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Judith discute com Gabriel. Gabri-
el comenta sobre a marca de nascença 
dos guardiães-mor, e Feijão tenta dis-
farçar a preocupação. Marcos Paulo 
encontra Peçanha. Stella, Stefânia e 
Adamastor descobrem que Aranha foi 
vítima de uma emboscada. Luz, Feijão 
e Murilo são nomeados guardiães. Fei-
jão pede para passar a noite na gruta da 
fonte. Rivalda ofende Diana, e Afrodite 
manda que ela saia de casa. Luz conta 
para Júnior e Sóstenes sobre a reunião 
dos guardiães. Valentina reclama por 
não ser uma guardiã. Rivalda é atrope-
lada por Olavo. Feijão encontra a pas-
sagem para uma gruta secreta.

Janaína explica a La Donna e a 
Madá que sabotaram os doces. Jerôn-
imo se oferece para ajudar Janaína, 
sob os olhares desconfiados de Oto-
niel e Herculano. Diego ouve Quinzin-
ho comentar com Candé que vetou a 
participação de Dandara no show de 
La Donna. Jofre avisa a Lidiane que 
Manu sumiu. João e Manu conseguem 
se libertar. Manu chega a tempo para 
apresentar o show de La Donna. Figue-
irinha diz a Mercedes que o plano não 
deu certo e ela se irrita com o sucesso 
de Janaína. João alerta Janaína para 
não criar expectativa em relação a 
Jerônimo.

Todos vibram com o nascimento 
de Raduan. Teresa conforta Bruno. Ali 
chora ao pensar em Sara, e Mamede 
tem esperanças de que o neto aceite 
se casar com uma palestina. Eva anun-
cia que Davi não corre mais risco de 
morte. Dalila expulsa Youssef de sua 
casa, e afirma a Fairouz que se vin-
gará de Jamil e Laila. Zuleika recusa a 
proposta de casamento de Almeidinha. 
Missade questiona Elias sobre Helena. 
Bruno decide viajar para a Europa, e 
avisa a Laila. Valeria exige que Nor-
berto se case com ela. Rogério explica 
a Faruq e Letícia como o médico pode 
validar seu diploma no Brasil. Tomás e 
Cibele se unem para reunir Almeidinha 
e Zuleika. Laila garante a Jamil que ja-
mais se envolverá com Bruno. 

A Lua crescente em Leão colabora 
para interagir com fatores emocion-
ais que desafiam a autoestima. É uma 
semana importante para o amadure-
cimento emocional para seguir pleno 
dentro de suas necessidades afetivas. 
O céu colabora para o desenvolvimento 
em família, entretanto também existem 
alguns desafetos ou insatisfação com 
algumas pessoas isoladas. A experiên-
cia pede de você maturidade e enten-
dimento do momento atual. Se tiver 
filhos, é necessário entender que ele(s) 
passa(m) por uma nova fase, e isso pode 
acentuar algum tipo de afastamento 
emocional.

A Lua crescente em Leão colabo-
ra para o entendimento emocional de 
situações que vem reprimindo. É uma 
semana para interagir com os seus sen-
timentos de uma forma mais consciente 
sobre as necessidades em família ou 
para concluir assuntos importantes 
de imóvel. Você está transitando uma 
nova fase emocional, e as circunstân-
cias impactam as relações em família. 
Você está em crescimento, entretanto 
é emocional e desenvolve-se através do 
autoconhecimento e de uma nova abor-
dagem sobre as necessidades mais ín-
timas. São favoráveis os investimentos 
para o imóvel. 

A Lua crescente em Leão colabora 
com soluções em família e domésticas. 
O céu contribui com investimentos 
destinados à casa ou a assuntos mais 
significativos, como a compra ou venda 
de imóveis. É uma semana muito pos-
itiva para avaliar os investimentos e 
realizar algum tipo de plano mais elab-
orado para a família. É imprescindível 
entender de que forma deseja conduzir 
a sua vida, principalmente no âmbito 
emocional, entretanto os aspectos co-
laboram para essa análise. Esse setor 
também pode trazer cuidados para os 
pais e sogros, mas terá bons resulta-
dos.

A Lua crescente em Leão colab-
ora para os estudos e viagens. É uma 
semana maravilhosa para ampliar 
as suas ideias e promover contato 
com outras culturas. O céu traz uma 
prioridade: ser feliz! É uma semana 
para pensar mais em você. Os de-
safios são depositados no reconheci-
mento financeiro e na forma de lidar 
com a sua rotina e produtividade. 
É imprescindível avaliar as ideias e 
de que forma deseja concretizar os 
planos profissionais. Você está em 
crescimento, mas precisa filtrar as 
situações externas para que não haja 
desperdícios.

É uma semana muito importante 
para lidar com a sua imagem e posturas 
necessárias para o seu desenvolvimen-
to pessoal. Isso acontece porque temos 
a Lua crescente em seu signo, no dia 
onze, o que o deixa em destaque. Está 
ótimo para se divertir, realizar ativi-
dades que favoreçam os seus talentos 
e concretizar uma viagem significativa. 
Os desafios residem em seus posiciona-
mentos! As metas estão abertas, e tudo 
caminha para uma vida mais plena e 
leve, entretanto existem algumas pes-
soas que se mantêm afastadas e que 
interferem em seus resultados. O céu 
alerta para as responsabilidades..

A Lua crescente em Leão abre para 
você o lazer e o entretenimento. É com 
certeza uma semana maravilhosa para se 
divertir e pensar mais em você. Fica aber-
to também o campo afetivo, e você amplia 
tanto as relações com os filhos quanto 
o relacionamento. O céu também abre 
possibilidades de viagens e cursos que 
lhe tragam reconhecimento e alegria. O 
desafio está na administração financeira, 
tanto para os investimentos quanto para a 
captação de novos recursos. É importante 
fazer um bom gerenciamento profissional 
e avaliar as responsabilidades. A realidade 
de alguns fatos ainda interfere na relação, 
exigindo posturas maduras.

É uma semana ótima para o setor 
profissional. O céu lhe dá condições 
para conduzir as metas. Esteja aberto 
para as oportunidades, inclusive para 
o reconhecimento no trabalho. É uma 
semana boa para sair da rotina e pro-
mover atividades que agregam prazer 
e bem-estar. Os desafios estão dire-
cionados às relações de convivência e 
o próprio relacionamento. O céu apon-
ta que o cônjuge está mais afastado 
e com dificuldade para interagir com 
pessoas ou ideias diferentes. Os desafi-
os também podem se estender para a 
comunicação e a forma de transmitir 
algum tipo de informação.

A Lua crescente em Leão traz 
análises das condições financeiras e, 
com isso, amplia as oportunidades 
profissionais. O céu possibilita o recon-
hecimento e experiências que o deixam 
em destaque profissional. Há desafios 
para se relacionar com algumas pes-
soas e interagir de uma forma que co-
labore com o seu destaque, por isso 
precisa prestar atenção se está aberto 
a receber o melhor e se as pessoas de 
sua convivência colaboram com o seu 
crescimento. Está com ótimas per-
cepções sobre a sua atuação em pro-
jetos, entretanto algumas pessoas se 
mantêm afastadas.

A Lua crescente em Leão colabora 
com o trabalho e a sua rotina. É uma se-
mana muito produtiva e com excelentes 
oportunidades de trabalho. É favorável 
para obter soluções financeiras e avaliar 
os desperdícios. A rotina merece uma 
atenção especial, e será necessário re-
alizar um planejamento adequado para 
o momento atual. As mudanças de hábi-
tos são muito bem-vindas! Mas ainda há 
desafios financeiros, e as contas devem 
ser priorizadas. É imprescindível avaliar 
os projetos e a convivência em grupo, 
porque o céu deixa muito claro que deve 
aprimorar as relações de trabalho para 
obter o crescimento que almeja.

É um dia ótimo para lidar com 
os projetos e os amigos. O céu lhe dá 
abertura para interagir e movimen-
tar as suas ideias. O céu favorece as 
relações e a comunicação entre as 
pessoas. Não é uma boa semana para 
investir! Atenção com os imprevistos 
materiais e pagamento de contas. 
Os investimentos devem passar por 
uma análise mais profunda para que 
prossiga com os seus planos e metas. 
A insatisfação é forte, em relação à 
família e fatores que impactam nega-
tivamente o relacionamento. Mas está 
ótimo para se relacionar e buscar no-
vas alternativas.

A Lua crescente em Leão abre 
as relações, tanto para o próprio rel-
acionamento afetivo quanto para as 
relações com os amigos e parentes. 
É uma semana muito positiva para se 
comunicar e realizar pequenos deslo-
camentos. Os desafios estão nos im-
previstos e situações que podem traz-
er incômodos para algumas relações 
isoladas. Você está com vontade de 
ficar mais isolado e mais reflexivo 
perante algumas situações externas, 
entretanto o cenário pede uma troca 
mais ativa, o que não é de todo ruim, 
mas pode trazer alguns conflitos emo-
cionais.

A Lua crescente em Leão colabora 
para o relacionamento e o desenvolvi-
mento do cônjuge. É uma semana mar-
avilhosa para interagir com os amigos, 
parentes e pessoas de sua convivência. 
O cônjuge ou uma pessoa importante 
para a experiência é desafiado a se posi-
cionar em família ou a realizar algum 
tipo de interação mais íntima. Existem 
também alguns desafetos que interfer-
em na relação com algumas pessoas 
próximas, mas tudo de uma forma ca-
muflada e silenciosa. A experiência o 
leva a amadurecer os sentimentos e ex-
pectativas com parentes ou uma pessoa 
de sua convivência. 

Jefferson conta para Gui que está 
arrependido de dedurar Luca para a di-
retora, já que não tem certeza de que 
ele viralizou o vídeo. Fernanda e Durval 
vão à escola para conversarem sobre 
a educação das filhas. Ciro aconselha 
Roger a parar de investigar Pendleton. 
Guilherme pressiona Filipa a confes-
sar que ela viralizou o vídeo de Ruth 
e ameaça contar a verdade no lugar 
dela. Mirela e Jeff vão à casa de Luca 
e o menino pede desculpa por ter dito 
à diretora algo que não tinha certeza. 
Afonso, deprimido, pede para Hugo 
levá-lo à casa de Luísa. Yasmin tenta 
falsificar a assinatura de Claudia na ad-
vertência que levou da escola e a mãe 
descobre tudo. Afonso diz à Luísa que 
só vai melhorar se ela voltar para ele. 
Marcelo chega. Ruth envia um teclado 
de presente para Bento. Luísa manda 
Afonso embora de casa e ele diz que só 
se Marcelo for primeiro. Gabi vê o corte 
na perna de Mirela e o Galo na cabeça 
do Vini, desconfiando de que os dois 
tenham se machucado juntos. Débora, 
sem avisar, vai à casa de Marcelo e coz-
inha para ele. João chega e a acusa de 
roubar o bilhete de Luísa. 

22 de dez. a 20 de jan.

23 de ago. a 22 de set.

21 de abr. a 20 de mai.

22 de nov. a 21 de dez.

22 de jul. a 22 de ago.

21 de mar. a 20 de abr.

23 de out a 21 de nov.

21 de jun. a 21 de jul.

20 de fev. a 20 de mar.

23 de set. a 22 de out.

21 de mai. a 20 de jun.

21 de jan. a 19 de fev.

Nesta segunda-feira, 06, em 
Londres, o novo integrande da 
família real britânica, filho do prínc-
ipe Harry e de sua mulher, Meghan 
Markle, e descrito pelo pai como 
“uma coisinha linda de morrer”.

É o primeiro bebê inter-racial 
na história recente da monarquia 
britânica. Meghan, de 37 anos, uma 
atriz americana, é de mãe negra e 
pai branco. O novo bebê real é o sé-
timo na linha de sucessão do trono 
britânico, atrás de deu avô Charles, 
de seu tio William, de seus primos 
George, Charlotte e Louis e de seu 
pai.

O menino nasceu com 3,2 qui-
los às 5h26 da segunda-feira (1h26 
no horário de Brasília), mas o anún-
cio só foi feito mais de nove horas 
depois. O sexo do bebê era segredo 
até o nascimento.

“Estou muito feliz de anunciar 
que Meghan e eu tivemos um bebê 
nesta manhã - um menino muito 
saudável”, disse Herry, de 34 anos, 

Nasce o filho do príncipe Herry e Meghan
“É uma coisinha linda de morrer”, diz o príncipe ao anunciar o nascimento do menino

a jornalistas do lado de fora do Frog-
more Cottage, a residência do casal, 
próxima ao Palácio de Windsor.

“Mãe e bebê estão passando 
incrielmente bem. Foi a experiência 
mais incrível que eu posso imaginar. 
Como qualquer mulher faz isso es-
tar além da minha compreensão, e 
estamos muito emocionados”, com-
pletou ele minutos após o casal ter 
anunciado o nascimento nas redes 
sociais.

A imprensa britânica especu-
la que a criança tenha nascido em 
Frogmore Cottage ou em algum 
local na propriedade e não no hos-
pital, mas não há confirmação ofi-
cial sobre o lugar do  nascimento. 
Meghan já tinha expressado o dese-
jo de ter o bebê em casa.

“O bebê tem o temperamento 
mais doce, ele é muito calmo. Ele 
tem sido um sonho. Tenho os dois 
melhores caras do mundo, então, 
estou realmente feliz”, afirmou 
Meghan.

A família optou por uma aparição mais discreta, dentro do Castelo de Windsor, 
com presença de poucos fotógrafos, diferente da tradição do nascimento dos úl-
timos bebês reais, que apareceram do lado de fora
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No dia 30 de abril a moda gaú-
cha perdeu um de seus mais brilhan-
tes estilistas Rui Spohr.

Rui Spohr foi chamado de “O 
mais emblemático estilista do Sul. 
Difícil haver em Porto Alegre al-
guém verdadeiramente interessado 
em moda que desconheça a tra-
jetória de seu maior estilista”. Zero 
Hora

Seu trabalho é estudado aca-
demicamente como uma referência, 
para estilistas, estudantes ou sim-
plesmente apreciadores de moda. 
Em sua trajetória Rui foi professor, 
escritor, estilista e pintor.

Flavio Spohr (posteriormente 
Rui) foi criado dentro de padrões 
germânicos. Natural de Novo Ham-
burgo – RS,  Rui nasceu fadado a 
ser padre ou militar de acordo com 
os costumes da época, mas natural-
mente esse não seria o caminho de 
um profissional com uma mente cri-
ativa e inconformada como a dele. 

Rui iniciou sua carreira aos 
14 anos trabalhando na fábrica de 
calçados do pai, um ano depois mu-
dou-se para a capital Porto Alegre 
onde iniciou o curso de Belas Ar-
tes na UFRGS, nesse mesmo ano 
promoveu seu primeiro desfile de 
moda, que ganhou destaque na Re-
vista Globo. 

Em 1952 se mudou para Paris e 
foi considerado o primeiro brasilei-
ro a se profissionalizar em moda na 
França. 

Em 1953, estagia para o chape-
leiro parisiense Jean Barthet, já no 
Brasil abre seu primeiro ateliê espe-
cializado em chapéus, casa-se com 
Dóris Uhr Spohr, a qual trabalhou 
junto até seus últimos dias. 

Em 1970 inaugurou sua Maison 
na Rua Miguel Tostes em Porto Ale-

Rui Spohr

“As idas ao atelier dele eram aulas, de moda, de história, cada peça tinha um mo-
tivo um significado e o Rui sempre sabia me explicar, me mostrou um vestido 
longo todo em paetês preto branco e vermelho que a top model Shirley Mallmann 
havia usado em um desfile seu, apontando como uma das peças preferidas de seu 
acervo.” Allan Correa

gre – RS.
Realizou seu primeiro desfile de 

alta-costura, em 1967. Criou vestidos 
para personalidades como a brasilei-
ra Ieda Maria Vargas, Miss Universo 
1963,  a primeira dama Scila Médici 
1971, o vestido de noiva para a mode-
lo Deise Nunes, Miss Brasil 1986.  

A produtora de moda e publici-

dade Beauté Killers a qual faço as-
sessoria de moda e comunicação  re-
cebeu o ano passado a proposta de 
fazer um editorial de Haute Couture 
para uma revista internacional, este 
ainda não publicado! O nosso stylist 
Allan Correa foi até o atelier do Rui 
na ocasião para selecionar algumas 
peças do acervo. 

Para comemorar os 40 anos 
da Melissa, a Grendene lançou  a 
coisa mais horrorosa que a marca 
já produziu.

Para agradar a Pedro e Alex-
andre Grendene o estilista forçou 
a barra ao rememorar o antepas-
sado dos irmãos que produziam 
trama de plástico para os gar-
rafões de vinho comum.

Batizados de Alma e Origem, 
o  duo de sapatilha e bolsa inspi-
rados nos antigos garrafões de 
vinho com trama de plástico dos 
anos 70, que chegaram para sub-
stituir as peças até então feitas 

Misericórdia!

de vime, vão para o mercado a R$ 
500,00.

Difícil vai ser ver o produto 
fora dos editoriais de moda pa-
gos a peso de ouro, pois carregar 
uma bolsa que é um garrafão de 
vinho isabelão pode ser fashion 
em Paris, mas aqui vai ser pre-
ciso muita coragem para sair de  
cosplay de linha de produção vi-
tivinícola.

Mas como tem gosto para 
tudo: está aí a obra prima que 
marca o início da Grendene com 
sandálias de plástico. Um  brinde 
com “isabelão”!
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Tendência nas passarelas da 
moda em Milão, o animal print 
promete não sair de moda tão 
cedo e também chegam forte na 
decoração, trazendo vida, charme 
e diversão.

Surgido nos anos 1950, o ter-
mo animal print foi inspirado no 
estilo africano e começou a ser 
usado tanto na moda como na 
decoração. O termo remete ao 
uso de estampas animais, como 
zebra, onça, leopardo, crocodilo, 
girafa, cobra e vaca, usadas na 
confecção de roupas, bolsas, al-
mofadas, cadeiras, como outras 

Animal print para ousar na decoração
tantas coisas. A decoração animal 
print costuma ser bem versátil, 
funcionando na maioria dos cô-
modos e combinando desde os 
estilos neutros como até os mais 
elaborados.

Moderação
A regra de ouro com animal 

print é não exagerar na dose. 
Nada de colocar um tapete zebra-
do com cortina zebrada e almofa-
da também zebrada na sala! Fica 
caricato e visualmente poluído. 
Lembre-se de que a linha entre o 
bom gosto e o mau gosto na dec-

oração é muito tênue. Ainda que 
as peças sejam bonitas, se elas 
não forem usadas com o devido 
equilíbrio, o resultado estético 
pode parecer muito alegórico — 
até porque estampas de bicho já 
são suficientemente chamativas.

Bases neutras
Para ficar leve e harmoniosa 

sem deixar de ser marcante, com-
bine elementos em animal print 
com bases neutras, como o bran-
co, o preto e o bege. Um quarto 
todo branquinho, por exemplo, 
fica incrível com uma colcha de 
zebra. Uma sala em tons terrosos 
pode ter vasos com estampa de 
onça. Para dar certo, basta que as 
cores da estampa dialoguem com 
a cor predominante no espaço.

Introduzir aos poucos
Para quem segue a linha mais 

discreta, mas curte o animal print 
e gostaria de usá-lo na decoração 
da casa, não precisa temer, já que 
definitivamente não é necessário 
revestir uma parede inteira com 
papel estampado! O ideal é in-
troduzir aos poucos na décor, in-
vestindo em detalhes como capas 
de almofadas, guardanapos, rou-
pas de cama, louças, tapetes, por-
ta-retratos, aparelhos de jantar e 
pequenas peças decorativas. Aos 
poucos, a utilização desse tipo de 
estampa vai se tornar mais fácil e 
natural.

Perder o medo de ousar
Diferenciada e marcante, 

essa estampa nunca vai pas-
sar despercebida. O animalismo 
parece ter sido criado para pes-
soas ousadas e criativas. Sendo 
assim, não é preciso se limitar a 
combinações previsíveis.  É pos-
sível investir sutilmente em um 
mix de estampas, apostar em 
quadros e esculturas estampadas 
e até mesmo fazer a composição 
com cores de tons vibrantes, 
como o vermelho e o amarelo.

Ambiente aconchegante
A decoração com elementos 

em animal print pode ficar muito 
acolhedora, bastando, para isso, 

compor o projeto usando plantas, 
detalhes em madeira, almofadas, 
tapetes e uma iluminação indi-
reta, de preferência amarelada. 

Aposte em luminárias, lustres, 
arandelas, pendentes e abajures. 
O visual fica simplesmente incrív-
el!

As peças devem ser usadas com o devido equilíbrio, o resultado estético pode pare-
cer muito alegórico

Para o animal print não pesar na decoração do quarto o idela é usar como base 
tons neutros e claros

Para quem tem medo de usar essa estampa a dica é introduzi-la aos poucos na décor

Diferenciada e marcante, essa estampa nunca vai passar despercebida, masmo 
quando combinada com cores mais vibrantes
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O Brique na Praça ocorre no 
próximo sábado, dia 11 de maio, a 
partir das 8hs até 16hs, na Praça 
Centenário, no Centro de Ben-
to Gonçalves. O evento benef-
icente, criado em 2002, reúne 
expositores de diversas áreas 
como vestuário, artesanato, al-
imentação, entre outros, é real-
izado pela Instituição Pequeno 
Grande Campeão.

O objetivo é integrar as insti-
tuições assistenciais do municí-
pio e pessoas físicas (artesões, 
MEIs e Outros), a fim de com-

Brique da Praça no sábado, dia 11
ercializar produtos de qualquer 
natureza, produzidos ou doa-
dos, proporcionando a captação 
de recursos necessários à ma-
nutenção dos projetos sociais. 
Ao todo serão 15 edições neste 
ano.

Aos interessados em serem 
expositores, favor comparecer 
na sede da Instituição Pequeno 
Grande Campeão, na Rua Júlio 
de Castilhos, 251, Sala 12, Centro 
de Bento, das 14hs às 16hs. Mais 
informações pelos telefones (54) 
3453-7193 e/ ou 99928-3380.

A edição de Mercado de Rua, 
do mês de maio, será especial 
para o dia das mães, a edição 
ocorrerá no dia 12 na rua cob-
erta de Bento Gonçalves, a feira 
independente e marcas autorais 
envolverá vários segmentos: De-
sign, decoração, moda, acessóri-
os, utensílios, arte, gastronomia, 
artesanato alternativo e outros 
segmentos, comercializados pe-

Com início na quinta-feira (9), 
na Fundação Casa das Artes a ex-
posição Pessoas de Pepe Pessoa, 
o conjunto de imagens expressa 
30 anos da trajetória profissional 
e artística do fotógrafo e maqui-
ador.

A exposição recebe esse 
nome em alusão ao nome do 
fotógrafo, referencia os seres que 
habitam a terra e também hom-
enageia a construção coletiva da 
exposição e da carreira de Pepe.

As fotos são retiradas de três 
livros e tem imagens feitas pelos 
alunos da matéria de Fotografia e 
Moda, dos quais Pepe é professor 
a 9 anos, e outro contendo regis-

Exposição conta a história 
do maquiador e fotógrafo Pepe

Serviço
Exposição: Pessoa (s), 
Coletivo 
de Fotógrafos
Vernissage: 9 de 
maio, às 19h30, na 
Fundação Casa 
das Artes
Período de Visitação: 
de 9 maio a 
2 de junho
Onde: Fundação 
Casa das Artes – Rua 
Herny Hugo Dreher, 
127, bairro Planalto
Fotógrafos do 
coletivo: Alesi Ditadi, 
Bruno Zulian, Carlos 
Pontalti, Javier Herre
ra, Jessica Melinda, 
Luiz Scmitz, Ricardo 
Belini, Rodrigo Onzi, 
Silas Abreu, 
Toddy Holand, 
Vibiana Cornutti 
e Wélligton Damin.

tros de maquiagens artísticas fei-
tas por ele. Haverá, também, um 
vídeo que é uma junção de fotos 
de making-ofs, produzido por Le-
andro Foscarini com trilha sonora 
de Beto Scopel, remix da músi-
ca “Essas Pessoas” de Astrubal 
Trouxe o Trombone. 

O Fotógrafo e maquiador Gi-
useppe Pessoa, o Pepe, veio da 
capital da Paraíba para Caxias 
do Sul, era maquiador de uma 
companhia de teatro chamada 
Bigorna, do dramaturgo, escritor 
e cordelista Waldemar José Sol-
ha, com a qual percorreu grande 
parte do Brasil. Durante uma das 
viagens, conheceu a trupe do 

Grupo de Teatro Oficina Um, da 
UCS, onde surgiu um convite para 
que ele viesse à Caxias ministrar 
um curso de maquiagem. Após 
o sucesso do curso, surgiu um 
convite para que Pepe ficasse, e 
assumisse o cargo de professor 
no Senac, em Caxias do Sul, onde 
construiu sua história e conso-
lidou sua carreira na região.

A exposição é comemorativa aos 30 anos de carreira de Pepe

Mercado de rua terá edição 
especial de dia das mães

las mãos de quem faz. Cultura, 
lazer e outras atrações.

O evento contará com 
opções de almoço para todos 
os públicos  veganos e vege-
tarianos, café, cerveja artesanal, 
lounge, além de ótimas músi-
cas. Os visitantes podem levar o 
chimarrão e toda a família para 
aproveitar excelentes momen-
tos.

A Praça do Centro de Artes 
e Esportes Unificados (CEU) 
receberá no dia 15 de maio, ás 
14h um evento comemorativo 
de dia das mães. A tarde es-
tará cheia de programações: 
apresentações das oficinas de 
Canto Coral, Violão e Dança 
Urbana. As mães poderão 
desfrutar de exposição de tra-
balhos das oficinas de Desen-
ho Artístico e Artesanato em 
Madeira, e ainda distribuição 
de mimos confeccionados pe-
las alunas de Crochê e Amig-
urumi.

Será oferecido ás mães 
serviços de beleza, orien-
tações sobre saúde além da 
possibilidade de realização de 
testes, que serão feitos pela 
mesa de atendimento da UBS 
Ouro Verde. 

Ao final da programação 
às mães desfrutarão de um 
café da tarde.

O evento beneficente, criado em 2002, reúne expositores de diversas áreas como 
vestuário, artesanato, alimentação

O evento contará com opções de almoço para todos os públicos  veganos e vege-
tarianos, café, cerveja artesanal, lounge, além de ótimas músicas

O Museu do Imigrante re-
ceberá a Exposição Histórias da 
Fenavinho, em comemoração ao 
Dia Internacional e 17ª Semana 
dos Museus. Ocorrerá durante 13 
de maio e 30 de junho.

A Exposição é muito impor-
tante para comemorar a volta da 
Festa Nacional do Vinho que ac-
ontecerá junto com a ExpoBento 
neste ano e apresentará narrati-
vas da história da Fenavinho ao 
longo dos anos, desde a primeira 
edição que ocorreu em 1967.

A discussão principal será 
o papel das soberanas perante 
a comemoração, evidenciando 
também a importância da festa na 
história, memória e identidade de 
Bento Gonçalves, serão demon-
strados ao público documentos, 
fotos, o vestido da Imperatriz da 
II Fenavinho, e outros objetos que 
remetem e contam a história do 
evento.

A Fundação Casa das Artes 

Exposição “Histórias da 
Fenavinho” no Museu do Imigrante

Comemoração 
do dia das mães 
na Praça CEU

por meio do Museu do Imigrante e 
Associação Amigos do Museu em 
parceria com a Secretaria de Cul-
tura e apoio do Circolo Trentino 
di Bento Gonçalves, promoverão 
o evento comemorativo.

Exposição: 
Histórias da 
Fenavinho
Vernissage: 13/05/2019 
- 19h30 às 21h.

Data: 13/05 à 30/06

Horário de visitação: 
08h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17h30

Local: Museu do 
Imigrante de 
Bento Gonçalves

Dia das Mães 
na Praça CEU

Evento: 15 de maio

Horário: 14h

Local: Praça CEU 
Bento Gonçalves
Ouro Verde

Na foto, os vestidos com os quais desfilaram as soberanas de cada período, que 
foram expostos na ExpoBento de 2017
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Netflix prodauzirá série 
sobre o resgate de jovens 
em caverna na Tailândia

Em 2018, o caso de 12 garo-
tos tailandeses e seu técnico de 
futebol, que ficaram presos em 
uma caverna inundada na Tailân-
dia, deixou o mundo atônito, sem 
saber se o seu resgate seria bem 
sucedido ou não. Como era de se 
esperar após a resolução do prob-
lema, os direitos sobre a história 
foram vendidos e foi anunciada 
uma minissérie da Netflix que ad-
aptará todo o drama dos garotos.

De acordo com o The Holly-
wood Reporter, a plataforma de 
streaming anunciou uma parceria 
com a produtora SK Global Enter-
tainment para produzir uma série 
sobre todo o resgate dos jovens. 
Os 12 garotos, que faziam parte 
de uma equipe de futebol, ficar-
am presos junto com seu treina-
dor em um complexo de cavernas 
após uma forte chuva ter deixado 
tudo inundado e praticamente 

impossível de sair.

Momentos de tensão
Depois de duas semanas 

enfrentando as fortes chuvas, 
equipes chegaram até eles e 
conseguiram resgatar todos com 
vida. A série deve mostrar exata-
mente o drama dentro da caverna 
e da equipe de resgate que ten-
tou tirar eles de lá.

Fica a dúvida se a série 
também mostrará os esforços de 
Elon Musk, que surgiu do nada 
querendo salvar o dia com um 
time de engenheiros e o projeto 
de um mini-submarino do taman-
ho das crianças, mas foi eventual-
mente ignorado por chegar tarde 
demais e com uma ideia pouco 
prática para a situação, chamou 
o mergulhador-chefe da equipe 
de resgate de “pedófilo” e foi pro-
cessado pelo profissional.

A Netflix não anunciou quando pretende lançar a minissérie no serviço de 
streaming

Usuários falecidos podem ultrapassar 
o número de vivos no Facebook

Pesquisadores da Universi-
dade de Oxford fizeram um es-
tudo estatístico sobre as pessoas 
que usam o Facebook e chegaram 
à conclusão de que, considerando 
a base atual do site, em 50 anos 
a rede social terá mais usuários 
falecidos do que vivos. A pesqui-
sa levou em consideração o ciclo 
comum de vida, com parâmetros 
ligados à taxa de mortalidade de 
países cuja população tem contas 
ativas no site.

A ideia dos pesquisadores de 
Oxford era tentar projetar como 
será tratada nossa herança digital 
no futuro e como nossos dados 

serão usados após nossa morte. 
O estudo considera que, se a rede 
social ficar congelada e não deix-
ar mais ninguém se cadastrar, o 
número de usuários falecidos su-
perará o de vivos até 2070, já que 
1,4 bilhão de pessoas que usam o 
Facebook hoje devem morrer an-
tes de 2100.

David Watson, um dos au-
tores da análise, comentou à pub-
licação ScienceDaily que acredita 
ser fundamental garantir que o 
acesso a dados históricos, como 
a herança digital de usuários de 
redes sociais, não fique limitado 
a uma única empresa, sendo im-

portante que essas informações 
fiquem disponíveis para gerações 
futuras. Basicamente, no eventu-
al fechamento do Facebook, toda 
uma vida online criada pelas pes-
soas pode simplesmente sumir da 
internet.

Os pesquisadores ainda não 
têm uma solução final para o 
problema, mas acreditam que 
sites como o Facebook podem 
trabalhar com historiadores, ar-
quivistas e especialistas em éti-
ca para tentar montar um pro-
cesso de curadores de dados e 
preservar a memória de seus 
usuários.

Se a rede social ficar congelada e não deixar mais ninguém se cadastrar, o número de usuários falecidos superará o de vivos 
até 2070

Netflix ou Disney+? Quem vai vencer a batalha do streaming?
Como todo mundo sabe, 

a Disney deve desembarcar 
com força total no mercado de 
streaming audiovisual — com 
poderio pesado, suficiente para 
derrubar a Netflix. Coloque nes-
sa lista outras concorrentes, a 
exemplo de Amazon Prime, Hulu, 
HBO Go, entre outras, minando o 
controle da atual líder e você terá 
uma batalha um tanto quanto in-
teressante. E quem será que vai 
vencer?

Ainda que o Disney+ (que 
um dia cogitou-se chamar Disney 
Play) seja lançado somente nos 
últimos meses de 2019, já vale 
aquela avaliada prévia.

Preço e disponibilidade
É bem possível que o Disney+ 

chegue atacando diretamente o 
bolso dos assinantes com uma 
oferta de preço baixo, algo em 
torno de US$ 5,99 (R$ 24), en-
quanto o plano básico da Netflix 
sai por US$ 8,99 nos Estados Un-
idos (R$ 35,40).

Com diferentes planos, liber-
ação de telas e alcance em mui-
tos países, o Disney+ vai depend-
er muito de sua distribuição em 
todo o mundo, além de ofertas de 
pacotes que até mesmo incluam 
programação em 4K. As atrações 
da ESPN+ e do Hulu podem, por 
exemplo, vir como interessantes 
brindes temporários para novos 
seguidores.

O Disney+ deve chegar aos 
Estados Unidos no dia 12 de no-
vembro e, caso queira mesmo 
derrubar a concorrência, precisa 
se agilizar para estar o quanto 
antes em outros países.

Ferramentas e interface
Por enquanto não há mui-

to o que mostrar a respeito do 
visual de navegação do Disney+, 
a não ser uma interface mostra-
da pela própria Disney e que se 
parece bastante com o layout de 
“tijolos” da Netflix. Nessa prévia 
é possível ver um acesso direto 
às produções mais populares de 
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 
National Geographic.

A Netflix possui uma equipe 
interna que passa muito tempo 
somente otimizando as experiên-
cias de uso em diversos dispos-
itivos e sempre está testando 
novas maneiras para os usuários 
interagirem. 

Conteúdo
Aqui o bicho pega para a Net-

flix. Isso porque o atual modelo 
de negócios de conteúdo obriga 
a companhia a lidar com atrações 

de terceiros no catálogo de acor-
do com os licenciamentos em 
cada praça — daí a razão de você 
ver muita coisa entrando e saindo 
do ar mensalmente. Embora se-
jam mais de 6 mil títulos, muitos 
deles ficam indisponíveis de acor-
do com a região.

Já o Disney+ deve ter tudo o 
que é mais popular em todas as 
propriedades da Disney desde o 
primeiro dia e sem data para sair 
de catálogo. Isso inclui não so-
mente animações e filmes clás-
sicos, a exemplo de “Branca de 
Neve” e “Aladdin”, mas também 
filmes do Marvel Studios e “Star 
Wars”, que, como sabemos, são 
campeões de audiência e gostam 
de quebrar recordes bilionários 
de vendas de ingressos.

Coloque na conta a mais lon-
geva série da história da TV, “Os 
Simpsons”, e programas que vêm 
com a Fox e você terá uma fonte 

de respeito. A Netflix pode estar 
construindo sua própria história 
com “Orange is the New Black”, 
“GLOW”, “BoJack Horseman” e 
atrações que chegam ao Oscar (e 
vencem), a exemplo de “Roma”, 
mas ainda falta bastante para que 
ela tenha a biblioteca combinada 
de Disney e Fox.

Visão geral
A Netflix é o “serviço a ser 

batido”, com nada menos do que 
140 milhões de assinantes em 
todo o mundo e uma ampla bib-
lioteca que cresceu em quan-
tidade e amplitude devido ao 
bom aproveitamento dos dados 
captados na própria plataforma, 
via business intelligence. Isso 
a tornou o lar de grandes doc-
umentários e dramas originais, 
especiais de comédia, TV infantil, 
animação e ficção científica.

A companhia teve que 
aprender que a expectativa de 
seu público pode exigir gastos 
astronômicos, como no licen-
ciamento de séries com públi-
co sempre cativo, a exemplo 
de “Friends” e “The Office”, e 
em produções como “Stranger 
Things” e “Master of None”. A 
chegada do Disney+ removeria 

grande parte do conteúdo, que já 
lucra bastante com a Netflix — ela 
paga em torno de US$ 300 mil-
hões para ter os heróis do Marvel 
Studios e outras atrações em seu 
catálogo, por exemplo.

Para o analista Stephan Pa-
ternot, CEO do mercado de fi-
nanciamento de filmes Slated, 
“a Disney provavelmente dom-
inará completamente” devido 
à força de seus vários serviços 
subsidiários, como a ESPN. É 
simplesmente de tirar o fôlego a 
posição da ESPN, do Disney+ e 
do Hulu (que se aproxima mais 
da Netflix e acumula receita com 
lentidão, em parte graças a cam-
adas ao vivo e apoiadas por anún-
cios)”.

Porém, a Netflix já se tornou 
algo muito popular no uso cotidi-
ano, e a maneira como o Dis-
ney+ vem chegando ao mercado 
parece mais com um serviço de 
nicho: se você não é fã hardcore 
de Marvel Studios, “Star Wars” ou 
animações, é pouco provável que 
a Casa do Mickey tire a liderança 
da atual campeã de audiência. 
Mas, como tudo no entreteni-
mento pode mudar, teremos que 
aguardar para ver como serão os 
primeiros rounds desse confronto.

A Netflix já se tornou algo muito popular no uso cotidiano, e a maneira como 
o Disney+ vem chegando ao mercado parece mais com um serviço de nicho
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Instagram adota
fact-checking para reduzir 
boatos e notícias falsas

O Instagram é a próxima rede 
social a combater notícias falsas, 
desinformação e boatos prejudi-
ciais à sociedade. Segundo o site 
Poynter, a plataforma começa a 
testar nesta semana um sistema 
de checagem de fatos que opera 
em conjunto com o Facebook e 
tem como objetivo reduzir a vis-
ibilidade de publicações mentiro-
sas.

Tudo funciona de forma sim-
ples: o Facebook têm vários par-
ceiros ao redor do mundo que são 
responsáveis pelo fact-checking, 
usando ferramentas como recon-
hecimento de imagem e monito-
ramento de hashtags. A partir de 
agora, o Instagram — que pert-
ence à empresa de Mark Zuck-
erberg — também ganha o poder 
de identificar postagens poten-
cialmente falsas e enviá-las para 
essas agências, que farão a inter-
pretação e análise da publicação.

O veredito será repassado 

para a rede social e, caso a pub-
licação seja mesmo falsa, terá 
o seu alcance reduzido no feed. 
Como tudo é automatizado, rep-
licações ou cópias do conteúdo 
reprovado também serão pe-
nalizadas pelo algoritmo. Ainda 
segundo o Poynter, não é certo 
que o método funcione, já que as 
postagens no Instagram são bem 
diferentes das do Facebook em 
formato e conteúdo, com menos 
links e textos.

Combate preventivo
O Instagram também deve 

tomar medidas educativas contra 
a desinformação, como pop-ups 
na tela caso sejam pesquisados 
temas que envolvam fake news, a 
exemplo do movimento antivaci-
nação. Vale lembrar que no Brasil 
o Facebook já possui ferramen-
tas de fact-checking e o YouTube 
também adota estratégias pare-
cidas.

O Instagram também deve tomar medidas educativas contra a desinformação, 
como pop-ups na tela caso sejam pesquisados temas que envolvam fake news

Atendendo a pedidos, 
Twitter libera uso de GIFs, 
vídeos e fotos em retweets

Em um comunicado enviado 
à imprensa na segunda-feira, 06, 
o Twitter anunciou que os usuári-
os da rede social agora podem 
retweetar mensagens de outras 
pessoas e comentar o conteúdo 
com até quatro fotos, um GIF ou 
um vídeo. Até então, retweets po-
diam ser comentados apenas com 
texto.

A novidade é um recurso dese-
jado pela comunidade de usuários 
há um bom tempo. Com os novos 

recursos, repostagens ficam com 
um aspecto mais original e per-
mitem a disseminação de memes 
junto com mensagens de perfis 
famosos.

Essa mudança já está dis-
ponível nos apps do Twitter para 
Android, iOS, Windows 10, Twit-
ter Lite, website mobile e website 
desktop. A disseminação dessa 
novidade, contudo, está aconte-
cendo e maneira gradual, não ten-
do ficado disponível para todos os 

usuários globalmente até neste 
momento. Para testar, basta tentar 
retweetar uma mensagem de outra 
pessoa e verificar se novas opções 
para upload de mídia são exibidas.

Não temos informações sobre 
a distribuição regional dessa novi-
dade, mas alguns usuários brasilei-
ros já estão fazendo uso das novas 
funções de retweet. 

Agora só falta permitir editar 
tweets com erros gramaticais e de 
digitação.

Novo formato de retweet incentiva interação mais visual

Facebook prioriza obras originais 
em novos critérios de exibição de vídeo

O Facebook quer priorizar o 
conteúdo original de vídeos na 
sua plataforma e para isso criou 
uma novo critério para distribuir 
as postagens através do Feed de 
Notícias, Facebook Watch, Pági-
nas e as recomendações envia-
das pela própria rede social.

Para explicar melhor, a em-
presa resumiu o novo ranking a 
partir de três pilares:

Lealdade e intenção
Quanto mais as pessoas 

procurarem e retornarem aos 

vídeos, mais eles estarão pre-
sentes no Feed de Notícias;

Duração
Todo conteúdo audiovisual 

com mais de três minutos e que 
conseguirem reter a atenção 
de um usuários por mais de um 
minuto terão um peso diferente;

Originalidade
Conteúdo não original redi-

recionado de outras fontes, com 
valor agregado limitado ou ima-
terial serão rebaixados em pági-

nas envolvidas e em processos 
de compartilhamento, além de 
terem sua distribuição e mone-
tização bastante reduzidas;

Cada um desses tópicos, 
além de dicas sobre engajamen-
to, estão disponíveis na página 
de “Boas Práticas de Vídeo”. As 
mudanças são bem-vindas, já 
que deixam mais claros os con-
ceitos que popularizam o que 
vemos no Facebook — e podem 
aumentar a reputação da rede 
social na comunidade de cri-
adores.

Quanto mais as pessoas procurarem e retornarem aos vídeos, mais eles estarão presentes no Feed de Notícias

‘Pijamas inteligentes’ podem 
ajudar a ter um sono melhor

Ter uma boa noite de sono 
é algo que todos almejam e um 
novo tipo de pijama inteligente 
pode ajudar isso a se tornar uma 
realidade. Pesquisadores da Uni-
versidade de Massachusetts cri-
aram uma roupa com sensores 
especiais que monitoram dados 
do seu corpo como batimentos 
cardíacos, postura, entre outros.

Com as informações disponi-
bilizadas pelo tecido especial, 

médicos podem descobrir porque 
a pessoa não consegue ter uma 
boa noite de sono, agindo direta-
mente no problema. Os pesquisa-
dores, que conseguiram incluir os 
sensores no pijama sem que ele 
ficasse mais pesado e funcion-
asse como uma roupa normal, 
acreditam que a vestimenta pode 
ser vendida em breve, por valores 
que vão de US$ 100 a US$ 200 
(entre R$ 394 e R$ 788).

Os pesquisadores, que conseguiram incluir os sensores no pijama sem que ele 
ficasse mais pesado e funcionasse como uma roupa normal
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A possibilidade de convivên-
cia com os avós não é uma reali-
dade para todos, mas aqueles que 
possuem esta oportunidade re-
cebem de seus avós um amor in-
condicional que é traduzido com 
segurança e afeto, sensações in-
substituíveis e inesquecíveis.

 As marcas deixadas no 
coração de seus netos nunca 
se apagarão. Aquele abraço, o 
cuidado, a felicidade em passar 
momentos juntos, as histórias, 
aquela comida da avó ou o pas-
seio com o avô são guardados 
em um lugar muito especial na 
memória.

Sempre existiram inúmeras 
formações familiares e nas úl-
timas décadas com a presença 
cada vez mais ativa da mulher no 
mercado de trabalho, dentre mui-
tas mudanças e consequências, 
houve a necessidade de deixar os 
filhos com os avós. 

Alguns pais não entram em 
consenso com aos avós quan-
to á educação dos filhos, mui-
tos acreditam que os avós não 
têm obrigação de educar, outros 
acham que “não atrapalhando já 
está bom”, enquanto outros dele-
gam aos avós esta difícil missão, 
a educação.

Deixar os filhos com os avós 
enquanto trabalham, é uma es-
colha de muitas famílias, que 
enxergam como uma oportuni-
dade de consolidação dos víncu-
los entre avós e netos, além de 
uma forma de deixar o seu bem 
mais precioso com alguém que 
confia muito nos cuidados e en-
sinamentos e em muitos casos é 
uma forma dos pais ajudarem os 
filhos na questão financeira.

A convivência com os avós 
auxilia na formação de caráter e 
personalidade dos netos, estim-

A boa relação entre avós e netos      provoca marcas inesquecíveis

ula a paciência, respeito e cui-
dados, mas também pode trazer 
algumas relações conflitantes, 
principalmente enquanto os ne-
tos ainda são crianças.

Com este movimento, 
surgem situações muito del-
icadas. Até onde os pais tem 
obrigação em ajudar os filhos 
em relação aos netos? Os filhos 

podem cobrar dos pais essa “aju-
da”? E o espaço dos idosos, para 
realização de suas atividades? E 
se eles estão cansados e fisica-
mente já não conseguem cuidar 
de uma criança?

Quando essas questões não 
são resolvidas de forma conver-
sada entre os envolvidos, pode 
evoluir para situações delicadas 
e graves e até mesmo resultar na 
Síndrome do Avô Escravo. 

A Síndrome é uma decorrên-
cia de responsabilidades em de-
masia, que acomete os avós que 
não tem como e nem sabem de 
que forma dizer não, muitos de-
les estão acuados em uma rotina 
de responsabilidades que não 
lhes pertence.

A ajuda de forma saudável 
pode trazer muitas vantagens 
aos avós e aos netos, relações de 
cumplicidade construídas com 
muito amor, mas os limites des-

sa relação devem ser muito bem 
estabelecidos para que seja uma 
experiência enriquecedora para 
todos.

De quem é a 
tarefa de educar?
Os especialistas afirmam que 

a tarefa de educar os filhos cabe 
aos pais, os avós devem auxiliar 
quando solicitados pelos seus fil-
hos e ajudar tão somente e não 
carregar para si uma responsabi-
lidade que não lhes pertence, ser 
avó/avô de ser uma tarefa leve, 
que traga doçura, amor, carinho e 
cuidados e nunca um fardo pesa-
do a se carregar.

Uma questão delicada é 
quando os pais ditam as regras e 
os avós não seguem, muitos aca-
bam deixando o neto fazer tudo, 
inclusive desautorizando os pais. 
Para que os conflitos não acon-
teçam ou minimizar os mesmos, 

é necessária uma conversa fran-
ca entre os envolvidos. Não falar 
o que incomoda pode trazer con-
sequências bem desagradáveis.

Dicas que podem 
facilitar a boa 
convivência entre 
pais, avós e netos
Não dê ordens ou mil regras 

aos avós, a confiança é motivo 
pelo qual você deixa seu(s) fil-
ho(s) com eles, então, confie e re-
speite a vivência e feeling deles, 
afinal eles já cuidaram de você;

Cabe aos avós se atualizarem 
e informarem sobre os novos pa-
drões de comportamento, méto-
dos de educação e tratamentos 
de saúde, eles podem fazer isso 
acompanhando a rotina dos ne-
tos alguns dias como idas ao 
pediatra e ás reuniões na escola;

É importante à definição dos 
papéis e confiar uns nos outros 
quando a vivência e tudo o que os 
avós sabem e também a autori-
dade dos pais quanto ás decisões 
em relação aos filhos;

Alguns desentendimentos 
são naturais e podem vir a acon-
tecer, quando ocorrerem nunca 
discutam na frente das crianças, 
deixe as coisas se acalmarem e 
conversem em outro momento, 
mostrando ás informações de 
forma pacífica.

Caso as crianças fiquem 
sempre na casa dos avós, é 
necessária e delimitação de mais 
limites e consequentemente 
mais regras, pois o cotidiano en-
volve muitos detalhes.

É inegável e incontestável 
a autoridade dos pais, entretan-
to se eles necessitam soa avós 
para que cuidem de seus filhos, 
também devem ouvir ás opiniões 
e o que os avós pensam.

A troca de experiências e vivências entre as gerações

Cuidados e responsabilidades excessivas com os netos podem trazer tristeza e 
sufocamento aos avós
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A boa relação entre avós e netos      provoca marcas inesquecíveis

Vantagens 
para os avós

Ele se sente útil e menos sozinho;
Intensifica relacionamentos;
Sente-se feliz;
Realiza atividades dinâmicas e novas;
Ele recebe afeição de seus netos.

Suporte que os avós 
dão aos filhos e netos 

e que muitas vezes 
pode os deixar muito 

sobrecarregados
Apoio financeiro: Muitas vezes os avós ajudam 
os netos e filhos em uma proporção tão alta 
que os limita em suas atividades e despesas, 
muitos até se desfazem de economias de 
uma vida inteira para este fim;

Cuidados no dia a dia: Os filhos deixam os 
netos com os pais para poderem trabalhar 
e delegam aos mesmos a responsabilidade 
em leva-los para todos os lugares, seja esco-
la, médico, atividades e também cuidar deles 
quando eles estão em casa;

Auxílio em tarefas do lar: A limpeza doméstica 
muitas vezes fica a cargo das avós que ficam 
o dia com os netos, e vão da limpeza da casa 
ás compras de supermercado e ainda fazem 
as refeições.

Os sintomas das 
Síndromes são vários 

que podem ser de 
psicológicos a físicos

Fadiga e exaustão;
Agravamento de doenças;
Stress;
Sensação excessiva de apego;
Redução da vida social;
Pouco tempo livre;
Discussões familiares.

Pesquisas apontam in-
úmeros benefícios aos netos da 
relação com os avós, dentre eles:

A relação ajuda os netos a 
entender e interpretar a história 
da família. Saber das histórias 

e de como tudo aconteceu na 
família;

Podem ensinar muitas habil-
idades e conhecimentos adquiri-
dos ao longo de uma vida inteira;

Em muitos momentos em 

decorrência de toda sua vivência 
podem ser muito sábios e ofere-
cerem conforto, encorajamento e 
conselhos.

Transmitem aos netos traços 
muito importante de caráter, 
dando a eles exemplos éticos e 
de responsabilidade;

Gostam de momentos de laz-
er com os netos e com isso aca-
bam trazendo brincadeiras para 
a vida das crianças que eles não 
conhecem;

Podem ajudar os netos finan-
ceiramente, inclusive trazendo 
dicas e ensinamentos que lhes 
permita uma vida financeira sau-
dável.

Benefícios que os 
netos trazem aos avós
Uma relação saudável e fe-

liz entre os avós e netos podem 
ajudar a reduzir os sintomas da 
depressão para ambos. A criança 
proporciona aos avós tempos de 
distração, alegria e renovação, 
podendo lhes trazer muitas sen-
sações maravilhosas, até mesmo 
de juventude;

Os netos ajudam os avós a 

serem mais ativos, pois a con-
vivência estimula o idoso a re-
alizar maior movimentação, para 
brincar, passear e diversas outras 
atividades que podem fazer jun-
tos.

A troca entre as gerações é 

muito positiva, os netos podem 
ensinar aos avós sobre as atual-
idades e particularidade do mun-
do em diversos aspectos, tanto 
em relação á tecnologias quando 
a forma de vestir-se e se compor-
tar.

A ligação entre os avós e netos é muito importante para ambos
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O cinema pode ser uma ferra-
menta valiosa para auxiliar os pais 
na hora de passar alguns valores 
aos filhos, ou ainda, prepará-los 
para uma mudança dentro da 
família. A chegada de um irmão 
mais novo, por exemplo, é um 
grande desafio ao irmão mais 
velho, que antes era o centro das 
atenções e, agora, terá que com-
partilhar momentos, objetos e até 
mesmo o quarto. De animações 
até grandes produções, esses 
filmes podem ajudar a estreitar 
os laços familiares, contribuindo 
na recepção de um novo membro 
da família, seja um recém-nascido 
ou o filho adotivo. Ciúmes, nasci-
mento, adoção e comportamento 
são alguns dos assuntos que ess-
es filmes apresentam, e essa será 
uma oportunidade descontraída 
para explicar às crianças, de ma-
neira lúdica, algumas questões 
familiares, além de sanar todas as 
dúvidas possíveis.

O Poderoso 
Chefinho (2017)
Essa animação mostra como 

o irmão vê a chegada  de um bebê 
à família. Mudanças acontecem 
nesse momento e o “Poderoso 
Chefinho” vai abrir essa discussão 
entre vocês. A comédia destaca a 
chegada de um novo bebê e o im-
pacto que esse momento vai ger-
ar dentro de um lar. O narrador é 
Tim, o irmão mais velho. Com ap-
enas sete anos, o garoto acredita 
que seu lugar será tomado pelo 
irmãozinho que acaba de chegar 
– o Poderoso Chefinho. A história 
pode ser entendida por crianças a 
partir de três anos e vale a pena 
assistir pelo lado cômico e por 
seu desfecho incrível.

Extraordinário (2017)  
Auggie, um garoto de 10 

anos, mudou radicalmente a vida 
da família quando nasceu. Com 
uma deformidade facial, ele pre-
cisou de 27 cirurgias para voltar 
a respirar e enxergar. Um ver-
dadeiro guerreiro. Mesmo com 
a presença e apoio dos pais em 
todas as batalhas no início da 
vida, ele precisou enfrentar al-
guns problemas, como o bullying 
na escola, por exemplo. Mas seus 
desafios não pararam por aí. Ele 
teve que superar muitos obstácu-
los em seu caminho, até mesmo 
a indiferença de sua irmã, que 
muitas vezes, se sentiu ameaça-
da com a presença dele. O diretor 
faz um recorte para ressaltar o 
dilema dela em lidar com a carên-
cia, porque seu irmão precisava 
de muita atenção dos pais e mui-
tas vezes ela era esquecida por 
isso. O Extraordinário mostra a 
importância da família. Vocês vão 
se emocionar com essa história 
que mostra que é possível en-
frentar qualquer problema famil-
iar juntos.

Os incríveis 

Empatia, substantivo femini-
no. De acordo com o dicionário 
da Língua Portuguesa: “ação de 
se colocar no lugar de outra pes-
soa, buscando agir ou pensar da 
forma como ela pensaria ou agiria 
nas mesmas circunstâncias”. A 
habilidade de se colocar no lugar 
do outro não depende apenas da 
genética e, portanto, cabe aos 
adultos, orientar as crianças para 
que se tornem seres humanos 
mais empáticos, colaborando 
para um mundo melhor.

Desde o início da vida, os 
pequenos demonstram a capaci-
dade de perceber o outro, no en-
tanto, o desenvolvimento da em-
patia na infância é algo que deve 
ser trabalhado e incentivado pela 
família e pela escola, desde muito 
cedo. É importante que ela seja 
desenvolvida durante os primei-
ros anos de vida, fase em que os 
pequenos estão se formando e se 
colocando no mundo. 

Seja o exemplo
Como em qualquer outra 

situação, o primeiro passo é o 
exemplo. Se você quer que seu 
filho tenha empatia pelos outros, 
tenha você também. Deixe que 
ele perceba e veja em você sua 
preocupação como os outros e 
com as consequências de suas 
atitudes. 

Trabalhe os sentimentos
Seja com brincadeiras, jog-

os, histórias, conversas ou colo e 
muito carinho, estar próximo da 
criança nos momentos em que 
ela tem que lidar com alguma 
sensação nova ou difícil, é funda-
mental para que ela se sinta se-
gura e protegida para enfrentar 
seus problemas. Além de colabo-
rar para a autoestima do seu pe-

Você está criando uma criança 
que se preocupa com os outros?

EMPATIA NA INFÂNCIA

queno, trabalhar os sentimentos 
o torna uma pessoa mais propen-
sa a compreender o sentimento 
alheio e a se colocar no lugar do 
outro.  

Estimule que ele conviva 
socialmente

O convívio social é muito 
importante para que a criança 
entenda que o mundo não gira 
em torno dela. Conhecer novas 
pessoas, com ideias, hábitos e 
personalidades diferentes vai 
despertar o olhar do seu pequeno 
para o mundo ao seu redor e, com 
sua ajuda, ele vai entender que 
as diferenças existem e não são 
nenhum problema. 

Converse, converse e 
converse

Conversar com seu peque-
no vai possibilitar que ele com-
preenda o que está acontecendo, 
permitindo uma reflexão sobre 
si mesmo e suas atitudes. Se ele 
fizer algo errado que afete outra 
pessoa, explique para ele as con-
sequências de seus atos, deixe 
que ele perceba como suas at-
itudes podem afetar as outras 
pessoas e qual a melhor maneira 
de agir coletivamente.

Conte histórias
Os personagens dos livros 

infantis têm muito o que ensinar 
para os pequenos – e até para 
os adultos! Ao entrar em conta-
to com o mundo imaginário da 
literatura, as crianças podem 
viver diferentes experiências, se 
colocando e se vendo no lugar 
dos personagens. Isso contribui 
para que ele conheça e enten-
da as diferentes perspectivas 
de mundo, o que colabora para 
que ele tenha mais empatia!

Filmes que ensinam o valor 
do cuidado entre irmãos
Esses filmes apresentam temas como ciúmes, nascimento, adoção e compor-
tamento e eles podem oferecer uma descontraída oportunidade para as cri-
anças entenderem algumas questões relacionadas

1 e 2 (2004/2018)
Zezé Pêra é o terceiro filho 

do casal protagonista e assim 
como os pais, ele acumula vári-
as habilidades. Quando ele che-
ga à história, o público acredita 
que ele seja apenas um humano 
comum, mas no fim do primeiro 
filme, já é possível perceber que 
não.  Segundo o diretor Brad Bird, 
os poderes dos personagens rep-
resentam bem cada figura dentro 
de uma família. No caso do pai 
(Roberto), que tem a superfor-
ma, o que se mostra é a espera 
da força vinda dos homens. A 
mãe (Helena), que precisa lidar 
com várias situações, é a mulher 
elástica. Os adolescentes, que 
têm menos poderes que o bebê, 
sempre são inseguros e, inclusive 
por isso, Violeta é invisível. Já 
dos bebês não se espera nada, no 
entanto, podem ou não terem po-
deres. E no caso de Zezé, ele tem 
17 superpoderes!

Em “Os Incríveis 2” os pais 
têm dois desafios: a mãe tenta 
salvar o dia e o pai é quem cuida 
dos problemas das crianças. Des-
ta vez, Violeta está mais segura 
de si, mas precisa aprender a li-
dar com as travessuras do irmão 
mais novo que também está de-
scobrindo suas habilidades.

Frozen – Uma aventura 
congelante (2014)
Elsa é uma rainha que tem 

a difícil missão de quebrar a 
maldição de um inverno eterno: 
ela tem poderes congelantes. 
Diante disso, a protagonista de 
“Frozen – uma aventura con-
gelante” se afasta de sua irmã, 
Anna, temendo prejudica-la com 
suas habilidades, já que em um 
momento na infância ela atingiu 
a irmã. O forte laço familiar que 
une os irmão é mostrado com 

mais ênfase quando Anna sai em 
busca de sua irmã, que decidiu 
viver isolada após uma série de 
problemas no reino de Arandelle, 
que foram motivados por sua 
maldição.

Brave Histories 
os trigêmeos (2014) 
ou Valente (2012)
Os irmãos de Merida, uma 

princesa valente, são bem 
simpáticos e conhecidos pelos 
cabelos ruivos, como os dela. 
Harris, Hubert e Hamish, são os 
trigêmeos mais fofos que a gente 
já conheceu. A história da princ-
esa desconstrói os clássicos con-
tos de fadas, com princesas este-
reotipadas. Seu jeito irreverente 
e as traquinagens dos três peque-
nos estão entre os destaques do 
filme. Em um primeiro momento 
ela precisa compreender o papel 
de uma irmã mais velha diante 
dos truques dos meninos.

Um sonho 
possível (2009) 
Às vezes é bom entender o 

outro lado da história. E se um 
casal já tem dois filhos e resolvem 
adotar um que é mais velho que 
eles. “Um sonho possível” é uma 
boa opção para os casos, mesmo 
raros, de adoção de adolescentes 
que pode te ajudar na preparação 
de seus filhos, se a adoção for seu 
caso.

Baseado em fatos reais, Mi-
chael Oher (Quinton Aaron), um 
jovem que não tinha onde morar 
foi acolhido pela família de Leigh 
Anne Tuohy (Sandra Bullock). 
Após esse encontro, sua vida 
muda radicalmente e aquilo que 
era apenas um sonho vira reali-
dade: Michael Oher se tornou um 
astro do futebol americano. Vai 
emocionar toda a família.

Filmes como O Poderoso Chefinho mostram como o irmão vê a chegada  de um 
bebê à família

A pequena Ana Laura de Paula prontinha para passear com a mamãe 
Carine Oliveira
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Quando ele dorme bem, a gente também dorme.
Por isso, é sempre bom prevenir e cuidar de quem se ama.
Deixe sempre o checkup em dia!

COLUNISTA
João Vicente Luiz Dias
Médico veterinário
especialista em clínica 
médica e cirurgia de 
pequenos animais,
aperfeiçoamento em 
diagnóstico por imagem, 
ênfase em radiologia 
e ultrassonografia

Cães brigando: como evitar 
e o que fazer para apartar

Nos dias atuais, diversos tu-
tores optam por adotar mais de 
um pet. Eles fazem companhia 
um para o outro e todo o carin-
ho vem em dobro! Mas, às vez-
es, nos deparamos com os cães 
brigando.

Isso acontece, geralmente, 
nos primeiros momentos de con-
tato entre os animais e pode ser 
perigoso para ambos. Por isso, é 
importante aprender porque isso 
acontece e também como apar-
tar as brigas.

Afinal, por que 
os cachorros brigam?
Muitas vezes, cachorros são 

muito sociáveis quando encon-
tram outro pet na rua: não só 
não rosnam e não latem para 
ele, como parecem loucos para 
começar uma brincadeira. Já 
dentro de casa, o cenário muda 
completamente de figura.

Os cães possuem um start 
hormonal que pode fazer com 
que haja disputa por território no 
local em que habitam com outros 
pets. Esse instinto está ligado à 

sobrevivência de um grupo de 
animais em busca de alimento, 
abrigo, fêmeas etc.

Por isso, embora existam 
exceções, o comportamento de 
um cachorro em relação a outros 
cães costuma ser diferente den-
tro e fora de seu território. Entre 
os motivos de briga estão: dispu-
ta por alimento, por brinquedos, 
por hierarquia ou mesmo pela at-
enção do tutor e dos familiares.

Como separar 
dois cães brigando
Dentro ou fora de casa, aca-

bar com uma briga entre cachor-
ros é algo que preocupa muitos 
tutores. E com razão! Se nos 
intrometemos fisicamente na 
briga, podemos sair machuca-
dos. Se não interferimos, os dois 
cães podem acabar se ferindo 
gravemente.

Acidentes como ataques 
e/ou mordidas podem aconte-
cer. Portanto, é preciso manter 
a calma. Os dois métodos mais 
seguros e eficazes para apartar 
brigas de cães são:

Fazer barulhos altos
Bata palmas, chacoalhe uma 

latinha com moedas, faça barul-
ho com panelas, etc. Ao distrair 
os cachorros brigões, isso fará 
com que eles automaticamente 
se separem, encerrando o de-
sentendimento,

Borrifar água nos pets
Assim como o barulho, jatos 

de água precisos e diretos sobre 
os pets também chamam a at-
enção para um fator ambiental 
externo, cessando a fúria dos 
cachorros.

Vale destacar que, apesar da 
recomendação para fazer barul-
hos altos, não é indicado gritar 
ou aumentar o tom de voz. Isso 
pode alarmar os cães e piorar 
a situação. O ideal é que a dis-
tração pareça vir do ambiente, 
não do tutor.

E depois de acalmar 
os cachorros brigões?
Assim que os pets se acal-

marem um pouco e demonstra-
rem menos sinais de agressivi-
dade, aproxime-se com cuidado 
e procure separá-los, ao menos 
por um tempo.

Caso tenha se tratado de 
uma situação atípica, é interes-
sante buscar entender o que mo-
tivou a briga. Por exemplo: em 
caso de disputa por brinquedos, 
pode ser recomendado adquirir 
mais de um acessório de mesmo 
tipo. Ou, se o motivo for disputa 
por alimentos, que tal deixar os 
comedouros mais separados?

Mas e se as brigas 
forem recorrentes?
Já se os cães brigam de ma-

neira recorrente, é bem provável 
que eles não tenham sido apre-
sentados de maneira correta e 
estejam se “estranhando”. Mas 
como acalmar os dois cachorros 
juntos?

Assim que os pets se acalmarem um pouco e demonstrarem menos sinais de 
agressividade, aproxime-se com cuidado e procure separá-los, ao menos por um 
tempo

O comportamento de um cachorro em relação a outros cães costuma ser diferente dentro e fora de seu território

A linda Nina, sempre muito comportada, passeando com a 
mamãe Janete Dendena
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No próximo dia 23 de maio, a belíssima Alana Nalin Merlo estará completando mais um ano de vida. Parabéns!

Kris Rhein recebe o carinho de suas filhas em homenagem ao dia das mães


