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Cortar o cordão umbilical 
não é falta de amor

Conviver em harmonia com a família não é utopia, 
desde que os limites dessa relação sejam respeitados. 
Cortar o cordão umbilical e se desligar dos problemas 
que não são seus, pode ser o caminho para restaurar 
sentimentos e relações.
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Maria se desespera com os gastos 
de Kim e Josiane. Lyris conhece Gilda 
na loja. A Madre orienta Fabiana sobre 
como deve se aproximar de Virgínia. 
Edilene questiona Cosme sobre Otávio 
e troca olhares com o patrão. Rock 
cobra de Josiane o patrocínio de Ma-
ria. Britney e Sabrina brigam pelas 
roupas de Josiane. Fabiana se des-
pede da Madre e das freiras do con-
vento. Virgínia fala com Camilo sobre 
sua irmã. Lyris agarra Agno. Nilda 
obriga Rael a prometer que vingará os 
Matheus.

Galdino pede a Vanessa que o 
ajude a fazer com que Jerônimo o 
aceite de volta. Manu fica nervosa 
quando Jerônimo lhe avisa que os 
dois irão juntos ao Grande Prêmio de 
TV, como o casal PopTV. Janaína e 
Raimundo concordam em fingir uma 
rivalidade para aumentar a clientela 
dos restaurantess. Larissa alerta Dan-
dara sobre Vanessa. Larissa decide se 
mudar para um conjunto habitacional 
e aluga seu apartamento para Moana. 
Lidiane sonha com Quinzão. Hercu-
lano se despede da família.

Almeidinha e Tomás interrogam 
a mãe do rapaz que ajudou Paul. Sara 
aceita se casar com Abner. Latifa ma-
nipula Ali, com a ajuda de Mamede. 
Camila questiona Paul sobre o rapaz 
para quem deu dinheiro. Dalila ameaça 
Paul. Teresa conversa com Jean sobre 
seu divórcio, e o músico se insinua para 
ela. Valéria se revolta contra Norberto 
por conta do contrato pré-nupcial. Ali 
beija Sara, que sente paixão pelo ra-
paz. Almeidinha e Tomás conseguem 
capturar o rapaz contratado por Paul 
e Dalila. Jamil anuncia a prisão do ra-
paz, e Dalila fica apreensiva. Laila e 
Elias estranham o comportamento de 
Dalila/Basma. Na delegacia, o rapaz 
despista Almeidinha e liga para Paul, 
que afirma que enviará um advogado. 
O rapaz consegue ser libertado. Sara 
fica confusa com seus sentimentos por 
Ali. Valéria deixa a casa de Norberto e 
se instala no hotel em que Camila tra-
balha. Laila questiona Jamil sobre sua 
proximidade com Dalila/Basma. Cibele 
conclui que foi Dalila/Basma quem ar-
mou contra ela. Ali fala de sua paixão 
por Sara para Muna, e Latifa se deses-
pera. Valéria conhece Paul e Camila.

É uma semana para focar a família 
e para as questões domésticas que mo-
bilizam a rotina. Você deve dar atenção à 
saúde e também a mudanças de hábitos 
que interferem na qualidade de vida. At-
enção com as mágoas e ressentimentos 
que vem nutrindo com pessoas do seu 
convívio, podendo ser tanto parentes 
como pessoas do seu trabalho. A falta de 
foco pode prejudicar o seu rendimento, 
e você necessita obter um novo sentido 
para que consiga transitar por essa nova 
fase. Mas o céu abençoa os assuntos do 
coração e traz uma fase boa para que se 
desenvolva através do lazer e da maturi-
dade para receber o melhor da vida.

É uma semana importante para 
encerrar situações para obter o cresci-
mento e visibilidade que necessária 
para o seu desenvolvimento profission-
al. Existem relações nocivas que devem 
ser interpretadas com entendimento, 
porque está propenso a se contaminar 
por ideias ou pessoas que não colabo-
ram cem por cento com as suas com-
petências. Mas de forma geral, você é 
reconhecido pelo seu conhecimento e 
esforço. Deve administrar a ansiedade 
para impulsionar os projetos e tomar 
decisões assertivas na sua atuação em 
equipe. A pessoa amada está disposta a 
dar um novo sentido a sua jornada.

É uma semana importante para 
analisar os investimentos e como pode 
lidar com os ganhos materiais. O céu 
contribui para o seu crescimento, mas 
exige de você entendimento sobre suas 
necessidades. O seu maior desafio é 
lidar com as negociações e situações 
que causam desperdícios financeiros 
e prejudicam a sua administração fi-
nanceira. Atenção com documentos e 
questões legais. Mas está maduro para 
trilhar uma jornada nova que o deixa 
em destaque e lhe proporciona um ol-
har para o seu bem-estar. As responsa-
bilidades são altas, mas favoráveis, para 
realizar viagens de negócios, estudos.

É uma semana importante para 
analisar os assuntos do coração e per-
mitir uma troca saudável de carinho e 
projetos em comum com a pessoa am-
ada. O seu maior desafio é lidar com o 
julgamento de situações que bloque-
iam o seu crescimento e impedem um 
olhar mais verdadeiro entre as suas 
necessidades e as da outra pessoa. 
A ansiedade e o desejo de resolver as 
coisas de uma forma rápida e impensa-
da podem colocar tudo a perder. Mas 
o céu favorece o seu crescimento no 
trabalho, através do reconhecimento e 
do esforço que você empregou nestes 
últimos meses.

É uma semana para analisar a sua 
atuação com o seu conhecimento em 
grupos e projetos. O céu favorece o de-
senvolvimento em equipe, entretanto 
existem algumas ressalvas que devem 
ser levadas em consideração: primeiro, 
os limites existentes nas relações, que 
necessitam ser alinhados de uma forma 
que consigam se encaixar com novos va-
lores e ideias; segundo, a forma com que 
deseja obter prazer e desenvolver os tal-
entos. As decisões devem ser examina-
das levando em consideração os medos 
e as possibilidades existentes. Mas o céu 
abençoa a carreira e lhe traz reconheci-
mento diante do esforço empregado.

É uma semana para resolver situ-
ações com pessoas de seu convívio, e o 
céu favorece as posturas. O seu maior 
desafio é lidar com a ansiedade e sit-
uações que exigem de você decisões 
importantes em família. As pessoas de 
sua convivência estão confusas e car-
regadas de crenças limitantes. Atenção 
com documentos, viagens, e busque ter 
uma comunicação clara. Mas é uma se-
mana muito produtiva e com excelentes 
resultados financeiros. É uma semana 
favorável para ficar com a pessoa am-
ada e acima de tudo realizar planos a 
dois com a intenção de promover os in-
vestimentos. 

É uma semana em que o trabalho e 
a rotina devem ser movimentados com 
sabedoria e entendimento. Você precisa 
analisar as situações que necessitam ser 
transformadas, para obter resultados 
consistentes. Atenção com a ansiedade 
para gerar informações e conhecimento 
com uma pessoa que interfere na quali-
dade do seu trabalho. Encare a situação 
como uma oportunidade de progredir e 
seguir mais forte. O céu pede atenção 
com a forma como vem administrando 
o recurso material, devendo levar em 
consideração as prioridades. O relacion-
amento passa por uma fase boa de en-
volvimento e troca saudável.

A semana o leva a analisar de que 
forma pode contribuir com a realização 
de suas metas. Existem fatores que fo-
gem do seu controle, entretanto você é 
auxiliado com informações pertinentes 
para o momento. Deve dar atenção à suas 
posturas, porque a agitação interna, jun-
to com a ansiedade, afeta o seu compor-
tamento. É uma semana de boas parceri-
as e contato com clientes que viabilizam 
os objetivos, entretanto existem outros 
fatores envolvendo pessoas do seu ambi-
ente de trabalho que causam distorções 
e mentiras. Você está incomodado com 
fatores familiares ou com relações que 
ficam entre você e o cônjuge.

É uma semana positiva para li-
dar com investimentos para a casa e a 
família. Mas é importante levar em con-
sideração os exageros e os desperdíci-
os que estão envolvidos nessa decisão. 
Existem fatores familiares que devem 
ser movimentados com ética e justiça, 
e documentos podem ser necessários. 
Atenção com mentiras, distorções e 
situações que vêm carregadas de sen-
timentos e expectativas. Mas o céu co-
labora com novos movimentos que vis-
am estruturar os projetos e as relações 
próximas. É uma semana para utilizar 
da sabedoria a fim de dar passos sólidos 
e com medidas certas.

É uma semana importante para int-
eragir com o cônjuge, sócios e clientes. A 
pessoa tocada está disposta a realizar as 
ideias e colocar em movimento o seu con-
hecimento. Deve dar atenção à ansiedade 
ao se relacionar, porque a troca afeta o 
resultado de suas metas. Está com pressa, 
mas precisa dar tônus e forma às relações 
que são imprescindíveis para obter os re-
sultados que espera. O céu também alerta 
para as relações com pessoas próximas, 
principalmente os parentes, que passam 
por situações geradoras de distorções, 
mentiras e documentos podem estar en-
volvidos. Mas o céu o abençoa com bons 
resultados financeiros.

É uma semana positiva para se 
posicionar em projetos e atividades que 
envolvem os amigos. Está em condições 
de aprimorar as suas ideias, entretan-
to deve dar atenção aos exageros e ao 
acúmulo de atividades que são ger-
adores de fofocas e julgamentos no-
civos. Existem diversas atividades para 
realizar que afetam a sua imagem e 
também a convivência com o cônjuge ou 
uma pessoa importante. É imprescindív-
el filtrar as informações e sensações so-
bre o que é prioridade nesta semana. 
Deve ter atenção com a urgência para 
resolver a situação financeira ou impul-
sos para investimentos desnecessários. 

É uma semana ótima para avaliar o 
que é bom para você no sentido de ser feliz 
e se conectar com a sua essência. Os as-
suntos do coração são destaque, e as por-
tas para o amor são abertas, mas, acima de 
tudo, para o seu desenvolvimento pessoal. 
É uma semana ótima para viajar, estudar 
e se relacionar com as pessoas próximas. 
Deve dar atenção aos exageros e às neg-
ligências que o impedem de perceber a 
situação com realidade. Atenção com os 
julgamentos e o acúmulo de atividades que 
acentuam a necessidade de lazer e entre-
tenimento. O trabalho e a rotina precisam 
ser movimentados com ações construti-
vas, mas a ansiedade é forte.

Poliana, Luigi e Yasmin se mo-
bilizam para encontrarem Kessya. 
Enquanto isso, a produtora resolve 
maquiar Filipa para substituir a meni-
na. Joana se orgulha de Sérgio por 
ter dado tudo certo na apresentação 
de seu projeto. Roger reclama com 
Otto por sempre ficar sabendo por 
último sobre as decisões da empresa. 
Otto responde que Roger pode pedir 
as contas. Kessya consegue ligar os 
microfones da rádio e dizer que está 
presa lá. Luca canta uma música para 
Mirela e ela quase não lhe dá atenção. 
Ele fica chateado. Kessya faz as fotos 
para o concurso. Ruth mostra erros no 
trabalho de Luísa, que se desespera. 
Arlete evita Verônica. As fotos de Kes-
sya ficam lindas. Luca e Mirela narram 
o último capítulo da radionovela. Após 
o término do capítulo, eles vão para o 
corredor e Luca a beija na frente de 
todos. Vini vê tudo.

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.

Os problemas na gravidez de 
Tatá Werneck, de 35 anos, têm 
atrapalhado a execução de seu 
programa Lady Night, programa 
que ela apresenta no Multishow. 
Na última quinta-feira, 30, Tatá 
teve que cancelar uma entrevis-
ta que iria fazer com a cantora 
Ivete Sangalo, de 47 anos, por 
ter passado mal um pouco antes 
de dar início à gravação.

Em suas redes sócias, ela 
lamentou o ocorrido e explicou 
que “está triste” com todas as 
complicações que vem sofrendo. 
Tatá e Rafael Vitti, de 23 anos, 
esperam uma menina.

“A tão amada por todos nós 
Ivete Sangalo foi absolutamente 
gentil e carinhosa comigo de 
novo. Iríamos gravar hoje (dia 
30), o Lady Night, mas por or-
dens médicas precisei cancelar 
porque minha pressão estava 
muito baixa e estava tudo gi-
rando. E eu tenho um limite alto 

Tatá Werneck passa mal e cancela 
entrevista com Ivete Sangalo no Lady Night

para gravar passando mal, só 
posso ir até aonde meus méd-
icos permitem. Quando tenho 
que cancelar o Multishow me dá 

todo apoio e cancela”, desaba-
fou.

Tatá está sofrendo de hi-
perêmese gravídica, que é car-

acterizada por fortes náuseas e 
vômitos. Esse dano pode levar à 
perda de peso e à desidratação. 
Por mais que se esforce para dar 
continuidade na rotina, por vez-
es é difícil cumprir o trabalho. 

“Estou fazendo tudo que 
eu posso. Estou triste. Passo 
muito mal, tenho muito enjoo 
ainda e cansaço. Mas quando 
minha médica diz que não posso 
seguir eu paro. E toda a equipe 
apoia. Meu corpo dá os sinais. 
Seguimos na tentativa de gravar 
mesmo sabendo que estou difer-
ente”, continuou Tatá. 

Essa não foi a primeira vez 
que a apresentadora, que está 
na metade da sua gravidez, pre-
cisou interromper uma gravação. 
No começo do mês de maio, Tatá 
sentiu enjoo dentro do estúdio 
enquanto entrevistava a atriz 
Larissa Manoela. Na ocasião, as-
sim como Ivete, Larissa deu todo 
apoio para Tatá.

“A tão amada por todos nós Ivete Sangalo foi absolutamente gentil e carinhosa 
comigo de novo”, disse Tatá em suas redes socias
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Piso novo, muitas vezes é o 
que uma casa precisa para ficar 
com um ar completamente ren-
ovado. Mas ao pensar na quebra-
deira, bagunça e sujeira que uma 
troca de pisos causa, a maioria 
das pessoas desiste da troca e 
acaba se conformando com o piso 
que já possui.  

A boa notícia para as pessoas 
que estão entre a vontade de ren-
ovar e a preguiça causada pela 
potencial bagunça é que é pos-
sível sim instalar um piso novinho 
sem precisar tirar o já existente. 
É importante prestar atenção que 
não são todos os tipos de piso 
que suportam a técnica, seja por 
baixo ou por cima.

Tipo de piso que aceitam 
um novo piso sobre eles
Os cerâmicos são os que 

melhor aceitam ser escondidos 
por um piso novo. Além deles, as 
pedras naturais polidas (Goiás, 
Itacolomy, Mineira, Quartzi-
to e São Tomé, entre outras) e 
também o cimento queimado 
permitem a instalação de novos 
pisos sobre eles. 

Os populares pisos vinílicos 
também aceitam, mas com um 
porém: o novo piso não pode re-
querer colas ou argamassas para 
a sua fixação. 

Madeira e laminados não 
aceitam serem escondidos, e pre-
cisam ser completamente reti-
rados antes da colocação de um 
piso novo. 

Tipos de pisos que podem 
ser colocados sobre um 
piso que já existe
O piso vinílico clicado é o 

mais comum e mais fácil de insta-
lar, já que dispensa o uso de cola, 

Renovando o chão da casa sem precisar remover nada
tem um encaixe perfeito entre as 
peças (elas realmente fazem click 
quando são encaixadas umas nas 
outras) e está disponível em di-
versas cores e texturas. 

Laminados, madeira natural, 
porcelanato líquido e o cimento 
queimado são outros pisos que se 
dão bem com a técnica. 

Cerâmicas e porcelanatos em 
geral também podem ser coloca-
dos sobre outros pisos, inclusive, 
sobre outras cerâmicas e outros 
porcelanatos, mas é fundamen-
tal que o piso já instalado esteja 
em ótimas condições de nivela-
mento, para não haver o risco de 
quebra de peças com o passar do 
tempo. Se ficar uma “bacia” bob 
elas, podem ocorrer trincados e 
quebras com o simples caminhar 
do dia a dia. 

Como deve estar o piso 
base para a aplicação 
do novo piso?
O piso já instalado deve at-

ender a todos os requisitos: estar 
nivelado, não ter rachaduras, não 
ter infiltrações de umidade, não 
ter partes quebradas.

Se algum item não estiver de 
acordo, o melhor é não se aventu-
rar a intalar piso sobre piso. Além 
do risco de quebra no caso das 
cerâmicas e porcelanatos, outros 
materiais como os vinílicos e lam-
inados podem apresentar estufa-
mento e bolhas com o passar do 
tempo. 

Dicas práticas
Estando tudo ok, será 

necessário seguir as instruções 
de instalação de cada tipo de 
piso. Mas algumas dicas valem 
para todos.

Limpar muito bem o piso 

base pode evitar que pequenas 
sujeiras acumuladas irem mon-

stros de mofo e bolor depois da 
aplicação de massa, cola ou man-

ta e um novo piso. 
Providenciar espaçadores, 

que são aquelas pecinhas de 
plástico, ferro ou aço, garantem o 
espaçamento necessário entre as 
peças para aplicação do rejunte, 
que impedem que elas se de-
sloquem e acabem empurrando 
umas às outras. 

Também é importante ter at-
enção à direção de instalação as 
peças do novo piso. Elas devem 
ser colocadas sempre parale-
lamente a partir da parede de 
maior largura. 

Para evitar acidentes, o uso 
de óculos e luvas são impre-
scindíveis. 

Portas precisam 
de atenção
Um detalhe que geralmente 

escapa à atenção de quem de-
cide instalar piso sobre piso é que 
haverá uma elevação de alguns 
milímetros do chão. 

As portas podem precisar ser 
ajustadas, cortadas ou até mes-
mo trocadas. É importante veri-
ficar muito bem a possibilidade fi-
nanceira de fazer isso antes de se 
aventurar colocando o piso novo.

O piso vinílico clicado é o mais comum e mais fácil de instalar, já que dispensa o 
uso de cola, tem um encaixe perfeito entre as peças

Cerâmicas e porcelanatos em geral podem ser colocados sobre outros pisos, in-
clusive, sobre outras cerâmicas e outros porcelanatos
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A escolha do salão de beleza 
ideal é sempre um dilema para 
as mulheres. Antes de sair por 
aí entrando em qualquer salão é 
importante observar alguns de-
talhes.

Limpeza
Antes de mais nada, o princi-

pal ponto que deve ser observado 
no salão escolhido é se ele está 
adequado as normas da vigilância 
sanitária. Por isso é importante 
fazer uma visita no lugar e ob-
servar não só a limpeza do ambi-
ente, como a de todos os materi-
ais. 

No caso de manicures, o 
cuidado deve ser redobrado. O 
saquinho com alicate, lixas de 
unha e espátulas deve ser aberto 
pela profissional na presença da 
cliente e devem ser descartadas 
após o uso. 

Redes sociais
De um serviço esporádico a 

um procedimento mais complexo, 
é importante tirar uns minutin-
hos para pesquisar no perfil das 
redes sociais os comentários das 

A história de que fios brancos 
são deselegantes e sinal de de-
scuido está ficando no passado. 
Assumir os cabelos em seu tom 
natural, mais que uma questão 
de tendência, pode ser sinônimo 
de boa sintonia consigo mesma e 
com a passagem do tempo. Mas é 
importante saber que os fios gris-
alhos exigem atenção maior que 
os fios escuros. 

Os fios brancos acabam pos-
suindo uma textura mais frágil 
e com maior maleabilidade do 
que os pigmentados. São mais 
sensíveis as agressões externas e 
possuem as cutículas dos fios são 
abertas com maior facilidade, o 
que provoca, muitas vezes, o as-
pecto de frizz no cabelo. 

Hidratação
O espaço que antes era 

preenchido pela melanina agora 
está poroso e, por essa razão, os 
cabelos brancos são bem mais 
leves e ficam mais arrepiados. 
Para contornar esse problema, o 
ideal é caprichar numa hidratação 
semanal.

Mascaras hidratantes com 
queratina, aminoácidos ou óleos 

Como manter os fios 
brancos impecáveis

vegetais são as mais indicadas, 
aplicando sempre seguindo as 
recomendações da embalagem. 

A hidratação deve ser mais 
intensa nos fios mais resseca-
dos, com o uso de máscaras de 
hidratação de uma a duas vez-
es por semana e o uso diário de 
condicionadores com proprie-
dades para fechar as cutículas. 
Em pontas com menor tendência 
a ressecamento, pode-se usar as 
máscaras apenas uma vez por se-
mana.

Hora de escovar
Muitas mulheres não abrem 

mão a uma boa escova. Quando 
os fios se tornam brancos é bom 
maneirar um pouco. Esse cuidado 
se deve é necessário devido a po-
rosidade dos fios brancos, que se 
tornam mais quebradiços. 

Leave-in
Além da hidratação sema-

nal, os leave-in devem estar pre-
sentes nos cuidados diários. Esse 
creme sem enxágue vai atuar 
também na hidratação do cabelo 
até a próxima lavagem, deixando 
os fios brilhantes e saudáveis. 

Xampus específicos
Aqueles xampus cinzas ou 

roxos que estão presentes nas 
prateleiras da farmácia são os 
ideais para usar nos fios brancos, 
pois impedem que os fios fiquem 
com aspecto amarelado. Mas é 
preciso ficar atenta à formulação 
deles, que precisa conter ativos 
hidratantes para manter o cabelo 
saudável. 

Protegendo contra o sol
Os raios ultravioletas podem 

aumentar o ressecamento dos 
fios brancos, que já não contam 
com a proteção da melanina con-
tra o sol. Por isso, o ideal é usar 
produtos com filtros solares nos 
fios.

Secador e prancha
O calor desses aparelhos 

pode danificar ainda mais o fio, 
que é mais quebradiço do que os 
cabelos naturalmente coloridos. 
Programar-se para lavar os cabe-
los em horários em que é possível 
deixar os fios secarem de forma 
natural é o ideal e, quando o sec-
ador ou a prancha tiver que ser 
usado, o protetor térmico deve 
ser aplicado nos fios para ajudar 
a proteger. 

Fios mais grossos
Quando o fio se torna branco, 

a estrutura dele também se trans-
forma. Eles são mais grossos que 
os naturalmente coloridos, o que 
acaba gerando mais volume para 
o cabelo. Esse fato ajuda a pensar 
em novos cortes de cabelo que 
emolduram o rosto. 

Não arrancar os fios
Em hipótese alguma deve se 

arrancar um fio branco, mesmo 
que a pessoa ainda não aceite a 
cor natural deles. Isso só acaba 
gerando um trauma na raiz do ca-
belo e não resolve a situação, já 
que o fio vai nascer novamente 
branco. O ideal é pesquisar jei-
tos diferentes de usar os fios ao 
natural e, claro, cuidar deles para 
mantê-los sempre hidratados e 
saudáveis. 

Escolhendo o salão 
de beleza: quatro 
dicas para não errar

clientes, os posicionamentos e 
também pedir indicações. 

Também vale a pena enviar 
um direct ao salão e dependendo 
do atendimento ou da resposta já 
é possível ter uma ideia de como 
é o salão.

Capacitação 
dos profissionais
Profissionais capacitados 

e que estejam por dentro das 
tendências atuais do mercado 
é essencial. Isso é muito impor-
tante já que esse tipo de serviço 
deve sempre estar atualizado nos 
produtos e técnicas. 

Atendimento
Sabe aquela velha expressão 

de que a primeira impressão é 
a que fica? Pois então, é exata-
mente isso. O atendimento que se 
recebe no primeiro contato já vai 
demonstrar a preocupação com a 
qualidade e excelência. 

Um salão de qualidade sabe 
que a vida está cada dia mais 
corrida e que para se destacar 
precisa entender a realidade dos 
clientes.

O cuidado com a limpeza, no caso de manicures, deve ser redobrado

Além da hidratação semanal, os leave-in devem estar presentes nos cuidados 
diários

Quando o fio se torna branco, a estrutura dele também se transforma. Eles são mais grossos que os naturalmente coloridos, 
o que acaba gerando mais volume para o cabelo
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No próximo dia 6 de junho, 
quinta-feira ocorrerá um even-
to no Sesc Bento Gonçalves, o 
show da banda Malvinas Rock . 
Quem quiser participar do even-
to precisará doar 1 kg de alimen-
to não perecível.

A Banda Mavina’s Rock, tem 
mais de 10 anos de formação e 
recebe influência de vários esti-
los musicais como o Rock, Blues, 
Punk, Progressivo e Psicodélico, 
a Mavilna’s lançou em 2018 o seu 

Rock de qualidade: Show 
da banda Malvina’s no Sesc

primeiro álbum chamado “Poder 
e Ganância”, e já está gravando 
o seu segundo álbum que vem 
para coroar o novo momento 
que a estão vivendo, cheio de 
músicas autorais e muita per-
sonalidade.
Data: 06 de junho
Horário: 20h
Local: Sesc Bento Gonçalves 
(Av. Cândido Costa)
Ingressos: 1 kg de alimento não 
perecível

A partir desta sexta-feira (31), 
O Santuário Santo Antônio entra 
no período de trezena para a festa 
do padroeiro de Bento Gonçalves.

Todos os dias até a véspera da 
festividade serão celebradas em 
conjunto com várias equipes, ás 
18h, a missa diária, preparando-se 
para o dia 13 de junho, celebrado 
tradicionalmente desde 1878.

A 141ª Festa a Santo Antônio, 
terá como tema: “Mostra-me Sen-
hor, teus caminhos” (Sl 25,4). A 
cada dia, um time de devotos de 
diferentes comunidades regidas 
pela paróquia encontra-se na ig-
reja para rezar e pedir bênçãos ao 
santo.

Ao invés de uma novena, é 
realizada a trezena em forma de 
referência à data da morte do 
santo nascido em Lisboa, em Por-
tugal, e popularizado na Itália. 
Foram os imigrantes italianos, a 
partir de sua chegada à Serra em 
1875, que trouxeram a devoção de 
Santo Antônio a Bento Gonçalves.

Programação
31 de maio - Visitação de N. 

Sra.
“Lançai as redes do sim ao 

chamado de Deus”
Equipe de celebração: Coor-

denação da Comunidade Centro, 
Núcleo São Francisco de Assis e 
Pastoral do Batismo

Equipe de animação: Grupo 
Querigma

Celebrante: Pe. Eleandro 
Telles

1º de junho
“Vocação e discernimento: 

caminho da realização humana”
Equipe de celebração: Pasto-

ral Catequética

Começam as programações da Festa de Santo Antônio
Equipe de animação: Grupo 

Querigma Jovem
Celebrante: Pe. Leonardo In-

ácio Pereira

2 de junho
Ascensão do Senhor
“Vocação Batismal: Mostra-

me Senhor, teus caminhos”
Equipe de celebração: Serviço 

de Animação Vocacional
Equipe de animação: Curso 

de Liderança Juvenil
Celebrante: Pe. Daniel D’Ag-

noluzzo Zatti

3 de junho
“Primeira comunidade de fé: 

vocação da família”
Equipe de celebração: Comu-

nidades São Cristóvão, N. Sra. de 
Caravaggio e São José Operário

Equipe de animação: Neiva 
Rizzardo e Grupo

Celebrante: Pe. Luís Carlos 
Conci

4 de junho
“O alegre testemunho da gra-

tuidade do amor: vocação à vida 
consagrada”

Equipe de celebração: Co-
munidades São Pedro, N. Sra. de 
Lourdes, N. Sra. de Fátima, San-
ta Paulina e Comunidades Con-
sagradas da cidade

Equipe de animação: Jatir De-
quigiovanni e Grupo

Celebrante: Pe. Gilmar Paulo 
Marchesini

5 de junho
“A vocação do Bom Pastor: 

vocação ao ministério ordenado”
Equipe de celebração: Comu-

nidades São Miguel, Santo Anton-
inho, São Paulo Apóstolo e Núcleo 

Imaculado Coração de Maria
Equipe de animação: Irmãs do 

Colégio Medianeira
Celebrante: Pe. Leonardo Lu-

cian Dall Osto

6 de junho
“Uma resposta à alegria do 

amor que ressoa no coração: vo-
cação leiga”

Equipe de celebração: Co-
munidades Imaculada Conceição, 
Jesus Bom Pastor e N. Sra. Apa-
recida

Equipe de animação: Grupo 
Maturidade Ativa

Celebrante: Pe. Elton Marcelo 
Bussolotto Aristides

7 de junho
“Juventude: um canteiro de 

obras aberto”
Equipe de celebração: Comu-

nidades N. Sra. do Carmo, Santa 
Catarina e Santíssima Trindade

Equipe de animação: Luis Bel-
trami e Grupo

Celebrante: Pe. João Corbel-
lini

8 de junho 
Vigília de Pentecostes

“Ser jovem hoje: compromis-
so e participação social”

Equipe de celebração: Comu-
nidades Santa Maria Goretti, N. 
Sra. Medianeira, Sagrado Coração 
de Jesus e Divino Espírito Santo

Equipe de animação: Jorge 
Dornelles e Grupo de Oração

Celebrante: Pe. Ricardo Fon-
tana

9 de junho 
Pentecostes
“Redescobrir a juventude da 

igreja à graça de um novo pente-
costes”

Equipe de celebração: Sem-
inaristas Diocesanos, Curso de 
Liderança Juvenil, Emaús e Grupo 
de Jovens do Colégio Nossa Sen-
hora Aparecida

Equipe de animação: Curso 
de Liderança Juvenil

Celebrante: Pe. Gustavo Pre-
debon

10 de junho 
Maria, Mãe da Igreja
“Um novo modo de evange-

lizar pela rede de oportunidades 
(era digital)”

Equipe de celebração: Comu-

nidades N. Sra. do Rosário e N. 
Sra. das Graças

Equipe de animação: Gilmar 
Roman e Grupo

Celebrante: Pe. Luiz Antonio 
Mascarello

11 de junho
“A santidade é o rosto mais 

belo da nossa Igreja”
Equipe de celebração: Ren-

ovação Carismática Católica, 
Movimento do Cursilho da Cris-
tandade, Grupo Caminhando com 
Maria, Grupos de Oração e Pasto-
ral Familiar

Equipe de animação: Movi-
mento do Cursilho da Cristandade

Celebrante: Pe. Jairo Luiz 
Gusberti

12 de junho
“Santo Antônio, o brilho de 

uma alma plena em missão”
Equipe de celebração: Comu-

nidades N. Sra. da Saúde e Santa 
Lúcia

Equipe de animação: Roni da 
Silva e Grupo

Celebrante: Pe. Marciano 
Guerra



///  Trends ///  Gazeta   ///  31 de maio de 2019tecnologia

Junho na Netflix: Black Mirror, Jessica Jones e mais
A Netflix Brasil anunciou a 

sua agenda de destaques para o 
mês de junho, com títulos bem 
atraentes para seus assinantes.

A série Black Mirror, que 
sempre oferece reflexões pertur-
badoras sobre o comportamento 
humano e o impacto das tecno-
logias nas vidas humanas, retor-
na com novos episódios logo no 
começo do mês.

A plataforma de streaming 
apresenta também a minissérie 
Crônicas de San Francisco, ba-
seada na obra de Armistead 
Maupin, estrelada por Laura Lin-
ney e Ellen Page. Ao mesmo tem-
po, as séries Designated Survivor, 
Jessica Jones, a brasileira 3% e a 
alemã Dark ganham novas tem-
poradas.

A Netflix disponibiliza ainda 
várias novidades em filmes, docu-
mentários e anime, com destaque 
para Missão: Impossível – Nação 
Secreta, A Casa Do Lago, Aggret-
suko e 7SEEDS.

Confira abaixo a agenda de 
destaques da Netflix Brasil para o 
mês de junho.

Séries
The 100: 5ª 
temporada (dia 1º)
Após a catastrófica destru-

ição de Praimfaya, a disputa pelo 
que talvez seja a última área 
habitável na Terra pode levar à 
guerra contra um novo e podero-
so inimigo.

Black Mirror: 5ª 
temporada (dia 5)
Nos novos episódios, um vid-

eogame transforma uma antiga 
amizade, uma crise de reféns se 
desenrola pelas redes sociais, 
e uma menina desenvolve uma 
relação perigosa com uma bone-
ca-robô.

Designated Survivor: 3ª 
temporada (dia 7)
O clima está cada vez mais 

pesado nos corredores do poder, 
com Kirkman lançando sua cam-
panha presidencial em meio a 
incidentes internacionais e uma 
nova ameaça terrorista.

3%: 3ª temporada (dia 7)
A série brasileira chega à 

sua terceira temporada. Agora, 
Michele cria um santuário idílico 
no Continente, aberto a todas as 
pessoas. Até que uma crise a leva 

a desenvolver o seu próprio pro-
cesso de seleção.

Crônicas de San 
Francisco: minissérie 
(dia 7)
Agora na meia-idade, Mary 

Ann está de volta a San Fran-
cisco e aos excêntricos amigos 
que havia deixado para trás. 
Minissérie baseada na obra de 
Armistead Maupin e estrelada 
por Laura Linney (Ozark).

Billions: 4ª 
temporada (dia 9)
A rivalidade entre Chuck e 

Axe é coisa do passado. A dupla 
agora troca favores para alimen-
tar a mútua obsessão por dinhei-
ro, poder e vingança.

Não Durma no 
Ponto (dia 14)
Privados de sono, os com-

petidores deste game show en-
frentam uma série de desafios 
físicos e mentais para tentar gan-
har o prêmio de US$ 1 milhão.

Well-Intended 
Love (dia 14)
Sofrendo de leucemia, uma 

atriz se casa secretamente com o 
presidente de uma empresa para 
receber o transplante de medula 
mais cedo e poder retomar sua 
carreira.

The Missing: 3ª 
temporada (dia 17)
Procurando por uma prosti-

tuta desaparecida em Amsterdã, 
Julien Baptiste mergulha no sub-
mundo do Bairro da Luz Vermel-
ha e revela uma complexa teia de 
mentiras e trapaças.

Professor Iglesias (dia 21)
O comediante Gabriel Igle-

sias estrela esta série sobre um 
professor bem-intencionado que 
tenta ajudar alunos desajustados 
a descobrir seu verdadeiro po-
tencial.

Dark: 2ª temporada 
(dia 21)
Na segunda temporada da 

série alemã, os habitantes da 
pequena Winden continuam em 
busca de respostas para novos e 
antigos mistérios.

O Escolhido (dia 28)
Nesta adaptação brasileira 

da série mexicana Niño Santo, 
três jovens médicos são envia-
dos ao Pantanal para vacinar os 
moradores de um vilarejo e aca-
bam presos em uma comunidade 
isolada e repleta de mistérios.

Vis a vis: 2ª 
temporada (dia 28)
A vida de Macarena e das 

outras detentas do presídio Cruz 
del Sur fica ainda mais compli-
cada com a chegada de um novo 
chefe da segurança.

Glee: temporadas 
1 a 6 (dia 30)
O professor Will aceita as-

sumir o comando do coral da 
escola, e seus membros desa-
justados querem reverter a má 
reputação do grupo a todo o cus-
to.

Gatunas (em breve)
Nesta série sobre amadureci-

mento, três garotas adolescentes 
de diferentes círculos sociais de-
senvolvem uma improvável am-
izade a partir de um hábito em 
comum: furtar.

Marvel - Jessica Jones: 
3ª temporada (em breve)
Jessica persegue um engen-

hoso serial killer, Trish faz uso de 
seus novos poderes e Malcolm 
enfrenta um dilema moral.

Filmes

Missão Impossível
Nação Secreta (dia 1º)
Depois que a Força-Tarefa 

Missão Impossível é encerrada, 
Ethan Hunt e seus aliados inici-
am uma guerra particular contra 
o Sindicato, um grupo de espiões 
renegados que quer a destruição 
do mundo.

A Casa do Lago (dia 1º)
Uma médica solitária deixa 

cartas para o arquiteto frustrado 
que alugou sua casa e descobre 
que eles estão vivendo o mes-
mo dia, mas com dois anos de 
diferença. Com Sandra Bullock e 
Keanu Reeves.

O Senhor dos Anéis 
A Sociedade do Anel 
(dia 1º)
Do idílico condado dos Hob-

bits aos precipícios de Mordor, 
Frodo segue uma jornada épica 
para destruir o anel de Sauron.

O Senhor dos Anéis 
O Retorno do Rei (dia 1º)
Revelado como o herdeiro 

dos antigos reis, Aragorn une 
forças com Gandalf e os outros 
membros da sociedade desfeita 
para salvar Gondor.

Spawn, o Soldado 
do Inferno (dia 1º)
Al Simmons é um assassino 

morto por seus chefes e enviado 
ao inferno. Lá, ele faz um acor-
do com um demônio e volta ao 
mundo para liderar um exército 
do mal com a missão de destruir 
a raça humana. Inspirado no su-
per-herói da Image Comics.

Regras Não Se 
Aplicam (dia 4)
Sonhando com o estrelato 

em Hollywood, uma garota in-
gênua chega à Los Angeles dos 
anos 50 e se envolve com um mo-
torista atraente e sonhador. Mas 
o patrão de ambos, o excêntrico 
Howard Hughes, torna as coi-
sas um pouco mais complicadas. 
Criação, roteiro e direção de War-
ren Beatty, que também interpre-
ta Hughes.

A Química do 
Amor (dia 5)
Uma neurocientista estuda 

casais para entender a diferença 
entre os cérebros masculino e 
feminino. Mas, ao se apaixonar, 
ela coloca a sua própria pesquisa 
em dúvida.

Rock My Heart (dia 7)
Uma adolescente aventureira 

com um grave problema cardíaco 
cria laços com um cavalo tem-
peramental e luta para montá-lo 
numa corrida, mesmo sob risco 
de morte.

Elisa y Marcela (dia 7)
Neste filme baseado em uma 

história real, Elisa Sánchez Lori-
ga adota uma identidade mascu-
lina para poder se casar com a 
namorada, Marcela Gracia Ibeas, 
na Espanha de 1901. Indicado ao 
Urso de Ouro no Festival de Ber-
lim 2019.

Tamo Junto (dia 8)
Felipe termina um intenso 

relacionamento e se vê soltei-
ro pela primeira vez em muito 
tempo. Ao cair na farra tentando 
recuperar os anos perdidos, ele 
logo descobre que o novo estado 

civil não é tão divertido quanto 
ele idealizava.

A Garota no Trem (dia 10)
Ao testemunhar uma cena 

suspeita através da janela do 
trem, a deprimida Rachel acaba se 
tornando peça-chave em um com-
plexo caso policial. Filme baseado 
no best-seller de Paula Hawkins e 
estrelado por Emily Blunt.

O Bebê de Bridget 
Jones (dia 10)
Aos 43 anos, a eterna solteira 

Bridget Jones descobre que está 
grávida. Agora, ela precisa desco-
brir se está pronta para a materni-
dade... e também quem é o pai do 
bebê. Com Renée Zellweger, Colin 
Firth e Patrick Dempsey.

Cinderela Pop (dia 14)
Cintia Dorella é uma adoles-

cente que descobre uma traição 
no casamento dos pais. Descrente 
no amor, ela vai morar na casa da 
tia e passa a trabalhar como DJ, 
se tornando a Cinderela Pop. Mas 
ela não esperava que um prínci-
pe encantado aparecesse em seu 
caminho… Com Maísa Silva.

Mistério no 
Mediterrâneo (dia 14)
Após participarem de uma 

reunião de família no iate de um 
bilionário durante férias na Eu-
ropa, um policial e sua mulher se 
tornam os principais suspeitos 
de seu assassinato. Com Adam 
Sandler e Jennifer Aniston.

Hip-Hop Beats (dia 19)
Em Chicago, um prodígio do 

hip-hop com agorafobia e um 
ex-empresário desacreditado en-
frentam juntos os fantasmas do 
passado. Direção de Chris Robin-
son.

A Vigilante do Amanhã: 
Ghost in the Shell (dia 28)
Ressuscitado como um ci-

borgue, o major Kusanagi lidera 
uma força-tarefa na perseguição 
a criminosos cibernéticos. Mas 
um hacker tem planos mais am-
biciosos. Inspirado no mangá cy-
berpunk “Ghost in the Shell”. Com 
Scarlett Johansson e Juliette Bin-
oche.

Shaft (dia 28)
Ótimo detetive mas pai aus-

ente, Shaft agora precisa ajudar 
seu filho agente do FBI a desco-
brir a verdade sobre a morte de 
seu melhor amigo. Com Samuel L. 
Jackson.

O Chamado 3 (dia 30)
Nesta sequência do clássico 

do terror, um grupo de universi-
tários tenta descobrir os segredos 
sinistros por trás do vídeo que, 
segundo a lenda, provoca a morte 
de quem assistir às suas imagens.

O Homem nas 
Trevas (dia 30)
Um cego que vive sozinho 

e guarda uma fortuna em casa 
parece ser o alvo perfeito de um 
roubo. Mas ele vira a mesa e os 
três ladrões adolescentes acabam 
no meio de um jogo letal de gato 
e rato. Indicado ao Critics Choice 
Award de Melhor Filme de Terror.

Nos novos episódios, um videogame transforma uma antiga amizade, uma crise 
de reféns se desenrola pelas redes sociais, e uma menina desenvolve uma relação 
perigosa com uma boneca-robô

Jessica persegue um engenhoso serial killer, Trish faz uso de seus novos poderes 
e Malcolm enfrenta um dilema moral
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Carregar o celular em tomadas 
USB públicas é seguro?

Carregar o celular em entra-
das USB de locais públicos pode 
comprometer a segurança do 
seu smartphone. Caleb Barlow, 
vice-presidente de inteligência 
de ameaças da X-Force na IBM 
Security, alerta para a possibil-
idade de malwares que roubam 
dados estarem instalados nesses 
postos de carregamento.

De acordo com o Índice de 
Inteligência de Ameaças IBM 
X-Force de 2019, o setor de trans-
portes é o segundo mais visa-
do por criminosos. As entradas 
USB de aeroportos e rodoviári-
as podem instalar malwares nos 
telefones ou fazer downloads de 
dados sem o conhecimento do 
usuário.

“Conectar-se a uma porta 
USB pública é como encontrar 
uma escova de dentes na beira 
da estrada e decidir colocá-la na 
boca. Você não tem ideia de como 
isso aconteceu”, explicou Barlow.

Cabos de bateria
Usar cabos achados ou em-

prestados para carregar o celu-
lar também pode representar um 
risco. Dentro desses acessórios 
podem ser instalados chips que 
implementam um malware no 

telefone. Barlow destaca que 
essa técnica é bastante usada por 
ser mais fácil e atraente.

“Digamos que eu seja um cara 
mau. Eu entro em um aeroporto. 
Não vou desmontar facilmente a 
estação de carregamento, é mais 
fácil deixar o meu cabo para trás. 
Quem achar o acessório provav-
elmente vai pegá-lo e usá-lo”, dis-
se o especialista.

Como se proteger
A melhor forma de evitar o 

roubo de dados nesses locais, 
portanto, é levar o próprio car-
regador para conectar na toma-
da ou um portátil. Outra possi-
bilidade é usar um dispositivo 
chamado Juice-Jack Defender, 
que pode ser instalado no cabo 
USB para bloquear a passagem 
de dados.

As entradas USB de aeroportos e rodoviárias podem instalar malwares nos tele-
fones ou fazer downloads de dados sem o conhecimento do usuário

Android Q economizará 
mais bateria com novo 
recurso para WiFi

O Android tem uma função 
própria para buscar redes WiFi 
e tentar manter o smartphone 
ou tablet sempre conectado 
à internet. Isso acaba geran-
do um desgaste muitas vezes 
desnecessário da bateria, mas 
deverá mudar completamente 
com a atualização para o Android 
Q, já que ele trará uma opção que 
desliga totalmente esse escanea-
mento por redes.

Mesmo quando você desliga 
a rede WiFi e Bluetooth no seu 
smartphone, ele continua envian-
do sinais de localização, algo que 
acaba por gastar a bateria com 
facilidade. No Android Pie, existe 

uma função interna que diminui 
as tentativas de busca do sistema 
para 1 a cada 30 segundos para 
aplicativos em operação e 1 a 
cada 30 minutos para apps em 2º 
plano. Segundo o site PhoneAre-
na, o Android Q permitirá desligar 
completamente a busca de redes 
WiFi e sinais de localização do 
aparelho.

Essa desativação ajudaria 
na preservação da bateria, mas 
também afetaria a maneira como 
alguns aplicativos operam atual-
mente. Por um lado, isso é ruim 
para desenvolvedores, mas pode 
acabar sendo uma vantagem para 
os usuários.

O Android Q permitirá desligar completamente a busca de redes WiFi e sinais de 
localização do aparelho

Spotify agora tem um Timer para 
você dormir ouvindo música

Após aparecer em alguns 
vazamentos e ser pedido pe-
los usuários do serviço desde 
pelo menos 2012, o Spotify fi-
nalmente adicionou uma função 
de Timer ao aplicativo para An-
droid. Com a novidade, você 
pode começar a reproduzir uma 
playlist e programar o serviço 
para parar de tocar após um 
intervalo de tempo definido.

Antes da atualização, essa 
ferramenta estava disponível ap-
enas para os podcasts da plata-
forma. Agora ela passou a funcio-
nar também com músicas, o que 
significa que você pode dormir 

ouvindo uma playlist favorita sem 
precisar deixar as canções rolan-
do durante toda a noite. Para usar 
o Timer do Spotify, basta acessar 
o menu de três pontinhos no canto 
superior direito, procurar a opção 
Timer e selecionar em quanto 
tempo você quer que ele desligue.

Segundo o Spotify, a ferra-
menta está sendo enviada para 
os usuários de Android e deve 
chegar em breve a todos. Por 
enquanto, não há previsão de 
chegada ao iOS, mas o sistema 
operacional da Apple já tem uma 
função nativa que pode fazer isso 
em qualquer aplicativo de música.

Agora essa ferramenta passou a funcionar também com músicas, o que signifi-
ca que você pode dormir ouvindo uma playlist favorita sem precisar deixar as 
canções rolando durante toda a noite

Uber vai banir passageiros 
com notas muito baixas

A Uber anunciou na última 
quarta-feira, 29, que irá banir pas-
sageiros com notas muito baixas de 
seu aplicativo. A decisão foi tomada 
por conta do relato de diversos ca-
sos de mau comportamento acusa-
dos pelos motoristas.

A empresa pondera, entretan-
to, que somente quem tem aval-
iações realmente abaixo da média 
será desvinculado do app. Se a clas-
sificação do usuário começar a cair, 
a Uber enviará dicas de como ser 
educado para não perder o acesso.

Via de mão dupla

A chefe de iniciativas de segu-
rança da Uber, Kate Parker, defende 
que assim como os motoristas es-
tão sujeitos a perderem o direito de 
usar a Uber em caso de comporta-
mento inadequado, os passageiros 
também precisam ter limites.

“O respeito é uma via de mão 
dupla, há muito tempo espera-se 
que os motoristas atinjam um limite 
mínimo de classificação”, escreveu 
em um post no blog da empresa so-
bre o assunto. “Embora esperemos 
que apenas um pequeno número de 
passageiros acabe sendo impac-
tado pelas desativações baseadas 

em classificações, é a coisa certa a 
fazer.”

Sem limites
Em fóruns, motoristas relatam 

casos de passageiros que deixam 
lixo no carro, passam mal no veícu-
lo, têm comportamentos inadequa-
dos, comem dentro do veículo e 
praticam ações inapropriadas para 
espaços públicos.

A iniciativa faz parte da ênfase 
do Uber em fazer com que todos 
que usam seu aplicativo se tratem 
respeitosamente.

Se a classificação do usuário começar a cair, a Uber enviará dicas de como ser educado para não perder o acesso
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A família é o nosso primeiro 
contato com o mundo, nossas 
primeiras interações sociais e 
é o lugar onde estão os nossos 
primeiros amores, os vínculos 
são intensos.

Mas esses laços precisam 
ter limites estabelecidos e caso 
isso não aconteça, pode ser que 
ao invés de bons frutos, essas 
relações tragam  preocupações e 
sofrimento.

Muitas situações podem 
ocorrer e talvez você identifique 
alguém que conhece ou até mes-
mo você passando por elas.

Aquela família que os pais 
se separam, a mãe fica mais aus-
ente por precisa assumir mais 
responsabilidades e o irmão mais 
velho passa a cuidar da casa e 
dos irmãos;

Mãe que mesmo com filhos 
adultos e casados, ainda sente-
se responsável por conduzir a 
vida deles assumindo decisões, 
responsabilidade e até mesmo 
despesas;

Filho que vivem no meio da 
relação dos pais que não conseg-
uem se acertar e ele passa a ser 
a ponte entre os dois;

Filha que assume os cui-
dados e atenção da mãe que se 
separou e agora está sozinha;

Cortar o cordão umbilical é fundamental para      uma relação familiar independente

Filho que sempre cuidou dos 
irmãos enquanto são crianças 
e agora mesmo adultos cuidam 

É cada vez mais comum, ob-
servar famílias em que os filhos 
optam por ficar na casa de seus 
pais por muitos anos, até mesmo 
na vida adulta, a casa dos pais 
de meia idade já não está mais 
ficando tão vazia como antiga-
mente.  Em outras épocas, um 
dos maiores sonhos e objetivos 
dos jovens eram completar 18 
anos para planejar uma autono-
mia e independência fora da casa 
de seus pais, entretanto, hoje 
parecem que retardam ao máxi-
mo esse momento.

Muitos conseguem viver 
com a decisão em harmonia com 
os seus pais, respeitando regras, 
mas de certa forma tendo sua in-
dependência e vontades, entre-
tanto, outros ficam “na asa dos 
pais” não só fisicamente, mas 
emocionalmente e financeira-
mente.

É um grupo que delega aos 
seus pais, mesmo que já pudes-
sem comandar suas vidas, as 
responsabilidades de escolhas, 
decisões e finanças. Muitas des-
sas pessoas não fazem a menor 
questão de crescer e enfrentar a 
vida adulta.

Um importante passo em di-
reção à vida adulta é a estabili-
dade profissional e financeira, ou 
pelo menos a tentativa dela. Mas 
alguns fatores podem estar difi-
cultando esse processo, alguns 
de ordem econômica do País, 
que apresenta menos oportuni-
dades, outros ligados a própria 
formação familiar.

Vale salientar que se essa 
não é uma questão que precisa 
trazer incomodo e dor de cabeça 
a família, se for tratada de forma 
consciente. Ficar na casa dos 
pais pode sim ser muito benéfico 

E os filhos que não querem sair de casa?

a todos, desde que responsabili-
dades e deveres sejam estabele-
cidos a todos.

Uma situação saudável é 
aquela em que o filho ainda está 
na casa dos pais, ainda não tra-
balha, mas estuda, ele está se 
preparando para ter um futuro, 
mas sabe muito bem dos es-
forços de seus pais e valoriza 
isso, se dedicando verdadeira-
mente a uma formação e quali-
ficação. Este jovem irá assumir 
as rédeas de sua vida em breve, 
ele está sendo preparado para 

isso, com responsabilidades e 
deveres.

Entretanto, aqueles jovens 
e adultos que ficam indefinid-
amente na casa dos pais, não 
estudam, não trabalham e não 
tomam um posicionamento rumo 
ao crescimento, pode trazer in-
úmeras discussões e problemas 
familiares.

Para solucionar essa 
questão, é preciso um diálogo 
sincero entre os pais e os filhos 
que estejam enfrentando alguma 
situação desconfortável. Muitas 

deles e de suas dificuldades fi-
nanceiras inclusive;

Muitas dessas situações ac-

ontecem de forma isolada ou 
até mesmo conjunta, pois o per-
fil dessas pessoas é de abarcar 

os problemas do mundo sendo 
que é impossível resolver to-
dos eles, o que acaba tornando 
as relações frustrantes e des-
gastantes, afinal as pessoas já 
têm seus próprios problemas e 
questões para resolver.

Nessas situações, é possível 
identificar uma relação de de-
pendência em que todos perdem 
aquele se se sufoca em tentar re-
solver os problemas dos outros e 
aquele que não amadurece, pois 
têm sempre outra pessoa para 
”aliviar sua barra”.

A doação e entrega de uma 
parte só não pode ser chama-
da de amor, pois o amor é uma 
relação recíproca de troca, de 
respeito e limites. Então se você 
ama, imponha limites a essa 
relação, deixe aquele que você 
ama ter espaço para crescer e 
construir suas próprias vivências 
e experiências se dê um espaço 
também, pode ter certeza você 
merece e precisa.

Viver atrelado aos proble-
mas da sua família pode te impul-
sionar para trás, te deixar ansio-
so e triste, pois você nunca dará 
conta de resolver tudo, sempre 
uma relação será frustrante.

Como resolver
Mudar esses padrões não é 

uma tarefa fácil, mas é funda-
mental. Pare de assumir os prob-
lemas da família como se fossem 
de sua responsabilidade. Seja 
firme, toda quebra de padrões 
gera estranhamento, principal-
mente para quem estava em uma 
situação confortável, como os 
familiares em questão. Mas ao 
final, será libertador.

Muitas vezes quem está 
passando por isso não percebe 
o quanto está sendo “sugado” 
por problemas dos outros, e 
acaba entrando em um ciclo vi-
cioso, de está sempre apagando 
fogueira e até mesmo incêndios, 
se você está percebendo que um 
amigo ou alguém da sua família  
está passando por algo assim, o 

vezes é necessário que os gen-
itores se imponham e cobrem 
uma mudança dos filhos, mas só 
cobrar não é a solução.

É necessário, que os pais 
apresentem alternativas e apoio 
para uma mudança de postura, 
este não será um processo fácil 
e imediato, mas, com calma, 
amor e parceria entre todos é 
possível tornar a relação famil-
iar harmônica e funcional, onde 
cada membro da família possa 
colaborar para o crescimento de 
todos.

Cortar o cordão umbilical é modificar padrões, o que nunca será uma tarefa fácil, exigirá dedicação e força de vontade, mas pode ter certeza que os frutos conquista-
dos serão libertadores

As relações familiares em que jovens e adultos ficam indefinidamente na casa dos pais, sem estudar ou trabalhar podem 
ser muito problemáticas
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Cortar o cordão umbilical é fundamental para      uma relação familiar independente

Descubra suas habilidades 
ou potencialidades – Talvez 
você não queira viver na me-
smice que se encontra, passe a 
observar o que te torna único. 
Seus interesses, talentos e ha-
bilidades te auxiliarão a com-
preender seu futuro, quem você 
quer se tornar e para onde você 
quer ir. Explore suas qualidades.  

Onde você quer estar daqui 
a 10 anos ? – Faça uma lista das 
prioridades e metas que você 
gostaria de alcançar na vida 
adulta e faça de tudo para con-
cretizar esses objetivos. O im-
portante é começar!

Conheça novos lugares, 
pessoas e tenha experiências – 
Expandir a mente é fundamen-
tal para o autoconhecimento e 
conhecer todas as realidades da 
vida, saia da bolha em que você 
vive.

Seja amigo de pessoas que 
você admira e respeita - Social-
ize com pessoas diferentes que 
podem enriquecer sua bagagem 
cultural com a vivência delas, 
esteja sempre disposto a ouvir 
e aprender com as experiências 
de seus amigos.

Seja honesto - O amadurec-
imento trás autoconhecimento, 
mas para que isso aconteça é 
necessário que você seja hones-
to consigo, evitando atalhos, en-
frentar a realidade é necessário, 
desafios trazem crescimento os 
enfrente! Cresça!

Identifique seus pontos 
fracos - No que você tem de se 
esforçar para melhorar? O que 
o impede de alcançar seus dese-
jos? É importante identificar 

alerte, pergunte se gostaria de 
conversar a respeito, muitas vez-
es a opinião de alguém que está 
fora do problema é fundamental, 
até mesmo para essas pessoas 

perceberem que não tem essa 
responsabilidade que gera culpa.

Quando as conversas não 
surtem efeito e a pessoas não 
consegue se libertar dessas 

relações, o processo terapêutico 
é necessário, ele poderá ser in-
dividual ou em conjunto com os 
membros da família.

As terapias são muito im-

portantes para nortear um novo 
arranjo familiar em que todos 
sejam partes contribuintes da 
relação, e não apenas um se 
doando e todos os outros sug-

ando. Cada pessoa fazendo sua 
parte é possível escrever uma 
história familiar de sucesso e de 
muito amor, que é o mais impor-
tante.

Se você quer sair de onde estar, mudar e amadurecer confira dicas 
de como crescer e colher todos os frutos do amadurecimento

pontos que exigem melhorias.
Aprenda a reconhecer tudo 

que te torna infantil e controle. 
Amadurecer não é de um dia para 
o outro, é um processo.  Crescer 
não é abandonar a juventude, 
mas de fato é necessário con-
trolar suas tendências infantis e 
aprender a canalizar essa ener-
gia juvenil para atingir objetivos 
e ambições mais maduros.

Aprenda a dizer não – Am-
adurecer trás a necessidade de 
compreensão dos seus próprios 
limites, conter a mentalidade 

jovem e ser independente. Se 
seus amigos irão a uma balada e 
você estiver preocupado com o 
trabalho no dia seguinte, apren-
da a dizer “não”. Ser responsáv-
el requer muitos nãos.

Tome conta de seu corpo 
Tenha hábitos saudáveis  dê 

prioridade à sua saúde.
Aprenda a lidar com as de-

cepções - Ser adulto está li-
gado a ter responsabilidade 
pelas suas ações, lidam com de-
cepções e seguem com a vida. 

Tornar-se um adulto significa 
aprender a lidar com a falha e 
saber como perseverar tendo 
ela em vista.

Seja empático 
Aprender a compreender, 

e a ter empatia com os outros, 

escute e entenda os pontos de 
vista das pessoas mais variadas.

Seja confiável 
Você deve dar muito a valor 

a suas palavras que devem re-
fletir em ações. Se você disser 
que fará algo, faça-o. As pessoas 
precisam saber que podem con-
fiar em você.

Seja aberto e ativo 
Saiba escutar e aceitar 

críticas pondere, mude o que 
for necessário, você não é uma 
árvore, pode sair do lugar que 
está.

Consiga um trabalho 
Ter um emprego é um pas-

so fundamental para amadure-
cer, além da parte financeira, os 
desafios e vivências que essa 
experiência irá trazer são muito 
importantes.

Tenha planejamento 
e orçamento 
Se você ainda mora na casa 

dos seus pais e não tem muitas 
obrigações com o seu dinheiro, 
guarde a maior parte dele, econ-
omize para concretizar seus 
objetivos de longo prazo. Mas, 
antes disso, converse com seus 
pais e pergunte de que forma 
você pode ajudar, colabore com 
aqueles que te apoiam sempre.

Tomar um posicionamento rumo ao crescimento é um presente que você deve se dar, cresça, seja independe, se liberte!

Sair do lugar ou de uma relação que não te deixa confortável não é egoísmo e pode ser até mesmo demonstração de amor
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A pequena Manuela Lange Ribeiro com seus lindos olhos, embelaza o 
Mural da Fofura para a alegria dos papais Morgana e Tiago

Colaborar com as tarefas 
domésticas traz muitos benefíci-
os para os pequenos. Cozinhar é 
uma dessas atividades que, além 
de ser importante para o desen-
volvimento das crianças, colab-
ora para uma alimentação mais 
saudável e proporciona diverti-
dos momentos em família.

Uma receita simples, sab-
orosa e nutritiva para você fazer 
junto com os pequenos são as 
panquecas coloridas!  Para cada 
cor, um ingrediente especial e, 
com um pouquinho de criativi-
dade, vocês poderão reinventar 
essa receita de acordo com a 
preferência do exigente paladar 
das crianças.

Panqueca laranja
Ingredientes
1 xícara de leite
2 xícaras de cenoura ralada
2 ovos
1 xícara de farinha
1 colher de sopa de óleo
1 colher de café rasa de sal

Modo de fazer
Bata no liquidificador o leite, 

a cenoura, os ovos, a farinha, 
o óleo e o sal. Numa frigideira, 
derreta um pouco de manteiga e 
coloque a massa e fazer as pan-
quecas.

Panqueca rosa
Ingredientes
1 xícara de leite
1 ½ xícara de beterraba ralada
2 ovos
1 xícara de farinha

Fazendo panquecas 
coloridas para os pequenos

1 colher de sopa de óleo
1 colher de café rasa de sal

Modo de fazer
Bater no liquidificador o leite, 

a beterraba, os ovos, a farinha, o 
óleo e o sal. Numa frigideira, pas-
sar um pouco de manteiga e colo-
car a massa e fazer as panquecas.

Panqueca verde
Ingredientes
1 xícara de farinha de trigo
1 e 1/2 xícaras de leite ou 

água
2 ovos
Sal a gosto
2 xícaras de espinafre cru
Salsa a gosto

Modo de fazer
Colocar no liquidificador to-

dos os ingredientes.
Se ficar muito grossa a massa 

coloque mais água ou leite.
Coloque cerca de 2 colheres 

de sopa da massa de cada vez 
numa frigideira antiaderente e 
frite por cerca de 2 minutos, ou 
até parar de borbulhar no meio da 
massa. Vire e doure do outro lado.

Sugestões de recheios
Carne moída colorida: carne 

moída, cenoura ralada, beterraba 
ralada, queijo branco picadinho

Frango desfiado colorido: 
Frango desfiado, tomate em 
cubinhos, cenoura ralada, queijo 
branco picadinho

Legumes variados: espinafre, 
brócolis, abobrinha, cenoura, to-
mate e queijo branco.

Além de fazer as panquecas coloridas, é possível usar a criatividade  e criar de-
senhos

Uma receita simples, saborosa e nutritiva para você fazer junto com os pequenos 
são as panquecas coloridas

As crianças fazem a maior 
bagunça com os brinquedos, es-
palham todos pela casa e, depois 
da brincadeira, nada de querer 
guardá-los. Após muito insistir 
e conversar, a mãe ou o pai, em 
uma última tentativa, oferece m 
uma recompensa em troca da 
ajuda do pequeno. Um brinque-
do, um passeio, algumas horas a 
mais de televisão ou de videog-
ame ou, até mesmo, aquele prato 
especial que o filho tanto adora. 

Recompensas: funcionam ou não?

Tentada e motivada pela possib-
ilidade de receber o presente, a 
criança, então, ainda que a con-
tragosto, decide colaborar com a 
arrumação. Possivelmente, todo 
pai ou mãe já passou por isso ou 
já presenciou alguma situação 
semelhante.

Não é raro que pais e mães 
recorram às recompensas no 
momento de convencer os pe-
quenos, seja a arrumar o quarto, 
a ir ao dentista, a comer toda a 

comida, a tomar banho ou a aju-
dar em alguma tarefa. Muitas 
vezes, essa é uma alternativa, 
de fato, efetiva. Mas será que as 
recompensas são benéficas para 
o desenvolvimento dos peque-
nos?

Incentivo ou 
condicionamento
Assim como outros pontos 

na educação dos filhos, as rec-
ompensas dividem opiniões. De 
um lado, pais, mães e especial-
istas adeptos de métodos como 
o quadro de incentivo infantil, 
acreditam que a técnica é um 
estímulo e que ajuda os peque-
nos a compreenderem que tudo 
na vida tem consequências e que 
as coisas devem ser conquista-
das. Por outro lado, tem quem 
acredite que as recompensas 
dificultam o desenvolvimento da 
autonomia da criança, podendo, 
ainda, conduzir a um conform-
ismo e alienação dos reais mo-
tivos pelos quais se deve fazer 
determinadas coisas.

Rrecompensas são um tipo 
de reforçador do comportamen-
to, porém, é preciso ter muito 
cuidado com o que se tornará 
uma recompensa, para não criar 
uma relação de dependência en-
tre um e outro, por exemplo, só 
vou lavar a louça se eu ganhar X 
coisa. Reforçadores naturais se 
diferem daqueles que dependem 
de coisas materiais ou recom-
pensas artificiais. Por exemplo, 
ao arrumar seu quarto, a criança 
pode sentir-se feliz por estar 
em um lugar organizado e em 
perceber que fez a coisa certa, 
já que é responsável pelo ambi-
ente em que vive, mas primeiro 
isso deve ser algo de valor para 
esta criança – o que não se con-
stroi com recompensas, mas 
com muita conversa e escuta, de 
acordo com cada família. Como 
alternativa aos reforços artifici-
ais ou recompensas, a disciplina 
positiva aponta para a necessi-
dade de uma educação pautada 
no exemplo e no respeito mútuo, 
levando em consideração as fas-
es do desenvolvimento de cada 
criança.

Não é raro que pais e mães recorram às recompensas no momento de convencer os pequenos, seja a arrumar o quarto, a ir 
ao dentista, a comer toda a comida, a tomar banho ou a ajudar em alguma tarefa
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A saúde bucal dos pets merece sua atenção. A presença de plac-
as bacterianas e tártaro pode ser a porta de entrada para diversas 
doenças nos cães.

Fique de atento neste sinais: mau hálito, gengivite, dificuldade ou 
dor para mastigar e dentes amarelados. Se perceber algum destes sin-
tomas procure nosso médico veterinário.

Mantenha a saúde bucal dos seus pets e previna futuras 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

Fernet chateadíssima por ter que usar fralda

Por que gatos ronronam?
Quem diz que gato não sabe 

demonstrar seu amor, certa-
mente, não conviveu com esses 
pets. Muito carinhosos, os gatos 
sabem sim mostrar seus sen-
timentos de maneira única. É 
justamente enquanto recebem 
uma carícia, que, muitas vezes, os 
gatos fazem um barulho estran-
ho, o clássico ronronar dos bich-
anos! Mas afinal, por que gatos 
ronronam?

O que é o ronronar?
O real motivo do ronronar 

dos gatos é algo que ainda intriga 
muitos tutores e mesmo estudi-
osos. Apesar disso, reconhecer 
esse som característico é uma 
tarefa bem mais fácil. Tanto é que, 
mesmo quem não convive com 
bichanos, costuma saber identi-
ficar o ruído. Você já se perguntou 
como os gatos fazem isso?

De acordo com estudos, o 
som sai da garganta do pet. O 
ronronar vem da contração e 
dilatação da glote, na região da 
laringe. Esse movimento faz com 
que o local produza uma liber-
ação de ar, emitindo o barulho.

Comportamento 
primitivo
A razão pela qual gatos ron-

ronam alto, muitas vezes, ainda 
causa dúvidas até mesmo em 
cientistas. No entanto, uma coisa 
é certa: eles aprendem a ronro-
nar desde muito cedo. Alguns es-
tudos indicam que com dois dias 
de vida os bichanos já conseguem 
emitir esse som.

Segundo algumas teorias, 
isso seria para chamar a atenção 
da mãe, facilitando a localização 
do filhote na hora de ela ama-
mentar. Não à toa, acredita-se ser 
por isso que muitos gatos adultos 
ronronam na hora da refeição: 
associam o som ao ato de comer 
desde sua infância.

Todo gato ronrona?
A maioria dos gatos ronron-

am, mas nem todos. Especialis-
tas acreditam que gatos que não 
tiveram a presença da mãe na 
primeira infância tendem a não 
ronronar. Como é um comporta-
mento adquirido nessa fase, pets 
que não foram estimulados a ron-

ronar desde cedo, possivelmente, 
não terão esse hábito durante a 
vida adulta.

Por isso, se seu bichano não 
emite o som característico, não 
se preocupe. Não é falta de afeto! 
O mais provável é que ele apenas 
não tenha aprendido a fazer isso.

Ah! E você sabia que o ron-
ronar não é exclusivo dos gatos 
domésticos? Outros felinos, 
como o lince e o guepardo apre-
sentam o mesmo comportamen-
to. Já leões e tigres não ron-
ronam, pois sua laringe possui 
estruturas diferentes e próprias 
para outro som: o rugido. Nesse 
sentido, estudiosos hoje dividem 
os felinos entre os que rugem e os 
que ronronam.

Afinal, por que 
gatos ronronam?
Como dito antes, na verdade, 

essa é uma pergunta que ainda 
intriga muitos estudiosos. Geral-
mente, o ronronar é associado a 
um sentimento de alegria e satis-
fação. Isso, porque é comum que 
os gatos ronronem no colo de 
seus tutores enquanto recebem 
um carinho.

No entanto, estudos mostram 
que nem sempre o “ronrom” é por 

prazer. O ronronar também pode 
indicar insatisfação, estresse ou 
até mesmo algum incômodo rel-
acionado à saúde. Dentre os mo-
tivos mais comuns do ronronar 
do gato, podemos citar:

Satisfação: é a razão mais 
comum. Os gatos ronron-
am para demonstrar que es-
tão felizes com um carinho;

Fome: muitos gatos ronronam 
quando estão com fome ou quan-
do percebem que está na hora da 
ração. Estudiosos acreditam que 
isso está relacionado à infância 
do pet, pois quando é bebê, o gato 
ronrona para despertar a atenção 
da mãe e assim ser amamentado;

Comunicação: alguns estu-
dos demonstram que o ronronar 
é uma maneira do gato se comu-
nicar. O ronronar pode ser difer-
ente e mudar de frequência de 
acordo com a situação. Assim, é 
fácil perceber a diferença de um 
ronrom de carinho para um de 
fome, por exemplo;

Cautela: o ronronar do gato 
também pode significar cautela 
ao entrar em um ambiente novo 
e desconhecido. Enquanto explo-
ram o local, sempre com muito 
cuidado, é comum ouvir o chiado 
característico dos felinos,

Dor: alguns ronrons são ain-
da associados à dor. Gatos po-
dem ronronar inclusive durante 
doenças graves. Alguns estudos 
associam o ronronar à cura. Se-
gundo eles, a vibração deste som 
estimularia o sistema defensivo 
do bichano. 

Sinais de atenção 
para saber por que 
gatos ronronam
Apesar de, na maioria das 

vezes, o ronronar ser um bom si-
nal, é bom ficar atento. É impor-
tante observar se, junto do ron-
ronar, o pet esboça algum outro 
comportamento diferente do nor-
mal. O ronronar excessivo asso-
ciado a outros comportamentos 
pode indicar alguma doença ou 
incômodo.

Caso observe algo fora do 
comum, leve o pet a um médi-
co-veterinário para uma pesquisa 
mais detalhada. O ronronar vem da contração e dilatação da glote, na região da laringe

Segundo algumas teorias, o ronronar seria para chamar a atenção da mãe, facil-
itando a localização do filhote na hora de ela amamentar
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Itacir Pedro Pozza, presidente da Cooperativa Vinícola Aurora, recebeu a Medal-
ha Exército Brasileiro, destinada a cidadãos e instituições, civis e militares, “que 
tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do 
bom nome do Exército Brasileiro”. A cerimônia aconteceu no dia 17, o 6º Batalhão 
das Comunicações, em Bento Gonçalves

Na última terça-feira (28), 
aconteceu a ação social ‘Eles 
na Passarela’ 2019 que foi cel-
ebrada com um desfile e um 
jantar realizado no espaço para 
eventos do Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves CIC-BG, com o obje-
tivo de angariar fundos para a 
Associação Bento-Gonçalvense 
de Convivência e Apoio à Infân-
cia e Juventude - Abraçaí, insti-
tuição beneficente promotora do 
encontro.

Solidariedade: CIC-BG, ExpoBento 
e Fenavinho apoiam mais um ano 
do evento ‘Eles na Passarela’

Confira os diretores do CIC-
BG, ExpoBento e Fenavinho que 
participaram do desfile:

Elton Paulo Gialdi: Presiden-
te do CIC-BG

Vitor Agostini: 1ª Vice para 
Assuntos da Indústria do CIC-BG

Rogério Capoani: Diretor 
Geral da ExpoBento e 1º Vice 
para Assuntos de Prestação de 
Serviços do CIC-BG

Adelgides Stefenon: Diretor 
da Área de Comunicação e Mar-
keting do CIC-BG e Vice-diretor 

de Projetos da ExpoBento
Andrey Arcari: Diretor da 

Área da Construção Civil do CIC-
BG

Bruno Pereira Benini: Diretor 
para Área de Assuntos Internac-
ionais do CIC-BG e Diretor de 
Eventos da ExpoBento

Roberto Cainelli Júnior: Co-
ordenador da Área de Eventos 
da Fenavinho

Rodrigo Arpini Valério: Dire-
tor de Marketing da ExpoBento e 
Fenavinho


