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Maria apresenta Régis para Josi-
ane, que finge não conhecer o parcei-
ro. Rael se aproxima de Jenifer. Otávio, 
Beatriz e Linda comemoram o noivado 
de Virgínia e Camilo. O médico confir-
ma a doença de Gilda e Amadeu a con-
sola. Maria pede para Britney inspecio-
nar a qualidade dos bolos da fábrica 
após Zé Hélio identificar um problema. 
Antero acredita que Eusébio pode ser 
herdeiro de uma fortuna. Virgínia cha-
ma Fabiana para trabalhar com ela. 
Kim se insinua para Márcio durante 
uma reunião. Josiane incentiva Maria a 
aceitar o convite de Régis para jantar.

Mercedes manda Vera interromp-
er a transmissão do No Fusca com 
Manu. Madá tem uma visão da noite 
em que Nicole morreu. Quinzão lem-
bra a Mercedes que eles terão que 
pagar uma multa para Álamo. Moana 
decide transmitir no seu programa a 
entrevista de João que foi interromp-
ida pela PopTV. Madá surge no pro-
grama de Moana afirmando que João 
falou a verdade. João recebe apoio 
dos fãs. Larissa diz a Candé que ele 
precisa arrumar um trabalho. Janaí-
na fica emocionada com a reação de 
apoio do público a João. Galdino se 
disfarça de Madame Adelaide, uma vi-
dente paraguaia, e Álamo fica impres-
sionado. João avisa a Manu que eles 
receberam um convite para trabalhar 
na Globo. Dandara flagra Vanessa e 
Quinzinho juntos.

Laila tenta conter os insultos fei-
tos pelo rapaz a Missade. Norberto 
rasga o contrato pré-nupcial na frente 
de Valéria, que finge surpresa. Sara e 
Ali marcam a data do casamento. Elias 
promete se separar de Missade e ficar 
com Helena. A barraquinha Missade 
sofre ataque, e Bruno tenta ajudar. 
Teresa desiste de ficar com Jean-Bap-
tiste. Faruq é aprovado no exame e 
conta para Letícia. Paul convida Fauze 
para vir ao Brasil. Bruno revela o que 
aconteceu com Missade.

Inicia a semana com a Lua nova 
tocando o seu trabalho e as relações 
com pessoas que interferem em sua 
produtividade. É uma semana em que 
devem ser levadas em consideração a 
sua saúde e a forma como vem desen-
volvendo os seus hábitos. Preste at-
enção em regras e limites que devem 
ser empregados em sua rotina de tra-
balho. Existem situações que fogem do 
seu controle e devem ser monitoradas 
por você de uma forma discreta. O côn-
juge está agitado e ansioso para tomar 
decisões importantes que mexem com 
a estrutura da relação. Ele conta muito 
com o seu apoio.

Inicia a semana com a Lua nova 
afetando o setor profissional e exaltan-
do as suas conquistas. É uma semana 
em que deve injetar combustível, mas 
também analisar as possibilidades. Pode 
sentir dificuldades para lidar com infor-
mações e formar novas opiniões sobre a 
sua atuação profissional. É importante 
fazer uma boa análise em relação a pes-
soas nas quais deposita a sua confiança. 
Os sentimentos do passado se mesclam 
com as sensações do presente. Isso tudo 
pode gerar confusões e distorções. É 
uma semana em que deve examinar de 
que forma podem seguir com a relação 
com mais leveza e perdão.

Inicia a semana com a Lua nova 
afetando os recursos financeiros. É 
uma semana importante para avaliar 
as prioridades. Atenção com documen-
tos e acordos, porque é testado em sua 
ética e justiça. O céu pede atenção aos 
desperdícios e negligências que podem 
prejudicá-lo. A Vênus, a sua regente, 
segue bem posicionada com o plane-
ta Saturno, conferindo-lhe estrutura 
e solidez. A pessoa amada está focada 
em resoluções profissionais que po-
dem envolver viagens e documentos 
que devem ser mexidos com urgência 
e estratégia. Posso afirmar que ambos 
serão levados a focar planos futuros.

Inicia a semana com a Lua nova 
tocando o relacionamento ou as par-
cerias. É uma semana importante para 
ter uma conversa sincera com a pessoa 
amada, para limpar situações do passa-
do. É importante ouvir o que a pessoa 
tem a dizer e filtrar as informações 
para que os mal-entendidos não per-
maneçam entre vocês. A pessoa tocada 
pode ser o cônjuge, sócios, parceiros 
ou uma pessoa importante neste seu 
momento evolutivo. Atenção com as 
expectativas e ilusões que vêm sendo 
nutridas por você e pela pessoa tocada. 
É uma semana muito importante para a 
troca afetiva.

Inicia a semana com a Lua nova 
ativando os projetos e as relações de 
amizades. É importante levar em con-
sideração a falta de limites para inter-
agir com amigos e também na forma de 
obter prazer. É uma semana importante 
para realizar atividades e desenvolv-
er os projetos junto com os amigos, 
entretanto é imprescindível levar em 
consideração as possibilidades. Busque 
analisar o quanto está empenhado para 
perceber e desenvolver a autoestima. 
Você está com dificuldades para int-
eragir com as medidas e os limites em 
relação aos sentimentos depositados 
na pessoa amada.

Inicia a semana com a Lua nova, 
que afeta as relações com pessoas 
próximas e parentes. Atenção com doc-
umentos e situações que tomam uma 
proporção maior e que necessitam ser 
resolvidas. Com certeza, este mês será 
significativo para analisar a situação 
com maior propriedade. Mas é impor-
tante avaliar as condições, levando em 
consideração as verdades e as mentiras 
trazidas por pessoas ou ideias que ger-
am confusão e distorções. É uma sema-
na em que toma decisões para a família. 
O relacionamento segue bem, e a pes-
soa amada está com posturas sólidas 
para organizar os planos a dois.

Inicia a semana com a Lua nova 
pedindo de você entendimento e em-
penho para lidar com os investimentos. 
É imprescindível avaliar os desperdícios 
e de que forma deseja atuar na parte 
administrativa, principalmente com os 
recursos guardados ou financiamentos. 
Deve dar atenção a documentos, limites 
e situações que evidenciam propostas 
profissionais. Uma pessoa próxima lhe 
traz excelentes oportunidades. É uma 
semana maravilhosa para os assuntos 
do coração. Apesar de o cônjuge estar 
mais distante em alguns momentos, 
esta semana pede novas posturas para 
a troca.

Inicia a semana com a Lua nova 
tocando os seus sentimentos mais 
secretos ou anseios que carrega em 
silêncio. É uma semana em que deve 
avaliar as suas posturas, principalmente 
avaliações internas sobre o que deseja 
realizar. Preste atenção em fofocas, 
comentários e informações que afetam 
a sua produtividade e as relações de 
trabalho. Deve levar em consideração 
normas, limites e documentos. É im-
portante atuar com ética. A relação vem 
sendo amadurecida, e os planos vêm 
sendo colocados em prática. É uma se-
mana importante para se conhecerem 
um pouco mais e dar passos sólidos.

Inicia a semana com a Lua nova to-
cando as relações em família e assuntos 
que interferem na rotina doméstica. O im-
óvel e a estrutura da casa também podem 
ser mexidos. É uma semana importante 
para lidar com fatores emocionais que en-
volvem todos da família. É imprescindível 
avaliar a situação numa visão ética e jus-
ta. Existem exageros e negligências que 
afetam a todos. Seja justo em sua análise 
e observação. Atenção com documentos 
que envolvem a família ou o imóvel. É uma 
semana para discutir a relação e avaliar as 
expectativas. As relações familiares são 
mexidas e também interferem na estrutu-
ra do relacionamento.

Inicia a semana com a Lua nova to-
cando as relações com as pessoas de sua 
convivência. É imprescindível dar atenção 
especial a documentos, regras e estudos. 
É uma semana atribulada, com diversas 
atividades para resolver, mas, com foco 
e empenho, você terá bons resultados. 
Atenção com as palavras e a forma de 
se expressar com pessoas próximas. 
Busque entender o cenário à sua volta, 
para não cair em fofocas e comentários 
desnecessários. A pessoa amada está 
disposta a tomar decisões importantes 
para a relação e também para a família. 
É uma semana para amadurecer e tomar 
decisões com foco no futuro da relação.

Inicia a semana com a Lua nova 
em seu signo, acentuando os assun-
tos do seu interesse e o deixando em 
evidência. É uma semana em que deve 
avaliar os seus passos e decisões. 
Está sendo exigido na ética e no jul-
gamento de situações que norteiam 
os seus interesses. Os limites devem 
ser levados em consideração, princi-
palmente para lidar com uma pessoa 
muito próxima. Deve dar atenção às 
expectativas que vem nutrindo no 
relacionamento. Ambos necessitam 
avaliar os exageros e as negligências 
existentes nesta troca. É uma semana 
da famosa “DR”.

Inicia a semana com a Lua nova 
tocando o lazer e a autoestima. É im-
portante avaliar os limites para obter 
prazer e de que forma deseja manter 
a troca no campo afetivo, seja com 
uma pessoa especial, seja com os 
amigos. O cenário aponta que existem 
muitas expectativas que acabam 
atrapalhando a troca. As relações com 
os filhos também são tocadas, exigin-
do de você uma postura forte para 
avaliar a educação deles e destaque 
para o comportamento ético. É uma 
semana em que deve tomar decisões 
importantes em relação ao coração e 
seus desejos. 

Os bandidos que perseguiram 
João entram na escola. João derru-
ba Bento na correria. Ruth diz a Helô 
que pretende fazer teste de DNA para 
saber se Bento é seu sobrinho. Cel-
so encontra os invasores do colégio. 
Raquel questiona Mirela sobre seus 
sentimentos por Luca. Bento vai à 
diretoria da escola e diz que João o 
derrubou de propósito. Vini separa 
alguns itens de casa para doação e 
acaba pegando o presente de casa-
mento de seus pais. Verônica abre o 
bazar beneficente. Nancy marca um 
encontro com o misterioso Walter 
Elias e desconfia de seja Waldisney. 
Fernanda chega para a reunião na 
O11O, e Nadine propõe que façam 
uma ação com jovens para divulgar o 
Vetherna.Débora descobre que suas 
roupas foram colocadas à venda sem 
sua permissão e faz um escândalo. O 
Clube MaGaBeLo desconfia que Otto 
seja o amigo imaginário de Pendle-
ton. Durval diz a Afonso que pensa em 
pedir Claudia em casamento. Poliana 
compra o presente de casamento de 
Arlete e Lindomar. Pendleton vai até 
a escola para pedir a ajuda de Luísa 
com um projeto. Poliana tenta fazer 
as pazes com João. 

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.

Parece piada, mas não é! O 
humorista Sérgio Mallandro  fi-
nalmente vai provar que não veio 
desse mundo, através de uma par-
ticipação especial em  MIB : Homens 
de Preto  - Internacional . Em um 
vídeo, divulgado diretamente pela 
Sony Pictures do Brasil, o come-
diante é admitido como agente 
interplanetário e até interage com 
uma conhecida figura do folcore 
brasileiro:o ET Bilu. Confira  no link: 
https://youtu.be/vBX1U23i9iE

O vídeo — que até mesmo conta 
com uma reviravolta — anuncia uma 
pontual participação de Sérgio, 
mas não revela mais detalhes a re-
speito da sua relevância na trama. 
Será que vai ser pegadinha? A con-
vocação do ator parte de uma ini-
ciativa mundial para que diversos 
países contem com alguns de seus 
respectivos ícones da TV no filme. 

Fonte: adoro cinema

Homens de Preto: Internacional terá 
participação de Sérgio Mallandro
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Como usar as tramas metálicas na decoração
Muitas pessoas já trocaram o 

escritório fora de casa pelo home 
office. Esse movimento fez com 
que o cantinho da casa eleito 
como local de trabalho ganhasse 
uma decoração especial. É im-
portante apostar em ideias que 
tornem esse espaço criativo, con-
fortável e inspirador. Os murais 

são ótimas opções para exibir 
fotos, pendurar lembretes ou cri-
ar um painel de ideias. Esse tipo 
com trama metálica ganhou o de-
sign de interiores, virou tendên-
cia e pode deixar seu home office 
(ou até outros cantos da casa) 
uma graça. Além disso, é um jeito 
fácil de decorar gastando pouco! 

Neste home office para dois, a trama metálica exibe imagens e frases inspira-
dores presas com ganchinhos ou penduradas em pranchetas. Sobrou lugar até 
para uma plantinha

A parede do home office ganhou uma 
tela na cor cobre, que funciona tanto 
para deixar lembretes, quanto para ex-
ibir fotos, ilustrações e gravuras para 
decorar a sala

Para os que ocupam um cantinho com 
metragem enxuta, para deixar tudo em 
ordem, a trama metálica, que ocupa 
um espaço vertical, é bastante opor-
tuna, o mural é usado para pendurar 
óculos e fone de ouvindo enquanto 
não estão sendo usados, deixando a 
mesa livre

Ocupando uma parede inteira do living, o suporte recebeu um jardim vertical, 
uma samambaia e quadros que deram mais personalidade à decoração

O acessório também pode ser usado 
na cozinha. Neste projeto, ele foi posi-
cionado na parede atrás do fogão e 
deixa utensílios a mão – bem prático
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Um bom produto de beleza 
é aquele em que o investimento 
vale a pena. E quando os cosméti-
cos e acessórios rendem mais e 
ganham novos usos?

Spray de cabelo 
nas sobrancelhas 
Algumas mulheres possuem 

pelinhos que não para direito no 
lugar, mas gostariam de deixá-
los mais penteadinhos e no lugar. 
Para quem não tem uma máscara 
incolor por perto, é só borrifar 
spray de cabelo em uma escov-
inha de sobrancelhas e ajeita-las. 
O ideal é não passar muito spray 
para os fios não ficarem muito 
duros. 

Iluminador como sombra
Item que virou queridinho na 

nécessaire de muitas mulheres 
pode ajudar a dar uma iluminada 
no olhar. E para isso basta aplic-
ar na pálpebra móvel, fazendo 
um leve esfumado, pode até ser 
com o dedo mesmo. Outra opção 
é deixar o brilho dele apenas no 
canto interno dos olhos. 

Máscara de cílios 
como delineador
O delineador acabou ou se-

cou? É só pegar um pincel chan-
frado, encostar no aplicador da 
máscara de cílios e pronto, é só 
fazer o delineado no formato que 
desejar. 

Condicionador para 
depilar as pernas
Para a lâmina deslizar mel-

hor e evitar cortes e irritações, 
a dica é preparar a pele com um 
pouco de condicionador de cabe-
lo. E ele ainda dá uma hidratada 
na região. 

Loção pós-barba 
como primer
Muitas mulheres provav-

elmente não tem esse produ-
to junto com suas maquiagens, 
mas talvez o pai, marido ou irão 
tenha. Em casos de emergência 
é possível usar a loção pós-barba 
como primer. Kylie Jenner já con-

Clássico dos anos 2.000, a 
unha francesinha nunca saiu de 
moda.  Kim Kardashian e Ariana 
Grande, por exemplo, apostaram 
recentemente na ideia. Normal-
mente ela é feita com um es-
malte branco, que segue por toda 
a ponta da unha. Mas que tal dar 
uma inovada na proposta?

Para quem não abre mão do 
branquinho tradicional, a alter-
nativa é brincar com as formas, 
como o formato mais pontudo, ou 
arredondado.

Ou então, mudar o formato 

Como fazer o investimento 
com a make render?
Aprenda novos usos para os produtos de beleza

tou em seu Snapchat que a loção 
é ótima para controlar a oleosi-
dade da pele.

Óleo capilar para 
hidratação noturna
Para as mulheres que tem um 

dia a dia mais corrido e possuem 
pouco tempo mas querem hi-
dratar os cabelos, a aposta é uma 
hidratação expressa. Basta aplic-
ar algumas gotas de óleo capilar 
nas mãos, espalhar nos fios e ir 
dormir. A dica é usar uma quanti-
dade um pouco maior do que a de 
costume. O cabelo vai ficar mais 
pesado, mas basta lavar no dia 
seguinte. 

Pincel chanfrado 
para esfumar
Tudo bem que não dá pra faz-

er aquele um esfumado podero-
so, mas é possível conseguir um 
contorninho lindo, que destaca os 
olhos em make para o dia e para a 
noite. Para espalhar a sombra ou 
o lápis bem rente aos cílios, o pin-
cel chanfrado é perfeito

Donut de cabelo 
na maquiagem
Parece estranho, mas é isso 

mesmo. É possível tirar o exces-
so de sombra dos pincéis lim-
pando as cerdas deles em uma 
rosquinha de cabelo. Mas a téc-
nica não substitui a higienização 
do acessório com xampu neutro 
ou com produtos específicos. É 
só um quebra-galho na hora do 
make. Manter o donut limpinho 
também é fundamental. 

Cotonete para 
passar perfume
A haste flexível salva a vida 

quando você vai sair e não quer 
levar o vidrinho – mas sabe que 
precisará retocar a fragrância ao 
longo do dia. Borrife um pouco de 
perfume no algodão e guarde na 
bolsa – se der para embrulhar em 
algo ou colocar em um plástico, 
melhor. O cheirinho vai perman-
ecer por um tempo no cotonete e 
você pode reaplicá-la esfregando 
a pontinha dele na pele.

Turbinando a unha francesinha
da própria francesinha. Em vez 
de fazer o traço na pontinha, in-
vestir no desenho diagonal, que 
cria um aspecto triangular. 

Uma ideia mais ousada é exi-
bir uma filha única: que tal pintar 
apenas uma unha com uma cor 
diferente?

Para as mulheres que pref-
erem cores neutras, uma franc-
esinha com a dupla preto e nude 
é uma ótima opção.

Já as mulheres que adoram 
um colorido nas unhas devem 
apostar na inglesinha, que é 

como as francesinhas coloridas 
são chamadas. 

As fãs de brilho também po-
dem ousar na francesinha com o 
traço feito com glitter.

Para quem gosta de inovar 
num visual mais moderninho, as 
nuances néon garantem esse re-
sultado. 

Ou então, para as moças 
mais fofas, tem a opção em tons 
pastel.

Outra ótima opção é manter 
o branco nas pontas mas trocar o 
esmalte que predomina na unha.

O delineador acabou ou secou? É só pegar um pincel chanfrado, encostar no apli-
cador da máscara de cílios e pronto, é só fazer o delineado no formato que desejar
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O comediante Cris Pereira, 
estará presente na 29ª ExpoBen-
to, e fará apresentação no dia 18 
de junho de seus icônicos per-
sonagens: Gaudêncio, Jorge da 
Borracharia, Virgínia IstarUors, 
Claudiovaldo Nogueira e muitos 
outros. O stand-up do artista na-
tural de Porto Alegre ocorrerá no 
palco da Praça Gastronômica, a 
partir das 22h.

Em mais um ano de feira, Cris 
Pereira fará uma apresentação 
que traz a tona suas principais 
criações ao longo da carreira, que 
o fizeram atingir a marca de mais 
de 500 mil espectadores.

O evento proporcionará risa-
das e entretenimento para toda a 
família, em um show que terá du-
ração de aproximadamente uma 
hora e meia. O comediante tem 
uma carreira de mais de 20 anos, 
e o icônico Gaudêncio é a sua 
principal atração, o personagem é 
um legítimo habitante do campo, 
e foi um dos primeiros idealiza-
dos pelo ator e, segundo definição 
bem-humorada, é mais grosso 
que 'dedo destroncado'.

Outro personagem que pode-
rá ser conferido no show é o Kiri-
love que representa um bêbado 
feliz que adora compartilhar seu 
bom humor entre um 'traguinho' e 
outro. Virgínia Istar Uars também 
surge em meio à apresentação e 
interage com o público revelando 
seus devaneios com a maior natu-
ralidade.

Um dos personagens mais 
conhecidos e adorados pelo públi-

Cris Pereira caracterizado como Claudiovaldo Nogueira um dos personagens de 
seu show

Cris Pereira apresenta seus personagens 
em show irreverente na ExpoBento

co é o Jorge da Borracharia, que 
inclusive foi estrela de um espetá-
culo próprio por dois anos, o irre-
verente borracheiro compartilha 
conselhos que nem sempre de-
vem ser seguidos,  enquanto troca 
pneus, animando todos aqueles 
que escutam suas histórias.

O público também poderá 
conferir o personagem Claudio-
valdo Nogueira, um empresário 
de flanelinhas que demonstra 
através de seus causos que co-
nhecimento e sabedoria são suas 
grandes qualidades.  Além de to-
dos os outros, Cris Pereira trás 
também Ródsom dos Anjos que 
é o personagem locutor oficial do 
show.

ExpoBento 2019
Evento: Cris Pereira Ponto 

Show
Data: 13 a 23 de junho
Local: Praça de alimentação 

do Parque de Eventos
Valores e horários:
Segunda à sexta: das 18h às 

22h30min (R$ 5)
Sábados e feriados: das 10h 

às 22h30min (R$ 12)
Domingos: das 10h às 21h (R$ 

12)
*O ingresso para a feira ofe-

rece acesso gratuito aos shows
Promoção: Centro da Indús-

tria, Comércio e Serviços de Ben-
to Gonçalves

Ocorrerá no sábado (8), na 
Praça Centenário a partir das 08h 
o Brique da Praça, que é um even-
to  beneficente  criado em 2002 
e que reúne entidades benefi-
centes, pessoas jurídicas e físicas 
que comercializam artesanato, 
peças de vestuário, calçados, ar-
tigos de bazar, alimentação e pro-
dutos em geral.

O Brique da Praça é realizado 
pela Instituição Pequeno Grande 
Campeão desde 2012 e tem como 
objetivo de integrar as institu-
ições assistenciais do município e 
pessoas físicas (artesãos ou out-

Brique movimentará a Praça 
Centenário no sábado

ros), para expor e comercializar 
produtos de qualquer natureza, 
produzidos ou recebidos em 
doação pelas mesmas, propor-
cionando a captação de recursos 
necessários à manutenção dos 
projetos.

Aqueles que se interessam 
em ser expositores podem com-
parecer 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.

O brique é uma ótima oportunidade para a comunidade adquirir produtos e aju-
dar a causas especiais

O palco do Anfiteatro Ivo 
Antônio Da Rold, receberá a 3ª 
Mostra Bento-gonçalvense de 
Dança marcado para os dias 29 
e 30 de junho, às 19h30, e trará 
uma miríade estilos e ritmos que 
compõem artistas, escolas e gru-
pos de dança do município.

A Mostra difundirá e dará vis-
ibilidade a arte da dança em suas 
variadas manifestações e estilos, 
propondo assim, uma integração 
entre grupos, escolas, bailarinos 
e coreógrafos.

Os ingressos estão à ven-
da na Fundação Casa das Artes 
pelo valor de R$5,00 meia en-
trada para estudantes e idosos e 
R$10,00 ingresso inteiro, ambos 
os ingressos devem ser acom-
panhados na entrada do evento 
de 1kg de alimento não-perecível 
que será destinado ao Programa 
Cultura do Bem.

A 3ª Mostra Bento-gonçal-
vense de Dança é uma realização 
da Fundação Casa das Artes e da 
Secretaria Municipal de Cultura.

O período de inscrições para 
as escolas de dança que querem 
participar do evento é de 06 a 19 
de junho por meio da ficha de co-
reografias que deverão ser envia-
das para o e-mail culturabento@
gmail.com.

Com as seguintes infor-
mações: Nome da escola; Cat-
egorias (Infantil- entre 07 a 12 As inscrições para a Mostra de Dança poderão ser realizadas até o dia 09 de junho

No dia 28/05 iniciou a 
Mostra Fotográfica “Solo il 
Vento” do fotógrafo Italiano 
Alberto Bregani, que saiu da 
Itália e já passou pela Argen-
tina e Uruguai, sendo agora 
recebida na Rede Trentina do 
Brasil.

Mostra de fotos que passou 
pela Itália, Argentina e Uruguai
chega a Bento Gonçalves

A mostra está sendo ex-
posta em Bento Gonçalves no 
Shopping L’America e ficará até 
o dia 09/06 no terceiro andar 
para visitação  trata-se de uma 
Exposição Fotográfica Itiner-
ante alusiva ao Centenário pós 
guerra Trento – Itália.

A mostra é uma exposição Itinerante alusiva ao Centenário pós guerra

Inscrições para Mostra de Dança 
de Bento Gonçalves estão abertas

anos, Adulto a partir de 13 anos) e 
as subcategorias (solo, duo, trio e 
grupo); Tempo (o tempo máximo 
de apresentação de 10 minutos 
por grupos, escolas e bailarinos); 
Estilo  (O estilo de dança compete 
a cada participante. Podendo ser 
Jazz, Ballet, Danças Urbanas, Fol-
clóricas, Salão, Contemporânea, 
entre outras).

3ª Mostra 
Bento-gonçalvense 
de Dança

Local: Fundação Casa das Ar-
tes
Data: 29 e 30 de junho
Horário: 19h30
Valor:R$5,00 meia entrada para 
estudantes e idosos e R$10,00 
ingresso inteiro + 1kg de alimento 
não perecível que deve ser en-
tregue na entrada do evento e 
será destinado ao programa Cul-
tura do Bem.
A venda de ingressos acontece na 
Fundação Casa das Artes e com 
os grupos de dança participantes.
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A Gol iniciou na quarta-fei-
ra, 29, testes em seu sistema de 
embarque com reconhecimento 
facial. A partir de agora, passage-
iros terão como resultado uma 
entrada mais rápida, não sendo 
necessária a apresentação do 
cartão de embarque.

De acordo com a Folha, o 
aeroporto do Galeão, no Rio de 
Janeiro, é o primeiro a contar 
com a novidade. A Gol usará um 
equipamento de reconhecimento 
facial com tela e câmera capaz de 
ler 1.024 pontos da face em cerca 
de dois segundos.

Segundo José Luiz Belixior 
Júnior, diretor de aeroportos da 
empresa, a Gol testará o sistema 
por 15 dias e não há previsões se 
mais aeroportos irão contar com 
o serviço. Como a Folha nota, 
o sistema de reconhecimento 
facial não possui parceria com 
alfândega ou política, então ele 
não terá como aprender padrões 
com base nos registros de pes-
soas barradas no Brasil — até o 
momento.

O perigo de qualquer fer-
ramenta dessas é como as in-
formações são coletadas e ar-
mazenadas, visto que o risco de 
vazamento de dados pode expor 
os cidadãos. Segundo o advoga-
do Dennys Antonialli, diretor do 

Robert Pattinson vem sendo 
cogitado a viver o Batman no próx-
imo filme do personagem, “The 
Batman”, de Matt Reeves, já há al-
gum tempo. A Warner Bros. só não 
tinha batido o martelo porque ain-
da tinha dúvidas entre ele e Nicho-
las Hoult (o Fera dos últimos film-
es dos X-Men). Depois de testes 
que aconteceram nesta semana, 
a estrela da franquia “Crepúsculo” 
finalmente foi confirmada.

De acordo com o Deadline, a 
Warner Bros. deve fazer o anún-
cio oficial a qualquer momento 
e a trama deve mesmo seguir os 
primeiros anos de Bruce Wayne 

Já tem mais de um mês que 
“Vingadores: Ultimato” estreou 
nos cinemas do mundo todo e 
muita gente já sabe o que acon-
tece no filme — prova disso é a 
bilheteria do filme, que já passou 
dos US$ 2,7 bilhões e deve ultra-
passar o recordista, “Avatar”, em 
breve. Sendo assim, se você ain-
da não viu, saiba que essa matéria 
tem spoilers sobre o que aconte-
ce no último capítulo da saga dos 

Os estúdios de Hollywood 
querem romper a exibição de 
suas produções na Netflix para 
poderem lançar serviços simi-
lares ao da gigante do stream-
ing. Porém, questões contratuais 
podem impedir que os planos 
dessas grandes produtoras se 
concretizem.

A Walt Disney Company, por 
exemplo, anunciou há 2 anos 
que pararia de licenciar filmes 
para a Netflix. A proprietária de 
Star Wars e Marvel lançará um 
serviço semelhante ao da plata-
forma, o Disney+, e pretende ter 
a exclusividade de transmissão 
de seus próprios títulos.

A Gol deixa claro que os dados armazenados são transformadas em um código, 
criptografado, que só será usado na hora do embarque

InternetLab, centro de pesquisa 
independente em direito e tec-
nologia, “é fundamental que as 
empresas que estão adotando 
essas tecnologias sejam trans-
parentes a respeito de quais da-
dos são coletados, com quem são 
compartilhados e para que final-
idades poderão ser utilizados. A 
depender da tecnologia utilizada, 
é possível que a empresa consiga 
extrair inferências sobre idade, 
personalidade, estado de saúde e 
emocional do consumidor”.

A Gol deixa claro que os da-
dos armazenados são transfor-
madas em um código, criptogra-
fado, que só será usado na hora 
do embarque. A responsável pelo 
desenvolvemento do sistema é a 
startup paulistana Fullface, que 
guarda os códigos referentes a 
cada passageiro, para que eles 
possam ser identificados em seu 
próximo embarque.

O passageiro fará um cadas-
tro no portão de embarque, via 
tablets usados por funcionários 
da Gol. Será necessário digitar o 
o código de localização do voo e 
olhar durante 5 segundos para a 
câmera do aparelho. A Gol deixa 
claro que os dados de passage-
iros não serão compartilhados 
para outros serviços da empresa, 
como o Smiles.

Gol já usa reconhecimento 
facial para embarque em aviões

Confirmado: Robert Pattinson 
será mesmo o novo Batman

como o Homem-Morcego. Entre 
as influências para essa história 
estão a fase “Ano 1”, de Frank Mill-
er e David Mazzuchelli, e a faceta 
detetive do herói.

Enquanto isso, Vanessa Hudg-
ens vem fazendo barulho em 
suas redes sociais para viver a 
Mulher-Gato — vários fãs são fa-
voráveis a isso e há artes em que 
ela aparece como a anti-heroína. 
Certo mesmo, só o diretor, Reeves, 
e Pattinson. Ainda não há previsão 
de início das produções e a data de 
lançamento do longa está marca-
da para 25 de junho de 2021 — isso 
se nada atrasar.

A Warner Bros. só não tinha batido o martelo porque ainda tinha dúvidas entre 
ele e Nicholas Hoult (o Fera dos últimos filmes dos X-Men)

Destino de Homem de Ferro no cinema 
pode mudar com abaixo-assinado

Vingadores.
Bom, quem assistiu a “Vin-

gadores: Ultimato” sabe que o 
carismático personagem vivido 
por Robert Downey Jr. — Tony 
Stark, o Homem de Ferro — se 
sacrificou no fim da história para 
salvar não apenas seus colegas, 
mas o Universo como um todo, 
visto que sua morte também deu 
cabo de Thanos. Acontece que 
um grupo de fãs do super-herói 

criou um abaixo-assinado para 
que o Marvel Studios, de alguma 
forma, traga o ferroso de volta à 
vida.

Não é a primeira vez que fãs 
insatisfeitos pedem mudanças 
em uma obra de ficção. Há al-
gumas semanas um abaixo-as-
sinado com mais de 1,6 milhões 
de assinaturas pedia que a HBO 
refizesse a oitava temporada de 
“Game of Thrones”, que desagra-
dou boa parcela dos espectado-
res.

O abaixo-assinado, que até 
o momento dessa publicação 
contava com pouco mais de 18 
mil assinaturas, afirma: “O Tony 
do MCU merece voltar comple-
tamente vivo. Tony Stark estava 
sempre pronto para arriscar sua 
vida, sofrer e se sacrificar por 
qualquer pessoa, sem nunca re-
ceber nada em troca. Desde o 
começo, desde criança. Ele nun-
ca pôde ser feliz e quando final-
mente conseguiu o que sempre 
quis e mereceu, sua esposa, sua 
filha, sua família... ele morreu. Ele 
não merecia isso e não é justo, 
depois de tudo que passou e fez 
para todos, ele merece viver e ver 
sua filha crescer.”

Um grupo de fãs do super-herói criou um abaixo-assinado para que o Marvel Stu-
dios, de alguma forma, traga o ferroso de volta à vida

Netflix pode até perder produções 
de Hollywood, mas vai demorar

Porém, de acordo com fon-
tes ouvidas pela Bloomberg, 
mesmo que fossem retirados da 
Netflix, todos os filmes lança-
dos pela Disney entre janeiro de 
2016 e dezembro de 2018 voltar-
iam para a biblioteca da dona de 
“Stranger Things” em 2026.

Questão de contrato
Por contrato, títulos da 

NBCUniversal e AT&T, que 
controla HBO e Warner Bros., 
também estão vinculados à Net-
flix por anos, o que impede que 
as empresas simplesmente re-
tirem suas produções da plata-
forma.

Isso significa que os fãs 
de séries como “The Office”, 
“Friends”, “Grey’s Anatomy”, 
“Supernatural”, “The Flash” e 
“The Walking Dead”, produzidas 
por grandes estúdios de Holly-
wood, ainda poderão assisti-las 
na Netflix por um bom tempo.

No caso da Disney especifi-
camente, a coisa pode ser ain-
da mais complicada, pois, além 
de não conseguir retirar todos 
seus títulos da plataforma, a 
proprietária dos títulos da Pixar 
poderia, ainda, ficar sem os film-
es que estão em contrato com a 
Netfix, dizem as fontes ouvidas 
pelo publicação.

Por contrato, títulos da NBCUniversal e AT&T, que controla HBO e Warner Bros., também estão vinculados à Netflix por anos, 
o que impede que as empresas simplesmente retirem suas produções da plataforma
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Em, setembro do ano passa-
do, a Justiça brasileira sancionou 
lei que tornou crime de impor-
tunação sexual a publicação, com-
partilhamento e/ou venda de im-
agens e vídeos de sexo, nudes ou 
pornografia sem consentimento 
no Brasil, com pena de 1 a 5 anos 
de prisão. O que muita gente es-
quece (ou não sabe) é que essa 
determinação está muito mais 
próxima do cotidiano de todos do 
que você imagina.

Sabe aquele pessoalzinho 
sem noção do grupo do WhatsApp 
que costuma compartilhar esse 
tipo de conteúdo sem que o alvo 
tenha conhecimento? Pois é, to-
dos eles (incluindo você, se for 
o caso), correm o risco de serem 
punidos pela Justiça, exatamente 
sob a mesma acusação de ex-

O Skype liberou recente-
mente o recurso de compartilha-
mento da tela em smartphones 
durante videoconferências em 
seu aplicativo para Android e iOS. 
A novidade passou por testes e 
ficou em beta nos últimos meses, 
mas agora está pronta para ser 
utilizada em dispositivos móveis.

Amplamente popular na 
versão principal do serviço da 

A Microsoft anunciou re-
centemente algo inusitado: em 
parceria com a Lynx, da Unilever 
(companhia que detém o Axe), a 
Austrália receberá diversos pro-
dutos de higiene da marca Xbox, 
como sabonetes e desodorantes.

Há três produtos: um desodo-
rante, um antitranspirante e um 
sabonete líquido em diferentes 
tamanhos. Apesar de a novidade 
ser bacana para os gamers que 
querem abraçar suas marcas pre-
diletas (ou até tomar banho com 
elas), os itens de higiene serão 
apenas para a Austrália.

“Nós vemos os fãs de Xbox 
conquistar coisas incríveis to-

A DreamWorks Animation e a 
Netflix anunciaram na terça-fei-
ra, 04 a animação Jurassic World: 
Camp Cretaceous, uma expanção 
da franquia Parque dos Dinossau-
ros do cinema que chega à plata-
forma de streaming em 2020.

A série animada vai se passar 
na mesma linha do tempo que a 
nova trilogia de filmes, iniciada 
com Jurassic World: O Mundo dos 
Dinossauros, e acompanhará seis 

Jurassic World: 
Netflix fará série 
animada da franquia

adolescentes que embarcam em 
uma aventura incrível em um aca-
mpamento na Ilha de Nubar, onde 
se desenrola o caos visto no filme 
de 2015.

Os diretores Steven Spielberg, 
Frank Marshall e Colin Trevor-
row serão produtores executivos 
do projeto, que conta com Scott 
Kreamer (Pinky Malinky) e Lane 
Lueras (Kung Fu Panda: As Patas 
do Destino) como showrunners.

A série animada vai se passar na mesma linha do tempo que a nova trilogia de 
filmes, iniciada com Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros

Xbox terá sua própria 
linha de sabonetes e 
desodorantes em julho

dos os dias e queremos celebrar 
essa habilidade elevada, paixão e 
determinação, criando algo real-
mente especial. Agora, se apri-
morar pode ser algo simples e 
rápido como um spray rápido an-
tes de sair pela porta”, disse Tania 
Chee, chefe da divisão Xbox na 
Austrália e Nova Zelândia.

Segundo a Microsoft, os 
odores das essências Lynx do 
Xbox terão cheiro de frutas, fru-
tas cítricas, ervas e variados tipos 
de madeira. Portanto, se você for 
pra Austrália ou conhecer alguém 
de lá, já pode tentar descolar a 
linha de produtos de higiene do 
Xbox.

Há três produtos: um desodorante, um antitranspirante e um sabonete líquido 
em diferentes tamanhos

Microsoft, o Screen Sharing per-
mite que o usuário compartilhe 
imagens da tela do smartphone 
em tempo real durante ligações 
no Skype. A novidade pode ser 
útil tanto no ambiente corporati-
vo quanto no dia a dia, quando o 
usuário precisa mostrar uma fun-
cionalidade do celular ou passar 
instruções de como realizar uma 
ação no aparelho para alguém, 

por exemplo.
“Se você tiver uma reunião de 

última hora ou seu pai não souber 
como usar o celular, o compartil-
hamento de tela no Android e iOS 
permite que você faça acontecer 
em qualquer lugar”, descreve o 
Skype em seu blog.

Compartilhe a 
tela no Skype
A ferramenta de captura de 

tela pode ser acessada no menu 
com três pontinhos, que também 
foi redesenhado e engloba outras 
funções importantes do serviço, 
incluindo a gravação de cham-
adas e legendas em tempo real, 
tecnologia apresentada para o 
aplicativo no ano passado.

A chegada do Screen Shar-
ing para smartphones é só mais 
uma das novidades apresentadas 
pelo Skype neste ano. No início 
de 2019, a Microsoft lançou um 
novo design na versão móvel do 
serviço simplificando o uso da 
plataforma. Além disso, o serviço 
também ganhou uma nova função 
que permite desfocar o fundo du-
rante chamadas em tempo real.

Skype libera compartilhamento 
de tela para smartphones Android

A novidade pode ser útil tanto no ambiente corporativo quanto no dia a dia

CASO NEYMAR

Você também pode ser punido 
por compartilhar nudes

posição indevida feita por Neymar.
A regra é clara: “oferecer, 

trocar, disponibilizar, transmitir, 
vender ou expor à venda, dis-
tribuir, publicar ou divulgar, por 
qualquer meio — inclusive por meio 
de comunicação de massa ou sis-
tema de informática ou telemática 
—, fotografia, vídeo ou outro reg-
istro audiovisual que contenha 
cena de estupro ou de estupro de 
vulnerável ou que faça apologia 
ou induza a sua prática, ou, sem o 
consentimento da vítima, cena de 
sexo, nudez ou pornografia”, diz o 
Código Penal brasileiro.

Não compartilhe 
nudes de terceiros
Ou seja, nunca passe para a 

frente as fotos íntimas expos-
tas por Neymar ou por qualquer 

pessoa, nem “de brincadeira”. O 
monitoramento, as punições e 
as próprias leis — sejam mundi-
ais ou brasileiras — vêm mudando 
exatamente para que as pessoas 
parem de se comportar de ma-
neira completamente inapropria-
da em ambientes virtuais.

Enviar prints, molestar ou 
até mesmo ser administrador 
de grupos em mensageiros e 
ser conivente com comentários 
ofensivos também podem levar 
você a ser punido pela Justiça. 
Portanto, antes de fazer qualquer 
besteira, pense antes que a cada 
dia que passa precisamos nos 
comportar em comunidades 
digitais da mesma forma que 
fazemos na “vida real” — então, 
não faça algo por aqui que você 
não faria por aí.
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O termo pressão é utiliza-
do em diversas áreas da ciência 
como uma grandeza escalar que 
mensura a ação de uma ou mais 
forças sobre um determinado 
espaço. A pressão é uma pro-
priedade intrínseca a qualquer 
sistema, e pode ser favorável ou 
desfavorável para o ser humano.

Um dos locais que mais im-
põe pressão aos seres humanos é 
o ambiente de trabalho. Inúmera 
são as características exigidas de 
um profissional atualmente, além 
da formação profissional que 
muita vezes já não é considerada 
um diferencial.

Os profissionais qualificados 
devem ter um conjunto de qual-
idades, dentre elas ser criativo, 
saber trabalhar em equipe, pos-
suir boas ferramentas de comuni-
cação, saber ouvir críticas e prin-
cipalmente agir da melhor forma 
quando exposto a pressão.

Não se preocupe se você é 
uma pessoa que “trava” ao ser 
colocada sob pressão, reagir de 
uma maneira positiva a ela é con-
siderado inteligência emocional e 
pode ser conquistada.

Esta é uma qualidade muito 
importante, pois o dia a dia nas 
empresas são muito corridos, 
cheios de tarefas e nesse meio 
tempo surgem os problemas para 
serem solucionados, tudo em um 
curto espaço de tempo, as pes-
soas  precisam agir e pensar rap-
idamente e tomar atitudes que 
resultem em soluções de quali-
dade .

Para que você possa lidar da 
melhor forma possível com os 
problemas do trabalho e ter uma 
vida pessoal de qualidade, inde-
pendente de todas as responsab-
ilidades e problemas no trabalho, 
você precisa tornar-se mais pro-

Agir sob pressão: inteligência emocional que      pode ser conquistada
dutivo e realmente apresentar 
resultados no momento que está 
no trabalho.

Tornar-se mais produtivo lhe 
fará ter mais tempo para fazer 
as coisas que você gosta, como 
estar com amigos e família, ir ao 
cinema, ler um livro, ou até mes-
mo ficar sem fazer nada, o que 
preferir.

O equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal saudáveis 
é muito importante para manter 
uma carreira de sucesso.

Inteligência emocional
A inteligência emocional é a 

capacidade de administração das 
emoções nas mais variadas situ-
ações, buscando sempre extrair 
de todas elas reflexos positivos.

A inteligência emocional é 
muito importante tanto para a 
vida profissional, para os as as-
pectos pessoais e para gera ger-
enciar esses dois aspectos que 
formam a vida, afinal, andam 
sempre juntos, e não temos como 
separa-los.

Como melhorar o seu 
desempenho sob pressão
As pessoas lidam com a 

pressão de forma diferente e 
neste sentido o livro “Agindo 
sob pressão: A Ciência de Fazer 
o seu Melhor quando mais Im-
porta”, de Hendrie Weisinger e 
J.P. Pawlinw-Fry, aponta a difer-
ença de profissionais de sucessos 
em relação aos outros, a maior 
delas é de que forma lidam com 
a pressão e com os efeitos nega-
tivos dela.

Confira alguma das 
principais dicas do livro
Não enxergue a pressão 

como uma ameaça

“Enxergar a pressão como 
uma ameaça diminui a sua 
confiança e ativa o medo. Sua 

TESTE
Você acha que sabe trabalhar sob 

pressão?  Faça o teste extraído do livro “35 
Testes para Avaliar suas Habilidades Profis-
sionais” de Ernesto Artur Berg e descubra:

Responda às afirmações sobre suas 
ações e como você se sente atualmente

S = SIM /N = NÃO/ AV = ÀS VEZES

Enfrento dificuldades de forma positiva. (S/ 
N/ AV)
Percebo como meu comportamento afeta às 
outras pessoas. (S/ N/ AV)
Faço uso dos feedbacks e críticas para o meu 
próprio crescimento. (S/ N/ AV)
Tenho facilidade de ouvir argumentos sem 
fazer prejulgamentos. (S/ N/ AV)
Quando os prazos são muito pequenos para 
concluir um trabalho eu fico nervoso ou ansi-
oso. (S/ N/ AV)
Quando cometo um erro eu o admito sem 
constrangimento. (S/ N/ AV)
Não consigo parar de pensar no trabalho 
mesmo quando estou em casa. (S/ N/ AV)
Não tenho atitudes defensivas quando sou 
criticado. (S/ N/ AV)
Quando a pressão no trabalho é muito grande 
durmo mal à noite. (S/ N/ AV)
Mesmo em meio às dificuldades consigo 
manter o senso de humor. (S/ N/ AV)
Posso tornar-me ríspido com as pessoas 
quando algo me irrita. (S/ N/ AV)
Mantenho a calma quando sofro um revés. 
(S/ N/ AV)
Procuro olhar as coisas pelo ponto de vista 
da outra pessoa. (S/ N/ AV)
Quando persigo com afinco meus objetivos 
sei como administrar o estresse, a irritação e 
a ansiedade. (S/ N/ AV)
Quando a pressão é grande tenho dificuldade 
de me manter calmo. (S/ N/ AV)
Quando a pressão é grande tenho dificuldade 
de concentrar-me no trabalho. (S/ N/ AV)
Sei administrar mal-entendidos e desav-
enças com habilidade. (S/ N/ AV)
Consigo acalmar-me rapidamente mesmo di-
ante de situações preocupantes que aconte-
cem no trabalho. (S/ N/ AV)

FAÇA SUA CONTAGEM DE PONTOS
Marque um ponto para cada resposta SIM 

dadas às seguintes afirmações:1, 2, 3, 4, 6, 
8, 10, 12, 13, 14, 17, 18
Marque um ponto para cada resposta NÃO 
dadas às seguintes afirmações: 5, 7, 9, 11, 
15, 16
Marque meio ponto para cada resposta ÀS 
VEZES.

TOTAL DE PONTOS_______

SEU RESULTADO
De 16 a 18 pontos. Parabéns. Você não 

apenas sabe trabalhar sob pressão, como 
também atuar em condições desfavoráveis. 
Tem habilidade para desenvolver atividades 
em situações adversas sem se deixar impor-
tunar grandemente pelas circunstâncias - o 
que não significa que não seja afetado por 
elas -, mas sabe como gerenciá-las adequad-
amente e dar uma resposta positiva à situ-
ação.

De 13 a 15,5 pontos. Seu escore é médio. 
Significa que, por um lado, você sabe lidar em 
certa medida com situações de pressão e se 
esforça em manter o equilíbrio e adaptar-se 
às circunstâncias; mas, em outros momen-
tos, sente-se incomodado e tem dificuldade 
em atuar e conviver com isso. Veja onde não 
pontuou ou obteve meio ponto. É o indicativo 
de onde pode melhorar.

Abaixo de 13 pontos. Este resultado in-
dica grande dificuldade em agir em estados 
de pressão no trabalho. Provavelmente você 
sente-se tolhido, ou mesmo angustiado, 
quando a situação ocorre e sua produtividade 
é muito afetada pelas circunstâncias. Revela 
também uma tendência a se estressar com 
certa facilidade. Verifique as questões onde 
você não pontuou, ou teve meio ponto, pois é 
onde precisa melhorar.

Comentário. Uma pesquisa da Har-
vard Business School, dos Estados Unidos, 
demonstrou que saber agir e dar repostas 
positivas em situações de alta pressão é um 
fator determinante que distingue os profissio-
nais de sucesso dos que não são bem-sucedi-
dos. Eles têm o que se chama de inteligência 
emocional desenvolvida, e sabem conviver e 
atuar, não apenas em circunstâncias adver-
sas, como também em qualquer outro ambi-
ente em que se encontram.

memória, atenção e julgamento 
ficam prejudicados”, dizem os au-
tores do livro.

Para minimizar o efeito da 
pressão, passe a enxergar a 
pressão como um desafio a ser 

Não deixar que a pressão no ambiente de trabalho lhe paralise é fundamental para ter uma vida emocional saudável
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Agir sob pressão: inteligência emocional que      pode ser conquistada
vencido, dessa forma a situação 
passa a ser uma oportunidade de 
evolução e aprendizado.  

Não foque 
apenas no resultado
Segundo os autores, é 

necessário desenvolver uma 
visão de chamada por eles de 
“túnel”, que significa focar nos 
processos e não no resultado so-
mente, desta forma é mais fácil 
dedicar-se aos passos necessári-
os durante o processo.

Pense em todas 
as possibilidades
Os autores acreditam que 

pensar no “se”, traz a observân-
cia das possibilidades, o que pode 
lhe proteger da pressão decor-
rente da surpresa e de não estar 
preparado para as situações que 
podem acontecer ao longo do 
processo. Prever possibilidades 
lhe fará manter o foco e continuar 
na realização da tarefa aplicando 
suas habilidades.

Controle-se
Na maioria das vezes as in-

seguranças são frutos incon-
troláveis e podem trazer mais 
ansiedade para você, passe a con-
centrar-se no seu desempenho e 
não em fatores exteriores, confie 
no seu preparo e habilidades para 
realização de cada ação.

Relembre todos os 
obstáculos que 
você na superou
Pensar em todas as situações 

consideradas por você como de-
safiadoras e que você conseguiu 
vencer, lhe mostrará que esta 
é mais uma delas e que você 
também obterá êxito.

Weisinger e Pawliw-Fry afir-
mam: “Lembrar do seu sucesso 
no passado inflama a confiança. 
Você já fez antes, e pode fazer de 
novo”,

Treinar é fundamental
As pessoas tendem a fugir 

de situações em que sentem-se 
pressionadas, entretanto, esta é a 
melhor forma de aprender a lidar 
com elas, estar acostumado com 
as situações de pressão lhe trará 
cada vez menos impacto quando 
algo fora do previsto acontecer.

Seja positivo
É muito importante, mant-

er o pensamento positivo, tendo 
certeza de que tudo irá dar cer-
to, como sempre dá. Pensamen-

to positivo durante situações de 
pressão são muito benéficos. De 
acordo com os autores: “Ansie-
dade e medo saem da equação, 
permitindo que você aja com 
confiança”.

Use ferramentas 
de rotina para lidar 
com a pressão
Weisinger e Pawliw-Fry afir-

mam que é importante ter uma 
rotina de performance que deve 
ser curta e realizada antes de 
algum evento ou apresentação 
que você sinta-se sob pressão, 
é importante rever os pontos da 
apresentação, prever possíveis 
problemas e de que forma você 
poderá lidar, inclua algum ato físi-
co como respirar pausadamente, 
após visualize o seu sucesso e 
tenha sempre em mente uma 
frase motivadora.

Mantenha a calma
Uma das principais dicas 

do livro é acalme-se! Pensar ra-
cionalmente nesses momentos é 
muito importante, somente tome 
a atitude quando você estiver 
calmo e apto a pensar da melhor 
forma possível para analisar a sit-
uação e tomar a atitude correta.

De acordo com a Coah com-
portamental e gerente do merca-
do moveleiro há 15 anos, Kristya-
ny Rhein:

Viver sob pressão, ser pres-
sionado; certamente é prejudicial 
ao ser humano, porém em nosso 
sistema de trabalho atual, na for-
ma como a nossa sociedade vive 
hoje, a pressão se tornou corri-
queira e necessária, prazos são 
essenciais para o aumento da 
produtividade, metas são traça-
das com o objetivo de movimen-
tar a todo o sistema capitalista 
“estamos em uma era onde ou 
aprendemos a viver sob pressão 
ou a pressão nos destrói”.

Ela afirma que: “Trabalho 
no ramo moveleiro a mais de 14 
anos e durante este período pas-
samos por muitos momentos do 
mercado nacional, momentos 
estagnação, crescimento e de-
crescimento e hoje vivemos uma 
crise em todos os mercados, e em 
nenhum momento deste período 
deixamos de ser pressionados, 
a princípio tínhamos metas de 
vendas, depois de produtividade, 
depois de vendas e produtividade, 
mais tarde de prospecção para 

gerar a venda ”.
A gerente do mercado move-

leiro acredita que tudo isso faz 
parte da vida adulta, a socie-
dade é repleta de questionamen-
tos problemáticos e cheios de 
pressão, ou você supera tudo isso 
ou lamentavelmente você será 
uma pessoa ansiosa e deprimida.

Para ela é muito impor-
tante aprender a conviver com a 
pressão para conseguir viver com 
tranquilidade e em paz, ela indica 
que nos  momentos de turbulên-

cia, quando as pressões aumen-
tam, as pessoa devem trabalhar 
todas as sua emoções para res-
significar os acontecimentos tor-
tuosos e os transformar em força 
para seguir em frente; “para o alto 
e avante!”.

Muitas vezes é necessário 
buscar refúgio nas coisas que são 
importantes para você, seja estar 
com as pessoas que ama, assistir 
uma série, ir a um restaurante e um 
parque e até mesmo curtir o sofá da 
sala dentro de um abraço apertado; 
ela afirma que muito importante 
sempre ter tempo para dar e rece-
ber amor.

Kristyany Rhein, enfatiza 
que mesmo amando o que faz, é 
necessário ter serenidade para 
tomar as melhores decisões, intrín-
secas ao seu cargo.

Ela dá uma dica “o mais impor-
tante é acreditar. Acredito em uma 
força superior, acredito que sempre 
dá certo, pois de cada situação você 
ganha uma lição, e acima de tudo eu 
acredito no ser humano e isso faz 
qualquer pressão superável, pois 
unidos somos fortes e capazes de 
vencer qualquer obstáculo”.

Conquistar inteligência emocional ao lidar com a pressão pode te transformar em 
um profissional excepcional, que se destaca por ser resolutivo e certeiro ao lidar 
com problemas

Manter a calma e equilíbrio ao lidar com situações que te pressionam é muito importante para que você consiga pensar e 
resolver a situação da melhor forma possível
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A linda Lívia Felipiaki, que encanta com seus olhos azuis, está com-
pletando 10 meses 

Na maioria das casas com 
crianças a briga é a mesma: a or-
ganização do quarto das crianças. 
Viver em um ambiente organ-
izado, certamente, traz muitos 
benefícios para o desenvolvimen-
to de uma criança, o problema é 
que para muitos pais isso acaba 
se tornando uma neura e os pais 
acabam passando dos limites. 
Quem que nunca teve o quarto 
bagunçado? Um pouco de ba-
gunça revela a vida como ela é. 
Ninguém mantém tudo impecav-
elmente arrumado cem por cento 
do tempo.

Então, quando os pais pas-
sam pelo quarto bagunçado dos 
filhos, às vezes, o melhor a fazer 
é resistir o impulso de exigir uma 
limpeza e simplesmente fechar 
a porta. A menos que seja uma 
preocupação com a saúde ou se-
gurança, existem algumas razões 
convincentes para deixar o quar-
to bagunçado das crianças ficar 
como está. 

Escolher suas batalhas
O bom é pensar que a luta por 

um quarto arrumado é uma das 
batalhas que se deve estar dis-
posto a perder para poder econ-
omizar energia para as brigas 
realmente importantes. Claro, a 

O quarto bagunçado dos filhos 
pode ensinar muito aos pais

sujeira pode se tornar perigosa, 
mas se for apenas desordem, é 
muito provável que isso não cause 
nenhum dano real para seu filho. 

Pode ser mais 
sobre os pais do 
que sobre os filhos
Alguns conflitos são gerados 

a partir da própria necessidade 
de controle dos pais em meio ao 
caos da vida. O bom é fazer sem-
pre o exercício de refletir sobre a 
origem do próprio desejo por algo: 
o quarto das crianças sempre ar-
rumado e limpo é melhor para os 
pais ou para as crianças?

As crianças merecem 
uma zona de conforto 
para chamar de sua
Um espaço confuso talvez 

não seja algo tão ruim assim. Mui-
tos especialistas acreditam que o 
quarto de uma criança deve ser o 
seu santuário. É bom determinar 
algumas regras básicas, como 
colocar sempre as roupas sujas 
no cesto e levar copos e pratos 
sujos imediatamente para a coz-
inha após o uso. Isso sendo feito, a 
mania de limpeza pelos pais deve 
ser deixada um pouco de lado e 
deixar a criança curtir o próprio 
ambiente. 

O bom é pensar que a luta por um quarto arrumado é uma das batalhas que se 
deve estar disposto a perder para poder economizar energia para as brigas real-
mente importantes

Certamente, todo mundo 
conhece alguém que está sem-
pre motivado, sempre com um 
sorriso no rosto, que contagia 
todos a sua volta, mesmo que 
esteja passando por vários prob-
lemas. E talvez o pensamento 
que surge na mente é “como é 
que essa pessoa consegue se 
comportar dessa maneira, mes-
mo passando por tantas dificul-
dades?” Pessoas otimistas assim 
são o que são por muito esforço, 
mas também pela crianção que 
teve. muito da visão que ela tem 
do mundo em que vive vem de 
berço, da maneira como os seus 
pais encaravam a vida e do quan-
to isso o influenciou.

Muitos querem descobrir o 
caminho da felicidade, mas os 
que encontram, são poucos. A fe-
licidade pode estar nas pequenas 
vitórias diárias e, se não houver 
uma boa dose de otimismo den-
tro das pessoas, a felicidade será 
imperceptível. É por isso que 
tantos adultos se sentem frustra-
dos ao longo da vida. Se os pais 
querem ajudar os filhos a verem 
o mundo, no futuro, com olhos de 
esperança, devem começar des-
de já a influenciá-los.

Parar de reclamar
O pessimismo é um camin-

ho que traz muitas desvanta-
gens. Quando uma pessoa vive 
reclamando, todos ao seu redor 
se afastam, já que podem ser 
contaminados por pensamentos 
negativos e frustrações daquela 
pessoa que só murmura o tem-
po todo. Ainda mais as crianças 
que têm os pais como referência 
de comportamento. Dizer algo 
como ‘nós nunca chegaremos 
lá” é característico de um pes-
simista. Quanto mais os pais se 
lamentam por problemas finan-
ceiros ou sobre dias difíceis de 
trabalho, mais provável é que 
as crianças aprendam a fazer 

Como criar um filho otimista
a mesma coisa. Em vez disso, é 
bom tentar falar sobre as coisas 
que dão certo como “um grande 
projeto meu foi aprovado no 
meu trabalho hoje”. Uma dica é, 
durante o jantar, com a família 
reunida, tentar sugerir que cada 
um conte a melhor e a pior coisa 
que aconteceu com eles naquele 
dia. Ao invés de resmungar sobre 
os problemas , o objetivo é focar 
no positivo. 

Expectativas em 
níveis inadequados
Não esperar de si mesmo 

além daquilo que se pode dar 
conta. Quando se cria expecta-
tivas inatingíveis em determina-
do momento da vida, se frustrar 
é inevitável. Dar um passo de 
cada vez em busca dos próprios 
objetivos, vencendo cada vitória 
e celebrando cada vitória  faz 
com que as crianças tenham um 
exemplo positivo. Os pequenos 
devem ser estimulados a fazer o 
mesmo e os pais devem valorizar 
cada atitude tomada por eles. 

Encorajar e não 
ser superprotetor
Desencorajar os filhos de 

fazer uma atividade porque ele 
pode não ser tão habilidoso quan-
to outras crianças enfraquece 
a confiança deles, fazendo com 
que eles se tornem pessimistas 
em relação a si mesmo. O ideal é 
permitir que eles tenham peque-
nos momentos de independên-
cia, para ver o quanto eles con-
seguem fazer sozinhos e deixar 
que eles sofram algumas quedas 
na vida para que se tornem mais 
fortes, sempre procurando in-
centivá-los a seguir em frente.

É importante também não 
ser um pai superprotetor. Quan-
do os filhos tentam falar uma 
palavra nova ou demoram para 
encaixar uma peça do quebra-ca-
beça, o mais fácil é intervir rapid-

amente. Mas esse comportamen-
to só reforça o sentimento de que 
a criança não é capaz de vencer 
sozinha. 

Ir à luta com eles
Os pais devem sempre estar 

prontos para enfrentas as batal-
has dos filhos junto com eles. Isso 
não quer dizer que os pais deve 
superproteger eles. A ideia é que 
os filhos podem ver nos pais al-
guém a quem recorrer quando 
não tiverem forças para seguir. 
Quando o pequeno disser que 
não se sente inteligente, que não 
consegue realizar alguma tarefa, 
os pais devem dar as instruções 
necessárias para que ele vença 
essa batalha. Para isso, se deve 
tentar mudar a perspectiva do 
pequeno: “sei que você ainda não 
entende desse assunto, mas com 
o tempo e mais estudo, sei que 
vai compreender”. Frases sim-
ples como está, podem mudar 
a mente das crianças e apontar 
para um caminho de superação.

Realista na medida certa
Pode parecer estranho sug-

erir realismo quando se deseja 
criar uma criança otimista, mas 
imagine a cena: uma família aca-
ba de se mudar e o filho está 
muito triste porque deixou os 
amigos para trás. Então, os pais 
te a ideia de dizer o quando a cri-
ança é incrível e especial e que 
logo fará novos amigos. Parece a 
coisa mais certa a se fazer, mas 
e se ele demorar mais tempo do 
que se imaginava para encontrar 
novas crianças para se relacion-
ar? Talvez ele não se ache mais 
alguém incrível ou especial. O 
otimismo, na verdade, requer 
pensar de forma realista mais do 
que positivamente. Se ele com-
preender sua realidade e estiver 
disposto a enfrentar o que virá. 
terá dimensão dos problemas, 
mas seguirá em frente.

O importante é permitir que eles tenham pequenos momentos de independência, para ver o quanto eles conseguem fazer 
sozinhos
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Você sabia?
O Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Feli-

na (FeLV) predispõem os peludos a uma série de infecções que podem 
levar a uma diminuição considerável na expectativa de vida.

As duas doenças são transmitidas através do contato entre um 
animal infectado e outro suscetível, e se dá por lambidas e mordidas. 
Também pode ocorrer via amamentação, via transplacentária, por trans-
fusão sanguínea e de forma mais incomum pelo coito, no caso da FIV.

Proteja o seu gatinho. A FeLV tem vacina e a recomendação é 
que seja feita já nos primeiros dois meses de vida, após o teste das 
doenças. 

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

Preta posa para a foto com seu laço cor de rosa após um banho 
gostoso

Os diferentes tipos de otite 
são o terceiro principal motivo 
para que os donos levem os pets 
ao veterinário. Ao olhar para cães 
e gatos é muito fácil entender o 
motivo: as orelhas desses bichin-
hos, apesar de muito fofas, são 
muito expostas e acabam virando 
uma porta de entrada para para-
sitas e bactérias. 

O tutor não deve se sentir 
culpado quando o pequeno fil-
ho de quatro patas estiver com 
infecção de ouvido. Todo pet, 
provavelmente terá esse proble-
ma em algum momento da vida. 
Conhecer os tipos de otite é es-
sencial para prevenir a doença e 
evitar complicações maiores. 

Diferentes tipos
As otites são classificadas em 

três tipos, dependendo da região 
do ouvido onde se dá a infecção, e 
não da origem do problema.

Externa
É o tipo de otite mais comum. 

Ocorre no tecido que recobre o 
conduto auditivo dos cachorros, 
que é o cone que vai do ambiente 
até o tímpano. São menos graves 
e mais fáceis de tratar. 

O que é otite e quais são os tipos?
Com o frio e a umidade chegando, é importante redobrar a atenção aos ouvid-
inhos dos pets

Média
Ocorre em uma porção mais 

profunda do ouvido, depois do 
tímpano e pode provocar alter-
ações neurológicas, como inco-
ordenação, inclinação da cabeça 
e movimentos involuntários dos 
olhos. 

Interna
A otite interna afeta as partes 

mais profundas do ouvido, já den-
tro dos ossos do crânio. Pode 
causar as mesmas alterações neu-
rológicas da otite média, mas está 
muito perto do encéfalo e pode 
causar encefalite, o que é muito 
grave.

Quais os sintomas
Perceber uma otite externa 

não e muito difícil, já que o pet 
demostra insatisfação e incômo-
do, principalmente na região das 
orelhas. 

Além disso, ele pode ficar tris-
tonho e abatido, chacoalhando a 
cabeça com mais frequência. 

As otites externas têm como 
principais sintomas coceira, ver-
melhidão, espessamento da pele, 
mau cheiro e apatia. Outra dica 
importante é prestar atenção 

ao cerúmen, a secreção que sai 
da orelha do pet.  Todo gato ou 
cachorro apresenta algum grau 
da substancia, mas quando a orel-
ha externa está doente, essa cera 
costuma ficar mais volumosa e 
com a coloração diferente.

Causas
A infecção da orelha externa 

e, consequentemente, as causas 
para a otite canina e felina podem 
ter diferentes origens. Bactérias, 
fungos ou ácaros podem ser os 
causadores. 

Mas, apesar de causarem 
sintomas bem semelhantes, a 
coloração da secreção do ouvido 
geralmente pode ajudar na hora 
de descobrir a causa da infecção. 
Bactérias deixam a secreção am-
arelada, fungos deixam castanha, 
e os ácaros deixam o cerúmen com 
um aspecto grosseiro, parecendo 
terra.

Diagnóstico e tratamento
Ao perceber qualquer sintoma 

de otite externa, o veterinário deve 
ser procurado imediatamente. Ob-
servando a orelha do pet, o méd-
ico poderá ter alguns indícios da 
origem do problema. Porém, para 
um diagnóstico preciso, exames 
mais complexos são necessários.

O tratamento para otite var-
ia de acordo com a causa. Geral-
mente, é necessário remover o 
excesso de cerúmen para aplicar 
o remédio indicado. A medicação 
pode envolver antibióticos, an-
tifúngicos ou sarnicidas, depen-
dendo do agente que está provo-
cando a infecção.

Como evitar 
Para evitar otites externas no 

seu filho de quatro patas, é funda-
mental realizar visitas frequentes 
ao veterinário. Manter a carteirinha 
de vacinação e a vermifugação em 
dia é uma recomendação que sem-
pre vale reforçar! Por fim, uma boa 
alimentação e imunidade alta vai 
ajudar a manter seu amigo longe 
das infecções, como os diferentes 
tipos de otite.

Ao olhar para cães e gatos é muito fácil entender o motivo da otite: as orelhas 
desses bichinhos, apesar de muito fofas, são muito expostas e acabam virando 
uma porta de entrada para parasitas e bactérias

O tratamento para otite varia de acordo com a causa. Geralmente, é necessário remover o excesso de cerúmen para aplicar 
o remédio indicado
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Melissa Demari recebe a professora e advogada Andrea Aldrovandi em lançamento de seu livro

Miguel Santin prestigia lançamento do livro da professora Melissa


