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 Você já se sentiu tão pra baixo que não tinha vontade de sair da 
cama? Parte deste sentimento ruim pode estar em sua autoes-
tima baixa. Quando estamos neste estado, podemos sofrer em 
todos os setores da nossa vida: emocionais, profissionais e até 
físicos. Aprenda a dar um “chega pra lá” nestes sentimentos e de-
scubra a pessoa maravilhosa que existe em você.  Páginas 08 e 09

Autoestima: identifique 
e recupere a sua
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Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que afeta diretamente o seu emocio-
nal e traz exigências para discernir o cer-
to do errado; amplia a consciência sobre 
mudanças geradas pelo caminho religioso, 
filosófico e acadêmico; uma nova forma 
para interagir com documentos e questões 
legais. A sua participação em grupos e pro-
jetos é importante para o seu desenvolvi-
mento, e a troca lhe permite expressar o 
que sente. Atenção com a forma como vem 
percebendo as situações, porque está mais 
sensível do que o normal, e mal empregado, 
esse efeito pode gerar distorções.

Rita de Cássia culpa a Irmandade 
pela morte de Machado. Milu e Padre 
Ramiro avisam aos outros guardiães 
da morte de Machado. Judith conta 
aos guardiães que o livro da Irman-
dade sumiu. Sampaio é nomeado de-
legado interino de Serro Azul. Mirtes 
descobre que sua família sabe sobre o 
Tarja Preta. Aranha pede que Adamas-
tor o ajude a ter um filho com Stella. 
Rita de Cássia decide deixar a cidade. 
Valentina comenta com Luz que Ga-
briel pode não se recuperar. Mattoso 
entrega para Marcos Paulo a chave do 
local onde escondeu as fórmulas. Mu-
rilo confronta Valentina ao encontrá-la 
ao lado da cama de Gabriel.

VERÃO 90

O SÉTIMO GUARDIÃO

ÓRFÃOS DA TERRA

AS AVENTURAS DE POLIANA

Ticiano avisa a Dandara que 
Jerônimo corre risco de ser demitido.
Quinzinho e Gisela conversam sobre 
Mercedes. Kika descobre que Lid-
iane é a coreógrafa do show e conta 
a Manu.Manu se disfarça para entrar 
no camarim de João e flagrar Lidiane. 
João e Manu se encontram e acabam 
se beijando. Vanessa tira cópia das 
anotações de Larissa sobre Diego. 
Lidiane não resiste aos encantos de 
Patrick e acaba dormindo com ele. 
Manu e João se amam. Patrick e João 
pulam as janelas dos quartos de Lidi-
ane e Manu e acabam se encontrando. 
Madá aluga um espaço para sua loja 
esotérica perto do Baião de Dois e 
comenta com Dirce que não gosta de 
Raimundo.Vanessa entrega para Die-
go as anotações de Larissa sobre ele 
e tenta convencê-lo a terminar com a 
amiga. Larissa termina seu relaciona-
mento com Quinzinho. Manu procura 
Jerônimo.

O Comitê do Laço Pink discute 
sobre os vídeos do aplicativo na re-
união e branca ameaça sair do grupo. 
Na aula de música, Poliana diz que vai 
fazer o trabalho com Bento e João 
fica bravo. Débora ensina Kessya a ser 
uma bailarina profissional e é bastante 
rígida com a menina. Na casa de Dur-
val, Afonso chora por sentir falta de 
Luísa. Salvador, com ciúme, confronta 
Marcelo sobre a vernissage e deixa o 
professor de fotografia desconfiado. 
Glória procura Luísa e diz que acha 
que esse roubo dos quadros foi uma 
armação, desconfiando, inclusive, de 
Salvador. Sophie toca piano rápido 
demais e os alunos estranham.Paola 
aconselha Éric a conversar com seu 
pai para que ele possa voltar à aula de 
dança. Kessya pergunta à Débora por 
que ela está sendo tão diferente. 
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Nesta semana, dia cinco, temos a 
Lua nova, que afeta as relações próximas, 
principalmente as relações com parentes. 
Você vem sendo levado ao amadureci-
mento emocional, e isso toca experiências 
que vem carregando em seu inconsciente, 
através de memórias que são ativadas e 
que necessitam de cura e discernimento. 
A forma de transmitir uma informação ou 
mesmo um contato mais próximo exige 
de você elaborações profundas sobre este 
novo momento. O autoconhecimento é um 
fator essencial para seguir sem medos e 
entraves emocionais. 

Nesta semana, dia cinco, temos a 
Lua nova, que ativa o setor material e in-
vestimentos que devem ser administrados 
com dedicação e sabedoria. Você passa 
por grandes exigências financeiras, e a co-
brança é alta. O contato com novos proje-
tos ou com um grupo de pessoas pede de 
você maturidade e esforço diário para que 
estruture pontes sólidas. O céu o deixa em 
destaque para interagir com informações 
entre pessoas que participam de seus in-
teresses e o auxiliam a concretizar planos 
elaborados. Os assuntos familiares tomam 
uma proporção maior e exigem de você no-
vas posturas.

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que ocorre em seu signo e, dessa for-
ma, o deixa em destaque para impulsionar 
assuntos sérios e que exigem de você matu-
ridade e comprometimento. É uma semana 
para arregaçar as mangas e fazer o que tem 
que ser feito. As responsabilidades são altas, 
e o equilíbrio emocional é importante para 
transpor os desafios. A experiência deixa 
em destaque o futuro, planos de médio e 
longo prazo. Há experiências significativas 
com chefes, autoridades, pais e sogros. Uma 
conversa com algumas pessoas em segredo 
vem para fortalecer as suas decisões, mas 
depende exclusivamente de você.

É uma semana importante para exa-
minar a postura com amigos e projetos. 
Os amigos acabam exigindo mais a sua 
atenção, porque eles estão passando por 
uma fase difícil e cármica. Quanto aos pro-
jetos, é importante analisar como pode ad-
ministrar melhor a sua atuação, visando as 
responsabilidades, que são altíssimas. Você 
está ansioso e irritado com situações que 
não estão sob seu controle, por isso é im-
portante examinar as suas decisões. O seu 
foco está no futuro e na realização de me-
tas que exigem de você mais clareza, per-
dão e entendimento de eventos do passado 
que estão mais evidentes nesta semana.

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que o desafia a impulsionar a carrei-
ra e metas importantes que interferem no 
rumo do contexto de sua vida. Será testa-
do na forma de lidar com sócios, parceiros 
e o cônjuge. Você está descontente com 
os resultados e precisa se posicionar com 
uma pessoa que participa ou interfere em 
suas decisões futuras. A situação em si o 
deixa em destaque, e todos já percebem 
ou saberão o que está acontecendo. Bus-
que manter a calma, porque também vejo 
pessoas que o orientam e lhe trazem boas 
soluções. Dê atenção aos medos que blo-
queiam as suas decisões.

Nesta semana, dia cinco, a Lua nova 
afeta os estudos, o caminho filosófico e ex-
periências em outras cidades. É importante 
fazer uma análise com mais seriedade so-
bre as responsabilidades que deve assumir 
neste mês. O céu também alerta para exa-
minar visões restritas sobre este momento, 
que pede de você coragem e determinação. 
O trabalho e a rotina exigem preparo e ini-
ciativa. Você recebe ajuda de pessoas pró-
ximas para concretizar as mudanças, e a fé 
deve ser fortalecida neste novo momento. 
Um novo cenário traz impactos diferentes 
na sua forma de lidar com as questões do 
coração.

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que vai trazer mudanças fortes em 
relação a filhos, namoro e bem-estar. O 
seu maior aprendizado neste mês, e prin-
cipalmente nesta semana, é fazer um dis-
cernimento sobre o que fica e o que deve 
ser transformado. Vejo responsabilidades 
que devem ser assumidas e vêm para você 
como uma experiência importante para o 
seu amadurecimento emocional. Uma con-
versa com o cônjuge ou uma pessoa impor-
tante para a troca vai ajudá-lo a entender 
todo esse processo e permitir um cenário 
de perdão, entendimento e curas de even-
tos do passado que não devem ser manti-
dos, mas ressignificados. 

Nesta semana, dia cinco, temos a 
Lua nova, que afeta o seu relacionamen-
to e convivência familiar. O cônjuge vem 
passando por desafios que exigem dele(a) 
maturidade na lida com a família, com a 
vida doméstica ou para buscar soluções 
para o imóvel. É necessário entender que a 
experiência o afeta também, e ambos estão 
passando por processos difíceis em que a 
maturidade é o que vai proporcionar cres-
cimento nesta fase cármica. Existem pes-
soas participativas em sua rotina que cola-
boram com o desenvolvimento de projetos 
para a família ou para a casa. Atenção com 
a falta de foco e expectativas que podem 
ser nocivas. A realidade deve prevalecer.

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que afeta o seu trabalho, a rotina e a 
saúde. É uma semana em que será exigido 
na condução da rotina e, assim, avaliar a 
sua produtividade. O seu conhecimento e a 
informação compartilhada com colegas de 
trabalho ou qualquer pessoa que interfere 
em sua produtividade vêm com exigências. 
O amadurecimento está em sua postura 
para gerar informações pertinentes ao seu 
segmento profissional. O estudo, reuniões, 
informações exigem de você responsabili-
dades e comprometimento. A saúde pode 
ser comprometida, por causa de exigências 
e cobranças. Analise a sua rotina e a quali-
dade de seu trabalho.

Nesta semana, dia cinco, temos a Lua 
nova, que afeta grandemente a sua reali-
zação pessoal, principalmente no campo 
financeiro. É uma semana em que deve 
dar atenção especial a sua autoestima e 
satisfação pessoal. É imprescindível anali-
sar de que forma vem gerenciando os seus 
talentos e o sentido de reconhecimento. A 
experiência afeta também as relações com 
filhos ou romances. Você precisa amadure-
cer as suas posturas e assumir a sua vida, 
anulando qualquer tipo de recompensa e 
validação. As responsabilidades são altas e 
o tiram da zona de conforto para manifes-
tar ações congruentes com as suas neces-
sidades pessoais. 

Nesta semana, dia cinco, a Lua nova 
afeta a convivência familiar, o imóvel e si-
tuações domésticas. É um dia para assumir 
responsabilidades, e isso o deixa na linha 
de frente para tomar decisões sérias que 
exigem um alto grau de responsabilidade. É 
importante entender esse processo, levan-
do em consideração os resultados que de-
vem ser alcançados a médio e longo prazo. 
A experiência toca também responsabilida-
des com a chefia, pais e sogros. Há pessoas 
de sua convivência que expressam o que 
pensam e lhe proporcionam entendimen-
to do momento atual. O céu alerta sobre a 
saúde e a qualidade de sua rotina.

Hussein alerta Jamil sobre o peri-
go de rejeitar Dalila. Hussein confessa 
sua paixão por Soraia. Jamil pensa em 
fugir com Laila para o Brasil. O bote 
em que Laila e sua família estavam 
afunda. Mamede e Jacó discutem. Eva 
comenta com Sara sua preocupação 
com Davi. Sara se interessa por Ali. 
Naufragados, Laila, Elias e Missade 
conseguem se salvar. Miguel, Rania 
e as filhas organizam sua nova loja. 
Jamil encontra Laila em um navio a 
caminho do Brasil.

Cláudia Rodrigues recebeu 
alta n última segunda-feira, dia 
(02), do hospital Albert Einstein 
após mais de duas semanas inter-
nada. A comediante, de 47 anos, 
sofre de esclerose múltipla e pas-
sou mal após retornar de uma via-
gem a Salvador, no último dia 20. 
Em entrevista a um site. ela falou 
sobre sua recuperação e agrade-
ceu o apoio dos fãs. “Muito obriga-
do, gente. O que eu recebo de ca-
rinho, por favor, não parem, aceito 
tudo. Amo vocês todos. Vou fazer 
vocês rirem o dobro do que vocês 
riam comigo”, disse ela, que rece-
beu uma imagem de uma santa 
das mãos de uma fã. 

Diagnosticada com esclerose 
múltipla em 2000, Claudia tinha 
ido a Salvador para participar de 
um congresso médico para divul-
gar o canabidiol, a maconha me-
dicinal. Recontratada da Globo 
após ordem judicial, a empresária 
afirma que a emissora cobriu a 
transferência da atriz do Rio, onde 

Comediante Claudia Rodrigues volta para 
casa depois de temporada no hospital

foi internada inicialmente, para 
São Paulo, mas não arcará com 
todas as despesas médicas. A atriz 
passou alguns dias na Clínica São 
Vicente, no Rio de Janeiro, antes 
de ser transferida para o Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo. “A 

Globo havia comunicado que ia fa-
zer todos os pagamentos em rela-
ção a esse tratamento da Claudia. 
Infelizmente não foi bem assim. 
Temos que fazer o pagamento dos 
honorários médicos e receber o 
reembolso pelo plano de saúde. 

A empresa arcou com a remoção 
e hospedagem no Einstein, mas a 
parte da acompanhante, dos mé-
dicos e a medicação é por conta 
da Claudia e será reembolsado no 
plano, que a gente sabe que é por 
tabela.”

De cadeira de rodas, a atriz chega sorridente ao Rio de Janeiro e interage com fãs
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Contato para produção 
de moda e consultoria 
de imagem:
(51) 98296.5193
Instagram: @adrisantosdp

COLUNISTA

Adriana Santos

A roupa é uma expressão de 
linguagem e não uma linguagem 
de expressão. Através dela co-
municamos que imagem quere-
mos transmitir ao mundo: Poder, 
responsabilidade, sensualidade, 
romantismo, modernidade...  

Os acessórios tem um pa-
pel fundamental na composição 
de looks com estilo! Por vezes 
em um mesmo dia precisamos 
ir para ambientes diversos, os 
quais necessitam de produções 
diferentes!  Com um mesmo look 
você pode ir do estilo office para 
o happy hour, somente alteran-
do os acessórios.

Aqui a primeira coisa a pen-
sar é se a sua produção tem 
harmonia, se as peças conver-
sam entre si... Provar, aprovar e 

Os acessórios que fazem toda diferença

reprovar! Este é um exercício de 
estilo e principalmente de auto-

conhecimento! Por isso não caia 
na furada de acreditar que só 

porque é tendência você deve 
usar, nem tudo funciona da mes-
ma forma para todos.

Seguem fotos de compo-
sições onde o look é o mesmo, 
mas em propostas diferentes al-
terando o acessório, vale a pena 

conferir!!!

Brincos/Anéis
Pequenos, grandes, médios, 

jóias, semi-joias, bijoux...Brinque 
sem medo de ser feliz! 

Pequenos - Vão muito bem 
para o office, pois são mais ele-
gantes e não interferem muito 
na composição do look, mas de-
pende do ambiente em que você 
trabalha, do cargo que ocupa...
No geral aqui vale a regra do me-
nos é mais... 

Já os grandes para ambien-
tes mais descontraídos, despo-
jados, onde queremos imprimir 
modernidade e descontração. 
A tendência é para o minimalis-
mo o qual vemos mais formas 
e menos informações. As cores 
sempre seguem a trend do mo-
mento.

Colares
Pequenos: Passam a ima-

gem de romantismo e elegância, 
as vezes é somente um brilho 
que faz toda a diferença.

Grandes e maxi: Interes-
santes para as mulheres altas...
mas ruim para as pequenas pois 
achatam a silhueta. Vão roubar 
toda a atenção do seu visual, por 
isso a regra aqui é harmonizar 
com o decote e tipo de blusa/
vestido, analisando sempre para 
que o decote tenha o mesmo 
caimento do colar e crie uma 
continuidade no look.

Cintos
Clássicos que muita gen-

te não arrisca, mas que fazem 
toda a diferença em uma produ-
ção! Marcam a cintura e deixam 
a mulher mais sensual... Vale a 
pena investir para arrematar 
looks legais e estilosos.

Bolsas
Invista em bolsas clássi-

cas e funcionais, pense que ela 
deve ser versátil para que você 
possa compor diversos looks. 
Um exemplo de cor é o Camel... 
tom próximo ao bege, mas mais 
quente...é um coringa! Acredito 
ser melhor que o preto, pois im-
prime modernidade aos looks e 
sai do obvio. 

Sapatos
Seguem a mesma linha de 

bolsas! Botas cano curto farão 
sucesso, cores neutras, neos e 
python promentem ser as estre-
las da próxima estação.
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O caixote de madeira é um 
item de ouro para quem curte 
projetos faça você mesmo e 
decoração feita com materiais 
reaproveitados. Por isso, a dec-
oração com caixotes de madeira 
está muito em alta e pode ser uma 
ótima aposta tanto para quem 
faz artesanato para vender quan-
to para quem curte pôr a mão na 
massa para deixar a sua própria 
casa ainda mais com a sua cara.

Nichos e Prateleiras
Fixados na parede ou empil-

hados, a decoração com caixote de 
madeiras é ideal para você guard-
ar seus pertences. Na função de 
nichos, é possível decorá-los com 
porta-retratos e seus itens deco-
rativos preferidos.

Já como prateleiras, eles fi-

Jeitos criativos de usar caixotes na decoração
cam um charme quando combina-
dos com coleções de livros. Você 
também pode pintá-los por dentro 
para deixar a peça ainda mais per-
sonalizada.

Lembre-se que nichos e 
prateleiras são móveis destaques, 
ou seja, chamam a atenção inde-
pendentemente do ambiente que 
está. Procure enfeitá-los com os 
artigos decorativos que trans-
mitem seu estilo.

Estante
Sabe quando você olha seu 

escritório e vê que falta algo para 
completar a decoração? Então, a 
estante de caixote é capaz de dar 
este toque final no seu ambiente. 
Para montar o móvel basta empil-
har uma caixa em cima da outra.

A estante combina com difer-

entes estilos de decoração desde 
rústicas até ambientes contem-
porâneos. A dica é apostar na cri-
atividade e enfeitar a peça do seu 
jeito. Pinte, coloque alguns livros, 
organize seus materiais de tra-
balho… O importante é que seu 
cantinho tenha sua cara!

Criado-mudo 
No quarto o caixote pode as-

sumir a função de criado mudo. 

Puff e Sapateira
Fazer um Puff de caixa de ma-

deira parece ser uma tarefa com-
plexa, mas, ao contrário do que se 

imagina, o móvel é um dos mais 
simples para montar. A posição do 
caixote dependerá da altura que 
você deseja ter do chão.

Na horizontal o puff fica baixo 
e próximo ao chão. Já na posição 
vertical, a peça é mais alta, porém 
com um espaço de assento menor. 
E como deixar a peça confortável? 
Basta colocar uma almofada na 
superfície do caixote.

E sabe o que é ainda melhor? 
Dá para aproveitar o espaço inter-
no da caixa como sapateira! Além 
de seus sapatos ficarem organiza-
dos, o mobiliário traz mais charme 
ao seu espaço.
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A primeira etapa do evento 
movimentará Caxias de 22 a 28 de 
abril com shows em igrejas, esco-
las e, novidade, o projeto Música 
Na Sua Rua.

Na segunda etapa, dias 4 e 5 

Banda Tuyo apresenta-se nos dias 4 e 5 de maio, na Rua Coberta,  Bento Gonçalves

Festival Música de Rua 2019 
terá duas etapas incluindo 
Bento Gonçalves

de maio, serão realizados shows 
em Bento Gonçalves, na Rua Co-
berta, e Caixas, no estacionamen-
to da UCS. Para esta etapa, uma 
das atrações já definidas é o trio 
paranaense Tuyo.

Neste sábado, dia 6 de abril, 
acontece o Rock Garibaldi! O 
evento será realizado na Praça 
Loureiro da Silva, a partir das 15h. 
Toda a comunidade está convidada 
a prestigiar as apresentações. As 
atrações serão: Orquestra Jovem 
de Garibaldi (15h); Contra Golpe 
(16h); Máquina Loca (17h); Os Peli-
canos (18h); Chá das Cinco (19h); e 
Banda Loya (20h). Também haverá 
a presença de motos Harley-Da-
vidson no local.

Para acompanhar a pro-
gramação, a Biblioteca Pública Frei 
Miguel criou a Galeria do Rock, 
onde ficarão expostos livros sobre 
a temática. São dezenas de títulos 
para o público conhecer mais so-
bre a história do rock.

Festival de 
Rock acontece 
em Garibaldi

Rock Garibaldi acontece neste final de 
semana

No sábado (06), acontece 
na Associação Bento-gonçal-
vense da Cultura Tradicional-
ista Gaúcha (ABCTG), o Jantar 
Baile, ao som de Família Gaú-
cha, como início às 20h30min. 
Haverá também formatura dos 
cursos de dança níveis iniciante 

Formatura e jantar baile 
acontecem na ABCTG

e avançado. Valor do ingresso: 
R$50,00 por pessoa (ingressos 
antecipados). Crianças até 06 
anos não pagam, mas precisam 
reservar lugar na mesa. Valor do 
ingresso somente para o baile 
R$20,00 (direto na portaria do 
evento).

Jantar baile e formatura dos cursos de dança níveis iniciante e avançado acontece 
neste sábado

Acontece neste sábado (06), 
o Festival Eco Parque, a partir 
das 08 horas, no Eco Parque Cia 
Aventura, em Nova Roma do Sul. 
O evento contará com muitas ativ-
idades radicais, atrações musicais 
e gastronomia. O valor da entrada 
do Eco Parque Festival é R$30,00 
e as atividades realizadas das 8h 
às 11h terão 20% de desconto. 

Atividades
Arena de Saltos – Blob Jump + 

Tobogã (45 min), arena de saltos- 
bungee jump (na água), arena de 
saltos – banho, circuito de tirole-
sas 1400 metros, circuito de tiro-
lesas – modo superman,

Pêndulo no abismo, bungee 
jump 65 Metros, escalada e rapel.

Atrações: DJ Vini Fantin, Gabi 
Giordan, Guz Zanotto, Visionários 
(Tributo à Charlie Brown Jr),Ofici-
na de Slackline, Apresentação de 
Trickline, Apresentação de Saltos 
BMX e

Food Trucks.
Maiores informações podem 

ser adquiridas pelos fones: (54) 9 
9972 3680 com Júlio.

Eco Parque 
Festival ocorre 
neste sábado

Acontecerá neste domin-
go (07), em Pinto Bandeira, a 12ª 
Edição do Pinto Stock. Haverá 
show com as Malvinas Rock, Duo 
Folks, Izzi Louise, Raul Seixas Cov-
er e

Pinto Bandeira realiza 
mais um Pinto Stock

Show Nacional com Tequila 
Baby. O evento contará com food 
trucks, praça de alimentação, 
churrasqueiras, espaço kids, esta-
cionamento exclusivo para carros 
antigos e motos.
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A Mozilla, empresa por trás do 
Firefox, vai rodar dois testes neste 
mês para entender e determinar 
qual o melhor jeito de lidar com 
as notificações push de spam que 
chegam nos smartphones.

Os experimentos vão aconte-
cer no Firefox Beta (v67) e Firefox 
Nightly (v68). O Nightly vai focar 
em testar mecânicas em prompts 
de notificações — sites poderão 
enviar notificações apenas se o 
usuário clicar “em uma tecla no 
site”, já o Beta vai focar na coleta 
de dados sobre como usuários in-
teragem com as notificações push.

“A evidência nos diz que há 
um problema com prompts de per-
missão de notificação entre nossa 
base de usuários. À medida que 
navegamos na web, encontramos 
esses prompts regularmente e, na 
maioria das vezes, ficamos inco-
modados com eles ou não enten-
demos a intenção do site que so-
licitou a permissão”, diz a Mozilla.

Os testes já estão aconte-

Os experimentos vão acontecer no Firefox Beta (v67) e Firefox Nightly (v68)

A empresa de transporte par-
ticular Uber e o Serpro, empresa 
responsável pela TI do Governo 
Federal, fecharam uma parceria 
na última terça-feira (02). Agora, a 
Uber vai obter informações cadas-
trais sobre veículos, motoristas e 
candidatos a motoristas em tempo 
real.

Isso será feito por meio do 
DataValid, solução do Serpro que 
verifica informações da CNH e do 
CRLV dos motoristas interessados 
em trabalhar para Uber, de acordo 
com autorização do Denatran.

 “Segurança é prioridade para 
a Uber e o trabalho de aprimo-
ramento nesse tema tem de ser 
contínuo: estamos comprome-
tidos em sempre construir uma 

Uma equipe do aplicativo poderá verificar online, junto ao cadastro, se estão corretas as informações fornecidas, garantindo 
a identidade dos motoristas

Firefox quer acabar com spam 
de notificações no celular

cendo, segundo a Mozilla. Eles 
começaram no dia 01 de abril e vão 
até o dia 29 do mesmo mês.

“Os desenvolvedores devem 
prever que o Firefox e outros 
navegadores possam, no futuro, 
rejeitar a solicitação de permissão 
de um site com base em heu-
rísticas determinadas automati-
camente. Quando essa rejeição 
automática ocorre, os usuários 
podem reverter essa decisão ret-
roativamente. A API de permissões 
oferece uma oportunidade para 
monitorar alterações no estado 
de permissão para lidar com esse 
caso. Como princípio geral, so-
licitar permissões deve ser feito 
com base na interação do usuário. 
Oferecer aos usuários um contex-
to adicional e adiar o aviso até que 
o usuário opte por mostrá-lo, não 
só irá proteger o seu site no futuro, 
mas provavelmente também au-
mentará o engajamento do usuário 
e as taxas de aceitação imediatas”, 
finaliza a Mozilla.

Uber e Serpro vão checar dados de 
veículos e motoristas em tempo real

plataforma melhor, para propor-
cionar viagens cada vez com mais 
recursos de segurança e com mais 
confiabilidade”, explica o diretor 
de Comunicação da Uber no Bra-
sil, Fabio Sabba. “Acreditamos 
que por meio da tecnologia con-
seguiremos oferecer recursos de 
segurança cada vez mais robustos 
de forma escalável. A integração 
com um parceiro com a expertise 
do Serpro e as informações do 
Denatran permitirá que os nossos 
critérios de qualidade e segurança 
sejam aplicados cada vez com 
maior eficiência e rapidez”, avalia.

Como funciona o DataValid 
na nova parceria com o Uber: uma 
equipe do aplicativo poderá veri-
ficar online, junto ao cadastro, se 

estão corretas as informações for-
necidas, garantindo a identidade 
dos motoristas. A solução também 
verifica se a carteira de habilitação 
está válida ou não. As fotos dos 
motoristas ainda serão validadas 
digitalmente, por comparação 
entre as imagens fornecidas pelo 
condutor com as arquivadas pelas 
autoridades de trânsito.

De acordo com André de Ce-
sero, diretor de relacionamento 
do Serpro, “a atuação do Serpro 
no governo digital, impulsionada 
nesse momento pelo Denatran, 
resulta em produtos como o Dat-
avalid, que contribuem significa-
tivamente para a melhoria do am-
biente de negócio das empresas 
brasileiras”.

O governo dos Estados Uni-
dos está aumentando a pressão 
para que a NASA leve humanos 
à Lua novamente. O assunto foi 
pauta de recente discurso do vi-
ce-presidente dos Estados Uni-
dos, Mike Pence, durante um 
evento no Space Flight Center da 
NASA em Huntsville, Alabama. Na 
ocasião, ele adiantou o cronogra-
ma dessas missões para 2024. A 
agência espacial tinha como meta 
começá-las somente em 2028.

“Agora chegou a hora de fa-
zermos o próximo ‘salto gigante’ 
e retornar astronautas america-
nos à Lua, estabelecer uma base 
permanente lá”, disse o represen-
tante. Pence também fez duras 
críticas à agência espacial e disse 
esperar mais de sua atuação para 
que a nova meta seja atingida.

No caso, ele se referiu dire-
tamente às despesas e gestão de 
orçamento com os projetos do 
foguete Space Launch System 
(SLS) e da cápsula Orion. Ambos 
estão sendo desenvolvidos há 
anos para iniciarem explorações 
espaciais por parte do país.

Pence disse que a NASA de-
veria administrar melhor o di-
nheiro público e repensar formas 
de acelerar esses projetos, consi-

Governo americano pressiona NASA para levar humanos à Lua até 2024
derando novas “alternativas co-
merciais”, se necessário. Aqui, o 
vice-presidente parece referir-se 
à SpaceX e Blue Origin, empresas 
que estão conduzindo os traba-
lhos nesse sentido.

O tempo para que o SLS e a 
Orion tragam resultados concre-
tos foi um dos pontos mais des-
tacados por ele: “isso não é bom 
o suficiente. Nós somos melhores 
que isso. Levamos oito anos para 

chegar à Lua na primeira vez, há 
50 anos, quando nunca havíamos 
feito isso antes, e não nos levaria 
11 anos para voltar.”

Para que a exploração lunar 
norte-americana avance, também 
é necessário que a NASA comece 
a construção da Estação Espacial 
Gateway, que deve ficar orbitan-
do ao redor do satélite. A agência, 
até então, pretendia iniciar seu 
desenvolvimento somente em 
2022. Ela deve ser usada para le-
var cargas e desembarcar astro-
nautas durante essas atividades.

Pressão do Governo 
Trump tem a ver com 
explorações da China
O posicionamento da admi-

nistração Trump tem total senti-
do diante do fato de que faz 47 
anos que um astronauta norte-a-
mericano pisou no satélite. Além 
disso, a alteração do cronograma 
está fortemente relacionada aos 
avanços da China na exploração 
espacial. O país asiático enviou 
recentemente um rover para ex-
plorar a superfície lunar e teve 
o maior número de lançamen-
tos espaciais bem-sucedidos em 
2018.

O tema, inclusive, foi comen-

tado pelo vice-presidente durante 
o discurso, que também reforçou 
a dependência da Rússia em mis-
sões até a Estação Espacial Inter-
nacional, já que esse país tem sido 
o único responsável por conduzir 
astronautas até o laboratório. “A 
Rússia cobra dos Estados Unidos 
mais de US$80 milhões por as-
sento toda vez que um astronauta 
americano viaja para a Estação 
Espacial Internacional”, declarou. 
Apesar das críticas e pressões, 
Pencer não falou sobre fundos 
orçamentários públicos para que 
essas operações avancem confor-
me o solicitado.

O que a NASA 
pensa disso?
Um pouco depois do pronun-

ciamento de Mike Pencer, a NASA 
fez uma publicação oficial, comu-
nicando que a agência está à altu-
ra do desafio de levar a humani-
dade à Lua em cinco anos.

O texto ainda indica que Jim 
Bridenstine, atual gestor da NASA, 
já iniciou os primeiros passos para 
que o plano seja concretizado. No 
post, também é dito que serão 
usados “todos os meios necessá-
rios” para que a missão seja feita 
com sucesso nesse prazo.

Atual gestor da NASA, já iniciou os primeiros passos para que o plano seja con-
cretizado
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O Facebook anunciou nesta 
segunda-feira uma nova ferra-
menta que promete mostrar para 
o usuário por quais razões deter-
minados posts aparecem em seu 
feed de notícias. É a primeira vez 
que a rede revela, em parte, como 
funciona o seu algoritmo.

A ferramenta “Por que estou 
vendo essa publicação?” explicará 
como as interações passadas do 
usuário impactam o ranking das 
publicações no feed de notícias:

“A coisa básica que essa fer-
ramenta faz é permitir que as pes-
soas vejam o porquê estão vendo 
um post específico em seu feed de 
notícias, e isso ajuda a acessar as 
opções de ações que elas podem 
tomar se quiserem mudar isso”, 
disse John Hegeman.

Após uma série de escândalos 
de privacidade, o Facebook precisa 
reconquistar a confiança dos usu-
ários, enquanto se prepara para 
lançar um único serviço de men-
sagens que combina os chats do 
Facebook, WhatsApp e Instagram, 
que pode torná-lo ainda mais im-
portante para a comunicação dos 
usuários.

O novo recurso do feed de 
notícias mostrará aos usuários 
os dados que os conectam a um 
tipo específico de postagem, dis-
se Hegeman. A rede vai mostrar, 
por exemplo, que eles são amigos 

O novo recurso do feed de notícias mostrará aos usuários os dados que os 
conectam a um tipo específico de postagem

Botão do Facebook vai mostrar os 
critérios para escolha de post no feed

de quem postou e que deram mais 
likes em seus posts do que outros, 
comentaram com frequência nes-
te tipo de postagem antes, ou que 
a postagem é popular entre usuá-
rios com os mesmos interesses.

O recurso irá detalhar algu-
mas das interações que levam o 
algoritmo a chegar a sua conclu-
são, disse. A nova ferramenta não 
vai mostrar todos os milhares de 
dados que influenciam a decisão.

“Nós tentamos nos concen-
trar nos dados que são mais im-
portantes e desempenhar o papel 
principal no que faz com que as 
pessoas vejam um post ou não”, 
disse Hegeman.

“Não achamos que isso vai re-

solver tudo sobre o tema da trans-
parência, mas achamos que esse é 
um passo importante.”

Além do botão “Por que estou 
vendo isso?”, o Facebook também 
afirmou que atalhos como “ver 
primeiro, deixar de seguir, prefe-
rências do feed e atalhos para pri-
vacidade” vão ficar mais visíveis. 
A ideia é que o usuário tenha mais 
controle sobre o que aparece pri-
meiro para ele.

A companhia também anun-
ciou novidades na função “Por es-
tou vendo esse anúncio?” que vai 
passar a dar detalhes como quan-
do um anunciante usou uma infor-
mação ou se ele trabalhou com ou-
tro parceiro para rodar o anúncio.

De acordo com informações 
de ex-funcionários do Youtube que 
conversaram com a Bloomberg, a 
plataforma de vídeos teria desen-
corajado por muitos anos que seus 
funcionários reportassem e denun-
ciassem vídeos tóxicos.

O serviço de streaming teria 
inclusive recusado ou ignorado 
várias sugestões da sua equipe de 
moderação para evitar que vídeos 
conspiratórios, fake news e conte-
údo violento fosse parar na capa do 
site, também conhecida como “Em 
Alta”.

Uma das propostas recusadas 
pelo YouTube teria sido justamen-
te impedir que vídeos que “quase 
violavam os termos de uso” da pla-
taforma chegasse na seção Em Alta 
mesmo que tivessem visualizações 
suficientes para tal. Isso foi sugeri-

As primeiras ações do YouTube contra vídeos tóxicos teriam começado em 2016

YouTube teria desencorajado funcionários 
a reportarem vídeos tóxicos

do em 2016, com a intenção era im-
pedir que esses clipes ganhassem 
ainda mais visibilidade e gerassem 
polêmicas na imprensa, como vem 
acontecendo frequentemente.

De acordo com funcionários, 
a direção da plataforma recusou 
essa sugestão porque ela ia contra 
os objetivos internos de alcançar a 
marca de 1 bilhão de visualizações 
ao dia. “Eu posso dizer com grande 
confiança que eles estavam abso-
lutamente errados”, teria dito um 
ex-funcionário não identificado à 
Bloomberg.

Essa mesma pessoa teria dito 
que, em janeiro de 2019, a platafor-
ma implementou uma ferramenta 
de filtragem automática muito si-
milar a essa recusada, após a em-
presa ter sido alvo de várias de-
nuncias em órgãos reguladores e 

na imprensa especializada.
A Bloomberg ainda afirma ter 

conversado com funcionários de 
fora da equipe de moderação, os 
quais eram ativamente aconselha-
dos a não reportar vídeos tóxicos 
que encontrassem na plataforma. 
Os advogados da empresa teriam 
sugerido essa política para que, em 
casos de processos judiciais, não 
houvessem tantas provas de que 
funcionários tinham conhecimento 
de vídeos problemáticos circulando 
no YouTube.

Há ainda uma terceira acu-
sação, essa referente à CEO do 
YouTube, Susan Wojcicki. Aparen-
temente, ela sempre se recusava 
a discutir os problemas de modera-
ção de vídeos tóxicos, dizendo que 
seu trabalho ali era apenas “liderar 
a empresa” ou “fazê-la funcionar”.

As primeiras ações do YouTube 
contra vídeos tóxicos teriam come-
çado em 2016, com a moderados 
manualmente desmonetizando ca-
nais e vídeos considerados infrato-
res das regras de uso. Contudo, em 
todo o mundo, apenas 20 pessoas 
trabalhavam nisso até pouco tem-
po.

Em 2018, o YouTube começou 
a descreditar teorias de conspira-
ção e fake news em sua plataforma 
com etiquetas e links para informa-
ções verdadeiras. Contudo, os efei-
tos dessa luta contra vídeos tóxicos 
ainda são pouco percebidos pela 
comunidade.

A Samsung anunciou na últi-
ma terça-feira (02) a chegada dos 
primeiros modelos de televisores 
8k com tecnologia de pontos 
quânticos no Brasil. Os modelos 
QLED da sul-coreana foram apre-
sentados em um evento em São 
Paulo.

Ao todo, serão três tamanhos 
diferentes no mercado do modelo 
QLED 8K Q9000: 65 polegadas - 
R$ 25 mil,  75 polegadas - R$ 39 
mil,  82 polegadas - R$ 90 mil.

Todos os aparelhos entram 
em pré-venda neste sábado (6) e 
serão comercializados apenas em 
“lojas selecionadas”, já que o foco 
do produto é o público considera-
do “premium”. Um modelo de 98 

Samsung confirma TVs 
QLED 8K para o Brasil; 
preço começa em R$ 25 mil

polegadas também foi prometido 
pela marca, mas data e preço não 
foram definidos.

Vale lembrar que o 8K é uma 
resolução que traz quatro vezes 
mais relalidade que o 4K, que é 
a atual qualidade top de linha no 
setor — e que ainda não é nada 
acessível. Para convencer o con-
sumidor a já adquirir um modelo 
antes do conteúdo chegar, a Sam-
sung aposta no uso da inteligência 
artificial, que faz a conversão de 
conteúdos de menor resolução 
sem reduzir a qualidade. O uso dos 
pontos quânticos garante ainda 
mais cor, detalhe e textura para a 
imagem. Ao todo, são 33 milhões 
de pixels na tela.

Modelo de 98 polegadas também foi prometido pela marca, mas data e preço não 
foram definidos

A pequena cidade canadense 
de Innisfil anunciou que vai 
começar a aceitar pagamentos 
de impostos em Bitcoin. Trata-se 
de um período de um ano, em 
que o novo método de pagamen-
to será avaliado e, se a prefei-
tura o julgar como bem-sucedi-
do, vai torná-lo oficial em 2020.

A novidade será possível dev-
ido a um acordo entre a prefeitura 
e uma empresa terceirizada, que 
vai receber as moedas digitais 
e repassar os pagamentos para 
a prefeitura já convertidos para 
moeda fiduciária. Existe, também, 
a possibilidade desses pagamen-
tos começarem a ser aceitos 
em outras criptomoedas, como 
Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash 
e Ripple.

O pagamento de impostos 
com criptomoedas vai permitir, 
além da segurança e agilidade 
providos pela plataforma da block-

Bitcoin já é aceito para pagamento 
de impostos no Canadá

chain, uma economia para os ci-
dadãos de Innisfil que, de acordo 
com a empresa contratada pela 
prefeitura, será de 50 por cento 
nas taxas cobradas em pagamen-
tos realizados com cartões de 
crédito.

Mas é óbvio que as pessoas 
também podem ir até o banco e 
efetuar seus pagamentos sem 
nenhuma cobrança de taxa. Por-
tanto, o pagamento com cripto-
moedas terá que ser analisado 
quanto à adesão dos cidadãos, 
já que até a Microsoft e a Steam 
abandonaram a possibilidade de 
aceitar moedas digitais, alegando 
que a ideia não chamou a atenção 
de muitos usuários.

De qualquer forma, o prefei-
to de Innisfil, Lynn Dollin, se dis-
se orgulhoso por sua cidade ser a 
primeira do Canadá a aceitar Bit-
coin como moeda, mesmo que ain-
da não seja de forma oficial.

A novidade será possível devido a um acordo entre a prefeitura e uma empresa 
terceirizada, que vai receber as moedas digitais e repassar os pagamentos para a 
prefeitura já convertidos para moeda corrente
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É comprovado cientificamen-
te que uma pessoa que sofre de 
autoestima baixa pode ter sérios 
problemas de relacionamentos, 
emocionais, profissionais e até fí-
sicos. A auto sabotagem é capaz 
de criar um ser pessimista e sem 
emoção de viver. Um ser que não 
consegue reconhecer todas as 
qualidades que tem.

Nossa autoestima é implanta-
da em nós durante a juventude, e 
ser constantemente criticado pela 
família, pelos amigos e pela socie-
dade tende a tirar aos poucos nos-
sos sentimentos de valor próprio. 
A baixa autoestima remove a au-
toconfiança necessária para tomar 
até as menores decisões. Porém, 
esses sentimentos não precisam 
ser permanentes. Melhorar sua 
autoestima aumenta sua confian-
ça e é o primeiro passo rumo a 
uma vida melhor e mais feliz.  O 
princípio básico é: você precisa 
trabalhar a seu favor!

Autoestima: como recuperar a sua e      ser feliz como nunca! 
Identificando sua autoestima:

Aprenda sobre ela
A autoestima, ou como nos 

sentimos a respeito de nós mes-
mos, é um aspecto importante do 
bem-estar emocional. Quando ela 
está elevada, nos amamos e nos 
respeitamos pelo que somos e ge-
ralmente nos sentimos satisfeitos 
na maior parte do tempo. Quando 
está baixa, sinaliza que não esta-
mos felizes com quem somos.

O Centro de Intervenções 
Clínicas da Austrália descreve as 
pessoas com baixa autoestima 
como tendo “crenças negativas 
básicas e profundamente enrai-
zadas sobre elas mesmas e sobre 
o tipo de pessoa que são. Essas 
crenças costumam ser entendidas 
como fatos ou verdades sobre a 
identidade dessas pessoas.”

A baixa autoestima, se não 
tratada, pode muitas vezes levar 
a problemas durante toda a vida, 

como ser vítima de relações abu-
sivas, sentir-se constantemente 
vigilante a respeito de si mesmo e 
ter medo de fracasso ao ponto de 

nem estabelecer metas.

Avalie sua autoestima
Saber que tem baixa autoesti-

ma é o primeiro passo para melho-
rar e superar esse hábito mental.  
Você pode ter baixa autoestima se 
tiver pensamentos negativos so-
bre si mesmo que podem revolver 
em torno de um traço específico, 
como seu peso ou sua aparência, 
ou englobar várias áreas da sua 
vida, da sua carreira e dos seus re-
lacionamentos.

Se sua voz interior, ou seus 
pensamentos sobre si mesmo, for, 
na maioria das vezes crítica, você 
provavelmente tem uma autoesti-
ma baixa.

Caso essa voz tenda a ser po-
sitiva e reconfortante, você tem 
uma autoestima mais alta.

Ouça sua voz interior
Determine se seus pensamen-

tos a respeito de si mesmo são 
positivos ou negativos. Se tiver 
problemas para avaliá-los ou para 
perceber um padrão, tente escre-
ver os pensamentos que tiver a 
respeito de si mesmo todos os dias 
por uma semana e depois procu-
re por padrões ou tendências nas 
frases.

A voz interior de alguém com 
baixa autoestima muitas vezes se 
manifesta em uma das seguintes 
personas: um reclamão, um ge-
neralista, um comparador, um ca-
tastrofista ou um leitor de mentes. 
Cada uma dessas vozes internas 
únicas insulta você ou assume que 
as outras pessoas estão pensando 
o pior de você.

Silenciar a voz interna negati-
va é o primeiro passo para ganhar 
confiança, e substituí-la com pen-
samentos mais positivos será o 
próximo objetivo.

Por exemplo, sua voz interior 
pode dizer “Não consegui o em-
prego para o qual acabei de me 
candidatar, portanto nunca con-
seguirei trabalho novamente. Sou 
inútil”. Você deverá mudar esse 
pensamento para “Estou desapon-
tado porque não consegui esse 
emprego, mas trabalhei bastante e 
a vaga certa está por aí esperando 
por mim. Só preciso encontrá-la.”

Investigue a fonte da 
sua autoestima baixa
Ninguém nasce com baixa au-

toestima; ela é construída a partir 
da infância com necessidades que 
não são atendidas, respostas ne-
gativas dos outros ou por causa 
de um grande evento negativo. 
Conhecer a fonte dos seus pro-
blemas pode ajudar você a supe-
rá-los.Caso tenha notado um pa-
drão particular ao avaliar sua voz 
interior, tente acompanhar esses 
sentimentos até a primeira me-
mória que tiver deles.Por exem-
plo, se tiver problemas com seu 
peso ou com sua aparência, tente 
se lembrar de quando começou a 
se sentir desconfortável com eles. 
Foi por causa de um comentário ou 
grupo de comentários em particu-
lar?

Trace uma meta para 
melhorar sua autoestima
A chave é transformar sua voz 

interior negativa e crítica numa 
que seja positiva e encorajadora. 
Você terá que trabalhar para re-
programar a maneira como pensa 
a respeito de si mesmo, e criar um 
objetivo inicial de ser mais positi-
vo consigo mesmo o colocará no 
caminho para uma autoconfiança 
maior.

Por exemplo, sua meta pode 
ser “Serei mais positivo a respei-
to de mim mesmo e falarei comigo 
mesmo como um amigo, em vez de 
como um inimigo”.

Liste seus 
atributos positivos
Foque nas coisas que gosta 

a respeito de si mesmo para se 
lembrar de que há mais do que 
aquilo em que sua voz interna ne-
gativa se foca. Dê os parabéns a si 
mesmo por suas conquistas sem 
qualificá-las.As pessoas com uma 
autoestima mais alta são capazes 
de aceitar que têm atributos posi-
tivos, mesmo que não sejam per-
feitas.Coloque a lista em um local 
visível, como o espelho do banhei-
ro, e olhe para ela diariamente. 
Você pode adicionar mais coisas a 
ela conforme sua voz interior ficar 

10 dicas de 
ouro para elevar 

a autoestima
 lá no céu!

1 - Cerque-se de pessoas que se im-
portem com seus sentimentos! Demons-
trações de carinho e amor devem ser 
retribuídas e mantidas. Quem não se 
importa com você não o ajudará a ser 
mais confiante.

2 - Sua força interior o ajudará a atin-
gir seus objetivos na vida. Caso caia, le-
vante-se e tente novamente.

3 - Você é quem é, e ninguém pode 
mudar isso. Seja você mesmo e não ten-
te copiar os outros, porém, lembre-se de 
que estamos em constante evolução e 
que tudo pode ficar melhor.

4 - Não deixe as propagandas de 
revistas e outras mídias afetarem sua 
autoconfiança com estratégias de 
marketing: as campanhas muitas vezes 
procuram colocar sentimentos de medo 
e insegurança em destaque. Resista aos 
esforços do marketing com sua confian-
ça interna e com o conhecimento sobre 
as táticas usadas.

5 - O mais importante de tudo é acre-
ditar em si mesmo: se acreditar que con-
segue, você será capaz.

6 - Não se concentre em impressionar 
os outros; em vez disso, seja você mes-
mo. Dessa forma, as pessoas terão você 
e seu conforto consigo mesmo em alta 

estima e admiração.

7 - Seja assertivo. Para melhorar sua 
autoestima, você precisa conseguir o 
que deseja ou precisa, por isso faça 
coisas por si. Lembre-se de que deve 
se ajudar antes de poder ajudar os ou-
tros.

8 - Diga a si mesmo que é confiante 
e extrovertido, mesmo que não se sinta 
assim. Seus sentimentos e crenças vêm 
todos de seus pensamentos, portanto, 
se acreditar que é confiante e extro-
vertido, você será. O universo apenas 
diz “SIM” para todos os nossos pensa-
mentos. Pense e aja como se nem sou-
besse o que é ter baixa autoestima.

9 - Olhe-se no espelho todo dia e 
tente encontrar algo para admirar em 
si: sua aparência ou suas conquistas.

10 - Fale consigo mesmo de ma-
neira positiva sempre. Diga a si mesmo 
que está ótimo hoje e faça a positivi-
dade se tornar seu estado natural de 
ser.

Atenção
Uma autoestima sempre baixa 

pode ser um sinal de depressão. Fale 
com seu médico e veja todas as op-
ções disponíveis se achar que esse 
pode ser o caso.

Cerque-se de pessoas boas e que se importam com você e com seus sentimentos
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Autoestima: como recuperar a sua e      ser feliz como nunca! 
mais positiva.

Faça um diário positivo
Escreva suas conquistas, os 

elogios que receber e os pensa-
mentos positivos que tiver sobre 
si mesmo. Embora os negativos 
possam não ir embora totalmente, 
passar mais tempo focando nos 
aspectos positivos melhorará seus 
sentimentos de valor próprio no 
geral.Escrever em um diário pode 
ser uma ferramenta poderosa para 
monitorar seu diálogo interno e 
melhorar sua autoestima.

Tente se focar no diário posi-
tivo, em vez de nos pensamentos 
negativos normais. Por exemplo, 
se tende a se insultar por não dar 
sua opinião a respeito de algo, 
escreva às vezes em que der sua 
opinião.

Use o diário para
estabelecer metas
Você pode criar objetivos para 

se melhorar sem esperar a perfei-
ção em cada aspecto da sua vida. 
Suas metas deverão ser claras e 
específicas, mas com uma mar-
gem para imperfeição.Por exem-
plo, em vez de “Sempre falarei 
contra aqueles que espalharem a 
discriminação e o ódio”, você pode 
pensar “Farei o meu melhor para 
me opor de maneira calma contra 
as ideias daqueles que espalham 
a discriminação e o ódio”.Em vez 
de “Nunca mais comerei açúcar 
de novo e perderei 15 quilos”, sua 
meta poderia ser “Vou me esforçar 
para viver um estilo de vida mais 
saudável, escolhendo melhor o 
que comer e me exercitando mais”.

Perdoe-se por 
ser imperfeito
Lembre-se de que você, como 

todo mundo, é humano e não pre-
cisa ser perfeito para ter uma 
autoestima elevada.Se puder se 
aceitar do jeito que é, mesmo que 

esteja tentando melhorar em algu-
mas áreas, terá uma autoestima 
bem mais alta.Crie um mantra para 
si mesmo, como “tudo bem, conti-
nuo sendo incrível”.Por exemplo, 
caso perca sua paciência e grite 
com seu filho no parque, pode di-
zer a si mesma: “Não sou perfeita e 
vou trabalhar para manter minhas 
emoções no controle. Vou pedir 
desculpas ao meu filho por gritar 
e explicar para ele por que fiquei 
brava. Tudo bem, continuo sendo 
uma boa mãe”.

Procure aconselhamento
Se sentir que é incapaz de 

melhorar sua autoestima por con-
ta própria ou se ficar muito inco-
modado ao explorar as raízes do 
seu problema, pode ser melhor 
procurar um terapeuta que possa 
ajudá-lo a identificar e lidar com as 
bases da sua baixa autoestima.

A terapia cognitiva compor-
tamental é uma abordagem que 
lidará com seus pensamentos ne-
gativos automáticos a respeito de 
si mesmo e lhe ensinará como li-
dar com suas emoções de maneira 
saudável.

Para problemas de autoesti-
ma mais complexos, uma terapia 
psicodinâmica mais profunda pode 
ser uma opção melhor.

Participe de 
trabalhos de caridade
Muita gente começa a se sen-

tir melhor a respeito de si mesmo 
quando contribui para uma causa 
externa às suas próprias necessi-
dades. Voluntariar-se para uma or-
ganização de caridade ajuda tanto 
o voluntário quanto o recebedor: 
é uma situação em que todos ga-
nham!

Encontre uma organização 
que lide com uma causa pela qual 
você seja apaixonado.Seja volun-
tário com um amigo ou com um 
grupo de amigos para ajudar a or-

ganização (mais gente torna o tra-
balho mais fácil) e talvez deixar a 
experiência mais agradável.

Separe um tempo 
para cuidar de si mesmo
Pode ser difícil achar um tem-

po para si, mas fazer coisas que o 
deixem relaxado e feliz pode me-
lhorar sua autoestima e sua pro-
dutividade no trabalho e em casa.
Encontre um hobby que faça com 
que se sinta melhor física e men-
talmente. Algumas pessoas dizem 
que fazer ioga, andar de bicicleta 
ou correr as ajuda a encontrar uma 
positividade calma e centrada.

Cerque-se de 
pessoas positivas
Caso tenha influências nega-

tivas na sua vida que o fazem se 
sentir mal a respeito de si mes-
mo, tente minimizar ou eliminar o 
tempo que passa com elas e incluir 
pessoas positivas. Sabe aquele 

“brother” com quem você passa 
algum tempo e depois se sente 
com a energia baixa? Ou ainda, 
aquele grupo de “amigos da onça” 
que aparentam serem amigos, 
mas que você não sente verdade 
na convivência? Então, diminua 
os encontros e a presença destas 
pessoas na sua vida. É aquele ve-
lho ditado: “Há pessoas que que-
rem nos ver bem, mas não melho-
res do que elas.”

Informar a seus entes queri-
dos a respeito de sua jornada para 
melhorar sua autoestima vai enco-
rajá-los a agirem como um siste-
ma de apoio para você.

Você pode dizer a seus amigos 
próximos ou à família algo como 
“Estou trabalhando para melho-
rar minha autoestima, e você pode 
ajudar apontando quando eu dis-
ser algo negativo sobre mim mes-
mo para que eu preste mais aten-
ção na minha negatividade”.

Coma uma dieta saudável
Escolher alimentos mais nu-

tritivos e com menos açúcar e 
gordura pode aumentar sua ener-
gia, diminuir o desejo por açúcar e 
melhorar sua saúde no geral.Evite 
dietas da moda e opte por alimen-
tos integrais e pouco processados.
Fique longe de comidas como do-
ces, refrigerantes, bolos e rosqui-
nhas que levam a quedas bruscas 
de energia, possíveis dores de ca-
beça e nenhuma nutrição, talvez 
doenças e calorias a mais.

Coma mais frutas, vegetais, 
carnes magras e legumes. Pense 
neles como energia para o dia todo 
e nutrição abundante para seu 
corpo que permitirá a você acom-
panhar seu trabalho e seus filhos, 
proteger seu corpo de doenças e 
estender sua vida para que possa 
passar mais tempo com a família.

Faça mais exercícios
Mesmo se a academia não for 

uma opção, uma caminhada leve 
pode ser tudo o que você precisa 
para se movimentar mais e me-

lhorar sua saúde. Um pouco de 
exercício pode lhe dar mais ener-
gia, fazer com que se sinta melhor 
e ajudar a aprimorar seu sistema 
imunológico.

Muita gente vê as caminhadas 
ao ar livre como revigorantes, es-
pecialmente quando passa a maior 
parte do tempo trabalhando em 
um ambiente fechado.Mesmo um 
treino de 10 minutos uma ou duas 
vezes por dia traz benefícios a sua 
saúde.

Gaste tempo na 
sua higiene e na 
sua apresentação
Se fizer um esforço para me-

lhorar sua aparência selecionando 
roupas que o deixem confiante e 
bem arrumado e praticando hábi-
tos de higiene diários, você se sen-
tirá mais confortável e confiante.

Você já deve ter ouvido falar 
da famosa técnica do Cubismo de 
Pablo Picasso

Como é que algumas figuras 
geométricas desiguais e recorta-
das podem se tornar tão fascinan-
tes quando colocadas juntas? Pen-
se nisso e deixe esse pensamento 
em mente, porque essa forma de 
arte conhecida se tornará uma 
metáfora para sua personalidade.

Esse aspecto não é necessa-
riamente ruim, pois é o que motiva 
o ser humano a melhorar, encon-
trar maneiras melhores e mais efi-
cientes de fazer as coisas e alcan-
çar a excelência.

Encare os fatos
Você é imperfeito e tem vários 

defeitos. Pode ter um mau tempe-
ramento, ser tímido ou ter outra 
coisa que o envergonha, mas tem 
qualidades também. Todos os pe-
dacinhos da sua personalidade, 
cada aspecto do seu ser se une 
para formar uma figura completa, 
como uma das pinturas de Picasso. 
Eles podem ter falhas, mas vistos 
como um todo são belos, assim 
como você. Suas imperfeições o 
tornam perfeito.

Passar mais tempo focando nos seus aspectos positivos melhorará seu sentimento de valor próprio no geral

Quando a autoestima está baixa, sinaliza que não estamos felizes com quem somos



///  Trends  ///  Gazeta   ///  05 de abril de 2019kids

Desfilando charme a pequena Yasmin Faccio Tomasi, filha de Andréia 
e Diego Tomasi

O desenvolvimento dos pe-
quenos é pautado nas relações 
com as pessoas mais próximas. 
Essas pessoas fazem o trabalho de 
mediadoras, que é traduzir o mun-
do para o pequeno, e a criança por 
sua vez, aprende sobre ela mesma 
e sobre o outro.

Assim, nesse contexto de tro-
ca, a criança aprende e desenvolve 
pontos cruciais que ditarão aspec-
tos importantes em sua vida adul-
ta, como a relação de confiança, a 
autoimagem e, inclusive, a relação 
com o alimento.

 Aproveite e desfrute dos mo-
mentos em família para criar vín-
culos reais e significativos, con-
hecer, trocar e conversar com seu 
pequeno. Tente nesses momentos, 
estar completamente presente, 
sem interferência de ligações 
telefônicas, trabalho, entre outras, 
para que o momento seja o melhor 
possível.  

Seguem sete 
oportunidades que 
os momentos em 
família trazem
Estruturar o sentimento de 

pertencimento.Sentir-se aceita e 
importante, segundo a Psicologia 
Adleriana, é o principal objetivo da 
criança. Muito dos ataques de bir-
ra, e mau-comportamento vêm de 
uma crença de não pertencimento. 
Os momentos em família são ide-
ais para que a criança se sinta am-
ada e encorajada.

Reinventar a relação com a 

Aproveite e desfrute dos momentos em família para criar vínculos reais e sig-
nificativos, conhecer, trocar e conversar com seu pequeno

Momentos em família: sete 
oportunidades que estes 
momentos podem trazer ao seu filho

comida.Existem diversos estu-
dos que associam doenças como 
anorexia à introdução alimentar. 
E as crianças brasileiras entre 6 
e 10 anos já apresentam enorme 
preocupação com peso. Aproveite 
almoços e jantares para reforçar 
uma relação saudável com o ali-
mento. É importante que a criança 
entenda que a alimentação é óti-
ma e necessária, cabe aos pais ori-
entar sobre a frequência e quanti-
dade de alimentos específicos.

Reforçar a divisão de tare-
fas. Alguns momentos em família 
muito frutíferos podem ocorrer 
durante a arrumação da sala, ou 
ao preparar uma refeição. É vital 
que seu filho entenda e participe 

destas tarefas domésticas, para 
desenvolver e reforçar seu senso 
de responsabilidade, trabalho em 
equipe, causas e consequências. 
Quando os adultos repetidamente 
fazem as coisas pelas crianças, au-
tomaticamente, as crianças apren-
dem a esperar que o mundo as sir-
va. É importante construir com o 
seu pequeno que cada um tem seu 
papel nas atividades diárias.

Encorajar e reconhecer os mo-
mentos de vitória do seu pequeno.
Aproveite a troca para saber as 
novidades sobre a escola, sobre os 
amigos, etc. Oriente e reconheça 
os pequenos esforços do seu filho. 
Reforços positivos são vitais para 
que seu filho se sinta apreciado e 
saiba qual caminho seguir.

Aqui é uma oportunidade mar-
avilhosa para falar sobre medos e 
angústias. Aproveite o momen-
to para ajudar seu filho a nomear 
emoções criar estratégias para 
resoluções de problema. Crianças 
que conversam sobre seus me-
dos e angústias se sentem mais 
confiantes e amparadas para en-
cará-los.

Envolver as crianças nos pla-
nos macro da família.Aproveite 
esses momentos para conversar 
e debater temas delicados, como 
mudanças de país, de escola, um 
novo integrante na família,divór-
cio, entre outros. Inclua e ouça 
seu filho sobre as decisões que o 
envolvem, avise-o com anteced-
ência. Esse passo mostra respei-
to e consideração, por mais que a 
criança não possa interferir no re-
sultado final.

E por último, aproveite para 
curtir seu pequeno. Programe um 
momento divertido ao lado do seu 
pequeno de acordo com a disponi-
bilidade de tempo da família. Aqui 
vale mais a qualidade. Liste coisas 
que todos gostariam de fazer jun-
tos e faça com que esses momen-
tos aconteçam. Pode ser ir para um 
parque, jogar futebol na quadra do 
prédio ou assistir filmes juntos. O 
importante é ansiar pelo momento 
em família e curti-lo ao máximo!

A violência urbana e o mag-
netismo da televisão e dos tablets 
atraem as crianças para o mesmo 
centro de gravidade: dentro de 
casa. Assim, não é raro que mui-
tas troquem a brincadeira na rua 
por tardes inteiras entre os games 
de celular e a programação da 
TV a cabo. “As crianças chegam 
ao consultório com uma série de 
problemas, como cifose (corcun-
da), hipertrofia, dores, tudo decor-
rente do sedentarismo”, alerta o 
doutor Evando Gois, ortopedista 
pediátrico do Hospital Pequeno 
Príncipe (PR). Mas a consequência 
mais grave da falta de exercícios 
ainda é obesidade. Doenças vin-
culadas ao excesso de peso, como 
câncer, diabetes, doenças res-
piratórias e doenças no coração, 
causam 60% das mortes no mun-
do todo e têm exigido providên-
cias drásticas por parte das autor-
idades da área da saúde.

Para romper a barreira do 
sedentarismo, é importante que 
o seu filho tenha atividade física 
com hora marcada, pelo menos 
três vezes na semana. Escolha 
uma modalidade que desperte 
o interesse dele e deixe a com-
petição para mais tarde: por en-
quanto, é hora de gastar energia 
e se divertir! Veja algumas ativi-
dades bacanas e os benefícios que 
elas trazem:

Balé
O balé expressa os sentimen-

tos por meio da dança. O que é 
ótimo para crianças mais introver-
tidas, como uma ferramenta para 
vencer a timidez. Os movimentos 
trabalham alongamento, flexi-
bilidade, postura, fortalecimen-
to muscular e criam consciência 
corporal. As coreografias desen-
volvem noção espacial, criativi-
dade, musicalidade e coletividade, 
já que é preciso acompanhar os 
movimentos dos demais. As aulas 
podem começar a partir dos 3 
anos de idade, no entanto, a reg-
ularidade do uso da sapatilha de 
ponta só pode acontecer aos 12. 
Isso porque os pés das crianças 
pequenas crescem com mais vel-
ocidade e o calçado pode alterar a 
formação dos pés.

Circo

Atividades físicas e os 
benefícios para crianças

As atividades são lúdicas, des-
pertam o lado criativo e treinam 
habilidades, como jogo de cintura 
e improviso. Sim, há movimen-
tos mais desafiadores, como as 
manobras nos tecidos e os saltos 
no trapézio, que garantem forta-
lecimento muscular e flexibilidade. 
Por isso, é uma atividade que es-
timula a coragem e o desafio pes-
soal e requer orientação e equipa-
mentos de segurança. O circuito 
acrobático, onde se aprende a dar 
cambalhotas, pode começar a par-
tir dos 3 anos, mas é só depois dos 
6 que as aulas com contorcionis-
mos e saltos acontecem pra valer.

Natação
Aposto que você cansou de 

ouvir que a natação é o esporte 
mais completo de todos. E é ver-
dade. O exercício trabalha todos 
os grupos musculares na mesma 
proporção, sem impacto, melhora 
o alongamento e aumenta a ca-
pacidade pulmonar, já que o con-
trole da respiração é imprescindív-
el. A única contraindicação é para 
crianças com alergia ou otites 
(nesse último caso, tampões fei-
tos sob medida devem resolver). 
Segundo a Sociedade Brasileira 
de Pediatria, as crianças já podem 
aproveitar as aulas na piscina a 
partir dos 6 meses.

Parede de escalada
Força, coordenação motora, 

determinação e um bocado de au-
tocontrole são necessários para 
chegar até o topo. Como é preci-
so desenvolver uma estratégia, 
planejando o melhor caminho a 
fazer de acordo com disponibili-
dade de apoios para os pés, é ideal 
para crianças maiores, a partir dos 
7 anos. Antes disso, pode causar 
um estresse desnecessário.

Ioga
Algumas academias já têm 

aulas direcionadas para crianças. 
Além do baixo risco de lesão, as 
diferentes posturas trabalham 
com alongamento, concentração 
e flexibilidade, fazendo com que 
se crie uma consciência corporal. 
A respiração também é treinada 
para acompanhar os movimentos. 
A partir dos 5 anos dá para ensaiar 
as primeiras saudações ao sol.

Além do baixo risco de lesão, as diferentes posturas trabalham com alongamento, 
concentração e flexibilidade, fazendo com que se crie uma consciência corporal
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Seu pet também precisa de amigos!
Propicie momentos de interação com outros animais para ele.
Ou quem sabe, uma companhia diária!

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

A pequena Belinha posando pra foto da mamãeKiara Piletti

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo

54 3452 0655

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

Carros voadores, capazes de 
nos livrar de congestionamentos, 
ainda não existem. Mas, já reparou 
como certos elementos do dia a 
dia são dignos de ficção científica? 
É o caso da posse responsável com 
o microchip usado em pets!

Contendo algumas das prin-
cipais informações a respeito dos 
nossos amigos, ele fica sob a pele, 
e é um importante mecanismo 
para cuidar dos pets. Aqui estão al-
gumas das principais curiosidades 
a respeito do microchip.

O microchip 
não é um GPS
De acordo com a médica-ve-

terinária e gerente de clínicas da 
Petz, Dra. Karina Mussolino, essa 
é uma das principais confusões a 
respeito do projeto posse respon-
sável. Isso porque, diferentemente 
do que muitos pensam, ele não 
funciona como um radar ou GPS. 
Ou seja: por meio dele, não é pos-

O microchip é do tamanho de um grão de arroz, independentemente do porte do seu pet

Microchip pet: você sabe como funciona?

sível descobrir a localização do pet 
à distância.

Na verdade, a doutora explica 
que ele funciona mais para identi-
ficação de animais de estimação. 
Nele, são colocados dados como 
raça, nome, idade, histórico de 
doenças e dados do tutor. “Em 
situações de perda, a pessoa que 
encontrou o pet poderá levá-lo ao 
veterinário, que pode ver o código 
e encontrar o dossiê”, diz.

Assim, além de conseguir en-
trar em contato com o tutor, o ve-
terinário também fica ciente em 
caso de problemas crônicos que 
exigem cuidados especiais.

O procedimento de 
colocação é rápido 
e indolor
Talvez por nos lembrar um 

pouco a ficção científica, muitos 
imaginam que o microchip seja 
colocado de maneira brusca. Mas 
a realidade é bem mais simples, e 

o aplicador é como se fosse uma 
seringa especial. Depois de feita 
a limpeza do local (geralmente, 
na nuca), coloca-se o aplicador de 
maneira subcutânea, e o micro-
chip é inserido como se fosse uma 
medicação. E caso você esteja se 
perguntando, o microchip é do 
tamanho de um grão de arroz, in-
dependentemente do porte do seu 
pet.

Pouco popular no Brasil, 
o microchip é exigido 
em viagens ao exterior
Infelizmente, ainda não exis-

te uma grande conscientização a 
respeito do microchip no Brasil. 
Prova disso é que muitos veteriná-
rios não possuem o leitor em suas 
clínicas, e são raros os tutores que 
se preocupam em manter as infor-
mações atualizadas.

Mas saiba que, em caso de via-
gens com cachorro para o exterior, 
ele é essencial! Além de ser cobra-
do pela maior parte das compa-
nhias aéreas, muitos países, como 
Estados Unidos e membros da 
União Europeia, exigem que o pet 
possua microchip de identificação.

Cães e gatos não 
são os únicos a receber 
o microchip
Enquanto para cães e gatos a 

identificação por microchip é obri-
gatória somente em alguns esta-
dos, quando o assunto são répteis 
e outros animais silvestres, o uso é 
uma exigência do IBAMA em todo 
território nacional. Lembrando 
que, para serem considerados le-
gais, esses pets devem ser adqui-
ridos somente com posse respon-
sável de animais.

Agora que você já sabe mais 
sobre como funciona e qual é a im-
portância do microchip, pratique a 
posse responsável e não deixe de 
atualizar as informações dele na 
próxima consulta do seu amigo no 
veterinário!O microchip para animais contém um código exclusivo e inalterável que transmite 

informações específicas
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A linda professora Daniele Marcon comemora seu aniversario neste domingo, 7

O empresário Juarez Piva recebeu os cumprimentos pelo seu aniversário no terça-feira, dia 02

A sintonia do lindo casal está até nas comemorações de seus aniversários. Carlos Augusto Farina recebeu os cumprimentos 
pela passagem do seu aniversário na segunda-feira, 01 e Raquel Vieira recebeu os abraços na quarta-feira, 03

Nesta quinta-feira, 04, a bela Júlia Salvadori recebeu o carinho de seus familiares 
pela passagem do seu aniversário


