciona-
das. Procurado pelo site TechCrunch, 
que trouxe à tona o problema, o 
Twitter respondeu que está verifi-
cando o que aconteceu e a dimensão 
do ocorrido, mas sem dar qualquer 
garantia que algo realmente será re-
solvido.

Vai ficar mais fácil encontrar arquivos 
no WhatsApp com a Busca Avançada

a exemplo do que é possível ver 
em caixas de inserção de diversas 
plataformas.

Com os links, a mesma coisa, 
eles vêm com uma pré-visual-
ização que permite encontrar mais 
fácil exatamente o que procura.

A ideia é semelhante com os 
áudios, contudo, ainda não há um 

preview porque o recurso segue 
em desenvolvimento.

A ferramenta vem sendo 
preparada tanto para o Android 
quanto para o iOS e é possível que 
tenhamos algum petisco dela nas 
versões beta do app dentro de al-
gumas semanas. E a previsão é de 
que seja lançada ainda este ano.

De acordo com o WaBetaInfo, a novidade deve agrupar o conteúdo de acordo com 
o seu tipo e também oferecer uma lista das coisas buscadas recentemente — com 
direito à remoção do histórico com apenas um toque

Mais da metade dos brasileiros não 
consegue ficar um dia sequer sem celular

tubro do ano passado, com 2 mil 
pessoas das classes A, B e C em 
todo o país.

Elas responderam à seguin-
te pergunta: “Por quanto tempo 
você consegue ficar sem usar seu 
smartphone?”. “Nem um dia” ob-
teve 52%, seguido por “Um dia” 
(18%) e “Mais de um dia” (30%). 
Quem se enquadrou no primeiro 
grupo também detalhou quantas 
horas fica sem o aparelho. “Até 1 
hora” teve 8%, “2 a 3 horas” 11%, 
“Até 6 horas” 11%, “Até 12 horas” 
7% e “Momento nenhum” 15%.

Quando questionados sobre o 

impacto negativo dos celulares em 
suas vidas, pouco mais de 31% dis-
seram que não há; e entre as áre-
as mais afetadas pelo uso intenso 
estão “A hora de dormir” (27%), 
“Relacionamento com pessoas” 
(23%) e “Distração em atividades 
diárias” (23%).

Segundo o estudo, os aparel-
hos também atrapalham “No tra-
balho” (16%), “No relacionamento 
com a família” (16%), “Quando es-
tão dirigindo e recebem ligações 
ou mensagens” (12%), “A saúde” 
(9%), “O rendimento escolar” 
(8%) e “Vida sexual” (6%).
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Cheirar cocô alheio anônimo 
não é das coisas mais agradáveis 
do mundo. E chinelos não estão 
entre os itens mais saborosos do 
supermercado para uma sessão 
de mastigação. Mas seu cachor-
ro insiste em amar as duas coi-
sas. A lista de comportamentos 
curiosos dos cachorros é infinita, 
começando em coisas que eles 
têm muito em comum com seus 
donos humanos e terminando em 
costumes inexplicáveis. 

Sarah Marshall-Pescini, da 
Universidade de Viena, desco-
briu que os cães são terríveis em 
tarefas que exigem cooperação 
com outros membros da espécie. 
O mesmo comportamento não 
é notado nos lobos, o que leva 
a conclusão de que a convivên-
cia milenar levou esses animais a 
terem um relacionamento melhor 
com humanos do que com outros 
cachorros.

A ideia é que os antigos lobos 
começaram a interagir com pes-
soas para poderem obter comi-
da e outros benefícios, e por isso 
começaram a agir de forma mais 
dócil. Dessa forma, as espécies 
evoluíram juntas e hoje a interação 
cachorro-humano é mais eficiente 
do que cachorro-cachorro.

“A ideia é que mudamos sua 
psicologia para transformá-los 
em seres super-cooperativos”, 
diz Marshall-Pescini ao The At-

Comportamentos curiosos dos cachorros      e suas explicações científicas
Como cachorros se tornaram animais diferentes depois de tanto tempo na companhia humana

Aquele olhar pidão 
de cortar o coração 
Ninguém resiste às pálpebras 

lacrimejantes de um cão quando 
seu olhar encontra um frango de 
padaria. De fato, qualquer cachor-
ro é capaz de ganhar com facili-
dade um concurso de jogo do siso. 
Mas o que, além de fome, desen-
cadeia esse olhar 43?

Testes feitos com cavalos já 
haviam revelado que esses an-
imais tendem a olhar por mais 

tempo para situações que que-
bram expectativas. Eles deram, 
por exemplo, mais atenção a uma 
cena em que um cavalo entrava 
em no celeiro e um animal difer-
ente saia que a uma cena em que 
o mesmo cavalo saia do local de-
pois de algum tempo.

Cachorros, por outro lado, 
parecem não cair nessa. Em out-
ro experimento, exemplares do 
melhor amigo do homem foram 
expostos a duas imagens: uma 
de um cão feliz com a língua para 
fora e outra de um animal bem 
nervoso, mostrando os dentes. 
Soltaram, então, áudios de lati-
dos felizes e grunhidos nervosos, 
e eles fizeram o oposto dos cav-

alos: concentraram o olhar na ex-
pressão que batia com o som. Os 
resultados estão em artigo publi-
cado na Biology Letters.

Aquela facilidade com 
que ele vira a barriga 
para ganhar carinho
Cachorros são muito ofere-

cidos. Se percebem que o afago 
é enfático, logo viram a barriga 
para o alto para ganhar uma “cos-
quinha” extra, mesmo quando o 
benfeitor em questão é um est-
ranho na rua. O mais legal é que 
a ciência também acha: estudos 
comprovam que, no ranking de 
preferências dos cães, primeiro 

vem o carinho, depois os elogios 
e, só então, comida. Você pode 
checar as conclusões direto na 
revista científica Behavioural Pro-
cesses.

Aquele momento em 
que você tem certeza 
de que ele entendeu 
o que você disse
Cachorros são bons em obe-

decer a comandos depois que são 
adestrados, claro. Muitos sabem 
sentar, deitar e rolar depois de 
algum treino. Mas o mágico é que 
eles também atribuem significado 
a palavras simbólicas sem serem 
estimulados.

Cães interagem melhor com humanos do que com outros cachorros
lantic. Mas isso só é verdade para 
seus relacionamentos com nós, 
seres humanos. Ao domesticar 
cães, prejudicamos seu instinto, 
fato que torna os lobos alguns dos  
melhores caçadores de quatro pa-
tas. “Eles se adaptaram ao nicho 
que nós criamos para eles, o que 
mudou sua socialidade”, completa 
a pesquisadora.

O processo fez com que esses 
bichinhos se desenvolvessem mais 
de acordo com a humanidade do 
que com a própria espécie, difer-
entemente dos lobos. Acredita-se 
que os antepassados dos nossos 
pets precisavam estar unidos para 
conseguirem caçar e sobreviver.

Cachorros podem ser treina-
dos, entretanto. Quando cachorros 
são criados juntos, pode até haver 
um estranhamento inicial, mas 
logo eles começam a trabalhar em 
cooperação. O fato foi observado 
em um estudo de 2014 de Ljerka 

Ostojić, da Universidade de Cam-
bridge.

O experimento
O experimento realizado foi 

o seguinte: trabalhando juntos, 
os cães tinham que puxar dois 
pedaços de corda para trazer um 
pedaço de comida ao alcance, o 
que não deu muito certo. No caso 
dos lobos, no entanto, foram muito 
mais bem sucedidos, superando em 
muito seus parentes domesticados.

Apenas um dos oito pares de 
cães conseguiu puxar a bandeja 
em apenas uma tentativa das vári-
as feitas. Por sua vez, cinco de sete 
pares de lobos conseguiram. Mes-
mo depois que a equipe treinou os 
animais, o resultado ainda foi ruim: 
“Imaginamos que encontraríamos 
algumas diferenças, mas não es-
perávamos que elas fossem tão 
fortes”, diz Marshall-Pescini. 

* Com informações Galileu

Para especialista, isso ocorreu devido à domesticação desses animais ao longo dos últimos milênios
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Os olhinhos pidões e a língua 
para fora do seu cachorro podem 
ser mais que um pedido de carin-
ho. Uma pesquisa mostrou que, na 
realidade, os cães mudam de ex-
pressão facial para se comunicar-
em com os humanos.

Os cientistas descobriram que 
esses animais produzem mais mov-
imentos faciais quando um humano 
está prestando atenção neles — in-
cluindo levantar as sobrancelhas, 
fazendo com que seus olhos pare-
cem maiores — do que quando es-
tão sendo ignorados ou observan-
do comida.

A pesquisa vai de encontro à 
crença de que esses são movimen-
tos em grande parte inconscientes, 
que refletem sentimentos internos, 
em vez de uma forma de se comu-
nicar. “A expressão facial é muitas 
vezes vista como algo emocional-
mente orientado e fixo, e não algo 
que os animais podem mudar de 
acordo com suas circunstâncias”, 
afirma Bridget Waller, professora 
de psicologia evolutiva da Univer-

Comportamentos curiosos dos cachorros      e suas explicações científicas
Isso ocorre por um processo 

chamado inferência (uma espécie 
de dedução), idêntico ao usado 
por crianças quando precisam 
descobrir o significado de uma 
palavra desconhecida. Em outras 
palavras, eles associam um obje-
to a sua função em um contexto. 
Pode parecer muito óbvio que um 
animal, após ouvir a palavra “pas-
seio” associada à coleira tantas 
vezes, passe a abanar o rabo ao 
ouvir a palavra mesmo quando o 
objeto não está na mão do dono.

Mas não é: eles são uma das 
únicas espécies comprovada-
mente capazes de fazer isso, afir-
mam Brian Hare e Vanessa Woods 
no bestseller do New York Times 
“The Genius of Dogs” (A Geniali-
dade dos Cães, sem tradução bra-
sileira).

Aquele bocejo que ele 
dá logo depois de você
Que bocejos são contagiosos 

você já sabia. Mas talvez não 
soubesse que o contágio é tão 
intenso que atinge até outras es-
pécies. Da mesma forma que é só 
alguém bocejar na catraca para o 
ônibus virar um festival de bocas 
abertas, se você der aquela ven-
tilada no cérebro na frente do 
seu cão ele provavelmente fará 
igual.  A conclusão é de um estu-
do publicado narevista científica 
Biology Letters por veterinários 
da Universidade de Londres.

A preocupação que 
ele parece ter com 
crianças pequenas
Humanos têm tendência a 

cuidar dos filhotes de outros 
mamíferos. Isso é instintivo: um 
bebê cachorro tem traços sim-
ilares aos de um bebê humano, 
como aqueles olhões simpáticos 
e a testa larga. E todo mundo 
quer cuidar de uma criança, af-

inal, elas garantem a continui-
dade da espécie. Acontece que a 
lenda de Rômulo e Remo não es-
tava assim tão errada, e o opos-
to é verdade: os cães reagem 
ao choro de nossas crianças da 
mesma maneira que uma mãe 

preocupada. Na verdade, é um 
instinto compartilhado por to-
dos os mamíferos. A revelação é 
de um estudo publicado na The 
American Naturalist por pesqui-
sadores de duas universidades 
americanas

Cães usam expressões faciais para encantar 
sidade de Portsmouth.

Segundo Brian Hare, profes-
sor e diretor do centro de cognição 
canina da Universidade Duke, essa 
é uma ótima descoberta para quem 
ama cachorros, pois mostra que 
não são tão interesseiros como 

se pensava anteriormente. “Essa 
pesquisa mostra que as expressões 
faciais que encontramos atraentes 
nos cães são feitas quando pode-
mos vê-las — não quando estamos 
andando pela cozinha procurando 
um petisco para eles” disse.

Isso porque, de acordo com 
o especialista, os seres humanos 
evoluíram para terem maior sen-
sibilidade ao contato visual e às 
diferentes “caras e bocas”. O que 
torna a adaptação dos cães total-
mente compreensíveis, ainda mais 

levando em consideração que eles 
convivem com os humanos há 30 
mil anos: “Durante esse tempo, as 
pressões de seleção parecem ter 
atuado na habilidade dos cães de 
se comunicarem com a gente”, con-
ta Juliane Kaminski, que também 
trabalhou no estudo.

Acredite: você é mais 
importante que comida
A equipe de pesquisa britânica 

também fez experiências com pes-
tiscos, para tentar entender se a 
mudança de expressão se dava por 
conta da pessoa ou do alimento. O 
resultado? A comida quase não fez 
diferença.

Mas isso não significa que eles 
não gostam de surrupiar um pou-
quinho do que você está comendo 
quando ninguém está prestan-
do atenção. Um outro estudo de 
Kaminski provou que cachorros 
conseguem perceber quando a 
pessoa está prestando atenção — e 
usa os momentos de distração para 
“atacar” sua comida.
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O sorridente Carlos Eduardo dos Santos Silveira, de 6 meses,  encanta os papais Bianca dos Santos e João 
Silveira

“Tudo bem?” é uma expressão 
que quase já deixou de ser uma 
pergunta para virar um simples 
cumprimento, uma saudação. 
Poucos genuinamente respon-
dem se estão bem quando ouvem 
essa pergunta. O mesmo acontece 
quando você pergunta ao seu filho: 
“Como foi na escola hoje?” Não dá 
para esperar que ele simplesmente 
transmita um relatório do dia 
quando ouve essa pergunta. Para 
estabelecer uma comunicação 
mais efetiva, é preciso investir em 
outras formas de questionamento.

Uma abordagem mais empáti-
ca, que procure fazer a criança 
ou o adolescente refletir sobre as 
vivências do seu dia a dia e dese-
jar compartilhá-las com a família, 
pode fazer muita diferença no 
relacionamento entre pais e fil-
hos. Perguntas mais inteligentes 
instigam os filhos a falar de forma 
mais aberta – e além disso fazem 
com que eles sintam que você real-
mente se interessa pelo seu dia a 
dia. Confira essas 15 perguntas que 
podem substituir os chavões:

Qual foi a melhor e a pior coisa 

Perguntas que dão mais resultado 
do que “como foi na escola hoje?”
Se você cansou de só ouvir “bem” e quer realmente 
saber o que aconteceu, procure maneiras difer-
entes de perguntar

que aconteceu na escola hoje?
Você acha que tem algo na escola 
que poderia ser melhorado?
Você viu alguém fazendo uma 
coisa que não era legal com outra 
pessoa?
Todos os seus colegas tinham com 
quem brincar na hora do recreio?
Sobre o que foi a aula de [matéria 
do dia] de hoje?
Alguém fez alguma coisa engraça-
da na escola hoje?
Você fez alguma boa ação com 
alguém hoje? Ou você viu alguém 
sendo bom com outra pessoa?
O que você mais gosta no seu pro-
fessor? E o que você menos gosta?
Me ensina alguma coisa que você 
aprendeu hoje?
Do que você brincou no recreio?
Com quem você mais gosta de 
conversar na escola?
De 0 a 10, que nota você daria para 
o seu dia?
Houve algo na escola que você não 
entendeu muito bem?
Tem alguém da sua turma que você 
admira?
Houve algum momento hoje que 
você precisou de muita coragem?

Uma abordagem mais empática pode fazer muita diferença no relacionamento 
entre pais e filhos

Com objetos fáceis de encon-
trar em casa, você pode criar um 
recurso que ajudará no desenvol-
vimento da coordenação motora 
do seu filho

Para que um bebê possa co-
nhecer e descobrir o mundo ao seu 
redor, ele conta com aliados funda-
mentais: os sentidos. Olfato, pala-
dar, tato, visão e audição passam a 
reconhecer estímulos e sensações 
novas, bem diferentes daquelas 
que estavam acostumados no con-
forto da vida intrauterina.

Segundo a pedagoga Este-
phany Zerger, até os 2 anos de ida-
de a criança estará no estágio sen-
sório motor. Tudo o que está em 
sua volta pode se tornar uma ex-
periência de aprendizado. “É nes-
sa fase que os diversos estímulos 
externos aguçarão principalmente 
a coordenação motora da criança”, 
explica a pedagoga.

O famoso método Montesso-
ri, que incentiva a autonomia da 
criança e o seu desenvolvimento 
natural, sugere uma atividade que 
vem sendo utilizada por muitos 
pais: o painel sensorial. A proposta 
é criar um quadro com diferentes 
texturas e funcionalidades para 
que a criança possa receber os es-
tímulos motores enquanto brinca.

É importante pensar no painel 
conforme a faixa etária da criança. 
Para os bebês, o ideal é que se uti-
lize somente diferentes texturas, 
enquanto para crianças acima de 2 
anos, o que mais lhe ajudará no seu 
desenvolvimento são os objetos 
com funcionalidades diferentes.

O painel pode ser feito com 
uma placa fina de madeira ou até 
mesmo com papelão. Você pode 
colar os objetos na superfície que 

Painel sensorial: o que é e como 
fazer um para seu bebê

Está certo que este dá um pouco mais de trabalho,mas uma vez feito, fica mais 
fácil trocar o que há dentro das portinholas e manter a surpresa da brincadeira

escolheu ou prender com um lacre 
(como nas caixas de brinquedo).

Confira  sugestoes de objetos 
que você pode utilizar para montar 
um painel sensorial em casa:

Para bebês
Placa fina de madeira (ou papelão);
cola quente ou lacre;
esponja;
lixa;
saquinhos com gel;
lã;
barbante;
plástico bolha;
algodão;
pedaços de tecido;

Para chamar a atenção dos 
bebês, a pedagoga sugere usar co-
res fortes. É essencial também que 
se tome os cuidados necessários. 
“Quanto menores as crianças que 
utilizarão o painel, mais cuidado 
devemos ter com o tamanho dos 
objetos e com a colagem deles, 
assegurando que não se soltarão, 
para não serem ingeridos”, alerta 
Estephany.

Para crianças 
acima de 2 anos

Placa fina de madeira (ou papelão);
cola quente ou lacre;
zíper;
botões (com casinhas para a crian-
ça abotoar);
tampas (para serem rosqueadas);
interruptor;
ganchos;
Esses objetos estimulam a coorde-
nação motora fina, que é essencial 
na hora da escrita, por exemplo.

Ir além
O quadro sensorial é uma ativi-

dade sugerida pelo método criado 
por Maria Montessori(1870-1952), 
que percebeu a importância dos 
sentidos, principalmente durante a 
infância. Nesta filosofia os sentidos 
são a primeira porta de descober-
ta e conhecimento do mundo dos 
bebês e crianças. E conforme seus 
filhos forem crescendo, os quadros 
podem tomar formas incríveis, 
indo além do básico e ficando mui-
to incrementados.

Para que um bebê possa conhecer e descobrir o mundo ao seu redor, ele conta 
com aliados fundamentais: os sentidos
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101 dálmatas marcou o coração de muitos de nós
“Pongo”, o protagonista do filme percebeu; TAL CÃO, TAL DONO. 

E para homenagear o filme, e também os cães que se parecem com 
seus donos, vamos fazer uma série de posts que mostram essa linda 
conexão.

Seu cão se parece com você?
A gente que conhecer vocês! 
Posta uma foto e marca a gente: 
#simpaticao #talcaotaldono

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

Uruca, com seus lindos olhos, embeleza o Hall da Fama

Um dos primeiros desafios do 
aquarista iniciante é, sem dúvidas, 
a escolha do ambiente para os pei-
xinhos. Afinal, são tantos modelos 
de aquários, de tamanhos e forma-
tos diferentes, que fica difícil saber 
qual é o mais indicado para eles.

Veja o que considerar na hora 
de escolher modelos de aquário.

Espaço 
disponível em casa
Parece óbvio, mas nem todo 

aquarista de primeira viagem lem-
bra disso na hora de pensar na 
montagem do aquário.

Antes mesmo de ir a uma loja 
especializada para tirar algumas 
dúvidas, é preciso verificar em que 
lugar você planeja colocar o seu 
aquário.

Nesse sentido, é importante 
garantir que ele vai ficar sobre um 
móvel resistente, estável, próximo 
à tomada e em local iluminado, 
mas onde não bata luz direta.

Encontrou o lugar e o móvel 
adequado? Anote as medidas dele! 
A partir disso você terá uma ideia 
do tamanho ideal de aquário e, 
consequentemente, de quantas e 
quais espécies de peixe você po-
derá ter.

Orçamento
Uma das melhores maneiras 

de escolher modelos de aquário 
perfeito para você é com base no 
seu orçamento.

Isso porque, todo aquário de-
pende da combinação de uma sé-
rie de fatores para se manter equi-
librado. Essa combinação, por sua 
vez, pode resultar em algo mais 
em conta, como em geral são os 
aquários de água doce, ou mais 
caro, como os de água salgada.

Como cada tipo de aquário se 
adapta melhor a determinado mo-
delo, vale apresentar para o espe-
cialista seu orçamento e encontrar 
a opção mais adequada a você.

Tipo de aquário desejado
Se nem orçamento, nem es-

paço são limitadores para você, 
o modelo ideal de aquário vai de-
pender principalmente do tipo de 
aquário que você quer ter. É pos-

O que levar em conta na hora de 
escolher o modelo de aquário ideal

sível ter aquário para uma única 
espécie, para um peixe só, para 
peixes jumbo, aquário do tipo 
plantado, de água salgada, para 
peixes de mangues e por aí vai.

Normalmente, para iniciantes, 
é recomendado o aquário comuni-
tário, onde podem viver diferentes 
espécies de peixes e de plantas.

O tamanho e o modelo vão 
depender da quantidade e das es-
pécies.

Quantidade de peixes
Não importa o tipo de ecossis-

tema, a regra geral é que quanto 
mais peixes você quiser ter, maior 
deverá ser o tamanho do aquário. 
Isso porque, além de o excesso de 
habitantes ser estressante para os 
peixes, a superpopulação também 
diminui a disponibilidade de oxi-
gênio na água, o que pode levar à 
morte desses pets nadadores.

Vale ressaltar, no entanto, 
que só o tamanho do aquário não 
é o suficiente para determinar a 
quantidade de peixes permitida, 
já que a disponibilidade de oxigê-
nio depende também da área de 
superfície. Por isso, se quiser ter 
mais peixes, prefira aquários mais 
largos, levando em conta também 
a profundidade recomendada para 
as espécies de peixes escolhidas.

O local de origem 

das espécies do aquário
Além da área de superfície, 

outro fator que influencia na dis-
ponibilidade de oxigênio no aquá-
rio é a temperatura da água. Daí a 
importância de conhecer o local de 
origem das espécies colocadas no 
seu ecossistema.

Nesse sentido, tenha em men-
te que águas mais frias retém mais 
oxigênio. Em compensação, peixes 
tropicais consomem menos oxigê-
nio que os peixes de água fria, sen-
do que diferentes espécies podem 
precisar de diferentes quantida-
des de oxigênio.

Ficou confuso? Na dúvida, 
converse com um especialista 
para descobrir o tamanho e o for-
mato ideal do seu aquário. 

Necessidades 
de cada espécie
Não é só o consumo de oxi-

gênio que muda de espécie para 
espécie. Os peixes também são 
diferentes no que diz respeito a 
questões como sociabilidade e até 
no funcionamento do metabolis-
mo e do intestino.

Bastante populares, os kin-
guios, por exemplo, são famosos 
por sujarem muito a água. Por isso 
mesmo, nunca devem ser colo-
cados em aquários pequenos. Já 
os bettas, igualmente populares, 
além de serem peixes solitários, 
ainda são mais “asseados”. Sendo 
assim, podem ser colocados em 
aquários menores sem grandes 
problemas.

Por fim, quanto ao formato, 
muitos iniciantes se perguntam 
se é possível optar pelos famosos 
aquários redondos dos desenhos 
animados.

A resposta é não! Isso porque, 
além de oxigenar pouco a água, 
devido à reduzida área de super-
fície, os aquários do tipo globo 
ainda são difíceis de equipar, dis-
torcem a visão dos peixes e pre-
judicam seu nado e equilíbrio. Por 
isso, melhor usá-los na plantação 
de suculentas, dando preferência 
para às formas de aquários re-
tangulares ou sextavados para os 
peixinhos.Muitos iniciantes se perguntam se é possível optar pelos famosos aquários redon-

dos dos desenhos animados: a resposta é não! 

Normalmente, para iniciantes, é recomendado o aquário comunitário, onde po-
dem viver diferentes espécies de peixes e de plantas. O tamanho e o modelo vão 
depender da quantidade e das espécies
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A linda Bárbara Simonaggio, esbanjando charme e delicadeza

A bela advogada Vanessa Dal Ponte inicia os preparativos para a comemoração de troca de idade


