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Roma revela a Amadeu que Régis 
abandonou sua filha Liliana. Vivi pede 
para se encontrar com Chiclete. Agno 
conta a Rock sobre o assalto que sof-
reu. Chiclete atira contra Kim, mas 
acerta um funcionário da confeitar-
ia. Camilo investiga o atentado e fala 
com Márcio, que decide ajudar Kim. 
Chiclete marca um encontro com Vivi. 
Sabrina leva Dorotéia para fazer com-
pras. Fabiana convence Téo a espionar 
Otávio. Márcio e Kim se beijam. Téo fo-
tografa Sabrina e Otávio juntos. Vivi se 
encontra com Chiclete e tem um mau 
pressentimento. Adão avisa a Evelina 
que mandará Mão Santa fazer o tra-
balho de Chiclete. Jô alerta Régis so-
bre Roma e Liliana. Amadeu apresenta 
Roma a Maria da Paz.

Moana é sonsa com Manu e não 
conta para João que a namorada 
apareceu no apartamento. Lidiane 
tem medo que Manu não a perdoe. 
Mercedes pede Andreas que admin-
istre todo o seu patrimônio. Manu 
perdoa Lidiane e se despede da mãe 
antes de embarcar. Álamo tem a im-
pressão que já conhece Andreas 
quando Mercedes o apresenta ao fal-
so investidor. Álamo dá dinheiro para 
Andreas. Tobé se confunde na hora 
de etiquetar os chás de Diana. Jofre 
procura João para tentar convencê-lo 
a procurar Manu antes da viagem. 
Diana dá um chá para Moana. João e 
Jofre ficam presos no engarrafamento 
e não chegam a tempo do embarque 
de Manu. 

Jamil fica indignado com as 
acusações de Rania, e Laila desconfia 
do marido. Cibele e Benjamin decidem 
contar o que descobriram para Laila. 
Samir ouve Paul intimidar Fauze. Com 
a ajuda de uma camareira, Camila in-
vade o quarto de Dalila/Basma. Jamil 
não acredita nas acusações de Cibele 
contra Dalila/Basma. Muna enfrenta 
Omar, e Mamede se preocupa. Paul 
provoca Dalila. Camila encontra uma 
bolsa com documentos de Dalila/Bas-
ma. Jamil conversa com Ali. Helena 
tenta falar com Elias. Missade conforta 
Laila. Dalila ouve quando Camila tenta 
sair de seu quarto. Rania pede descul-
pas a Camila. Laila decide se separar 
de Jamil.

O eclipse solar afeta uma pessoa 
importante de sua convivência. Essa 
pessoa pode ser o cônjuge, sócios, par-
ceiros, clientes ou uma pessoa que se 
encaixe no que vou relatar. O seu foco 
está em obter estrutura com uma pes-
soa importante para você. Ambos estão 
sendo levados a assumir responsabili-
dades e uma conduta mais congruente 
com os planos traçados. É importante 
examinar se está na direção certa com 
essa situação e pessoa, porque, em se 
tratando de um eclipse, os resultados 
não são imediatos, mas vai sentir uma 
certa urgência e cobrança para tomar 
decisões com a pessoa.

O eclipse solar afeta os projetos e 
as relações com os amigos. As responsa-
bilidades ficam mais intensas e fortes 
nesta semana. O céu pede de você aval-
iações sobre a qualidade da troca com 
amigos que de alguma forma interferem 
na autoestima e também na qualidade 
dos afetos amorosos. É uma semana 
para averiguar como pode interagir 
também com o seu trabalho em equipe, 
isso porque precisa amadurecer a for-
ma de interagir com algumas pessoas 
neste novo ciclo. As relações com os fil-
hos também podem ser tocadas, porque, 
através deles, está sendo levado a tomar 
decisões maduras que sozinho não faria. 

O eclipse solar afeta as relações 
com pessoas do seu convívio e parentes. 
Se tratando do setor, também mexe 
consideravelmente com os estudos, 
viagens e uma nova abordagem para ex-
por suas ideias. O ângulo com o planeta 
Saturno pede atenção com as palavras 
e como você deve se dirigir às pessoas 
que interferem em suas decisões, prin-
cipalmente as profissionais. Nesta sem-
ana, alguma reunião ou um contato mais 
próximo com algumas pessoas podem 
ocorrer. É importante entender que está 
numa fase de mudança, e isso lhe causa 
uma sensação enorme de instabilidade 
e ansiedade. 

O eclipse solar afeta os recursos 
guardados, investimentos, empréstimos, 
financiamentos, heranças e qualquer 
tipo de planos materiais. Nesta semana, 
vai ser levado a fazer um planejamento 
mais intenso administrativo. O céu pede 
de você novas posturas financeiras e 
uma ação sólida para obter estrutura 
a médio e longo prazo. Existe a neces-
sidade também de desapegar de situ-
ações que não cabem mais neste novo 
ciclo. Se resistir, pode sofrer, por isso 
busque entender o que não está no seu 
controle para que consiga se desapegar 
e seguir mais leve dentro de condições 
viáveis para o seu desenvolvimento. 

O eclipse solar afeta o seu emocion-
al, principalmente para lidar com fatores 
familiares que causam solidão e pedem 
novas percepções de sua parte. Vai se 
sentir naturalmente mais introspectivo e 
com a necessidade de silenciar para re-
fletir sobre decisões importantes que se 
projetam para a rotina e o trabalho. Você 
é testado em sua maturidade para obter 
a liberdade que almeja e vai notar que, 
nesta semana, precisa alinhar as ideias, 
mas a sensação de prisão é forte. O céu 
pede de você sacrifícios para interagir 
com o novo ciclo; por agora, pode achar 
tudo muito difícil, mas terá recompensas 
que necessitam de tempo e resiliência. 

O eclipse solar afeta a família e o im-
óvel. É levado a resolver questões densas 
que atingem a família, mas que de algu-
ma forma interferem em seus resultados 
futuros. Deve agir com maturidade e as-
sumir as responsabilidades que cabem a 
você. Você já vinha fazendo movimentos 
nas semanas anteriores, mas o eclipse 
pede paciência, porque ainda restam 
algumas situações. Vai perceber que 
deseja olhar mais para você e priorizar 
as suas necessidades, isso é bom e 
necessário. O setor financeiro segue com 
altos e baixos, e você precisa se apropriar 
da situação para entender as mudanças e 
como deve empreender. 

O eclipse solar afeta os estudos, o 
caminho filosófico e viagens distantes. O 
céu pede de você mais comprometimento 
e empenho para planejar estudos que são 
imprescindíveis para o seu desenvolvi-
mento profissional. Esse setor também 
fala das crenças que carregamos, e, com 
isso, nesta semana será exigido a ampliar 
o seu estado de consciência e assim alter-
ar possíveis crenças que impedem o seu 
crescimento pessoal. O cenário também 
se estende para um contato mais próxi-
mo com parentes, tanto os mais próximos 
quanto os mais distantes, para que possam 
resolver pendências ou concluir planos 
que exigem de todos maturidade e esforço.

O eclipse afeta a sua imagem e 
pede de você novas posturas. Você 
é mexido consideravelmente neste 
eclipse, será levado a olhar mais para as 
suas necessidades e para situações que 
dependem exclusivamente de suas pos-
turas. O ângulo com o planeta Saturno 
fala de uma pessoa com quem precisa 
interagir e também retrata como am-
bos estão em crescimento emocional e 
necessitam transitar pela experiência 
com maturidade. A pessoa tocada pode 
ser o cônjuge, sócios, parceiros, clientes 
ou uma pessoa muito próxima a você. É 
nítido o quanto ambos estão passando 
por um processo novo.

O eclipse solar afeta a autoestima, 
o campo amoroso e a relação com filhos. 
É uma semana em que deve olhar mais 
para você e suas necessidades pessoais. 
Deve fortalecer a autoestima, entretanto 
com maturidade e consciência do quan-
to precisa se esforçar para entender o 
novo ciclo e como deve se comprome-
ter com os amigos e projetos que esteja 
desenvolvendo. Tudo isso vai lhe causar 
crescimento pessoal. A relação com os 
filhos também pode ser mexida, e a sua 
postura deve estar alinhadas com as 
necessidades de cada um deles. Pode 
sentir dificuldade de perceber a pessoa 
amada da forma como era antes.

O eclipse solar afeta a carreira 
profissional e as metas futuras. A sema-
na é muito forte e significativa para o seu 
desenvolvimento pessoal e familiar. A ex-
periência em família pede que dê passos 
mais sólidos e seguros para que possa 
construir um futuro mais próspero e fe-
liz. Deve ter consciência das responsab-
ilidades que são impostas e como pode 
seguir mais firme dentro de suas con-
vicções e valores. É necessário ter con-
sciência da influência dos pais e, se for o 
seu caso também, de sogros. Os projetos 
seguem em caóticos e com imprevistos 
nesta semana, ainda não existe nada 
concreto, mas está no caminho certo. 

O eclipse afeta o seu dinheiro, tanto 
para os investimentos quanto para buscar 
formas mais seguras de ganhos. É uma 
semana em que deve pôr ordem na parte 
administrativa e priorizar as contas. Deve 
entender o cenário para também lidar com 
recursos guardados ou algum tipo de em-
préstimo ou parcelamentos de contas. O 
dinheiro de outras pessoas também pode 
ser mexido, seja de uma pessoa mais próx-
ima como da família, ou com o cônjuge, 
sócios e parceiros. Ambos necessitam ter 
maturidade e esforço para dar conta dos 
compromissos. Uma pessoa do seu ambi-
ente próximo não está bem e pode se afas-
tar por motivos diversos.

O eclipse solar afeta o seu trabalho, 
rotina e saúde. É importante avaliar as 
suas posturas e nível de necessidade 
de se comprometer cem por cento com 
as suas decisões. Você deve avaliar o 
cenário com entendimento dos medos 
e bloqueio existentes, porque crescer e 
amadurecer dói um pouquinho mesmo, 
mas você está sendo fortalecido através 
do autoconhecimento, uma condição 
necessária neste novo ciclo. O medo de 
errar ou de sair do casulo é um fator que 
pode estar bloqueando todas as suas 
competências e potenciais. O esforço 
é necessário, assim como a consciência 
das responsabilidades. 

Iniciando o projeto proposto pelo 
grêmio, os alunos tem a primeira cross 
aula interligando as disciplinas de 
história e artes plásticas. Vini encon-
tra o presente de casamento de Arlete, 
doado ao bazar por engano. Marcelo e 
Sergio olham as câmeras de segurança 
da escola para descobrir o paradeiro do 
Vetherna, e desconfiam de Sophie. Fer-
nanda tenta se aproximar de Pendleton. 
Roger mostra as fotos de Filipa para 
Pendleton, e pede que ela seja a garota 
propaganda do jogo. Marcelo pergunta 
a Iure se Sophie ainda continua vis-
itando Pendleton. Raquel não conseg-
ue conter o ciúmes por Guilherme, e o 
casal volta a discutir. Gleyce pede para 
Marcelo avaliar o book de Kessya, e o 
professor descobre que as fotos foram 
tiradas com sua câmera roubada. Déb-
ora é assaltada pelos trombadinhas do 
Jd. Bem Te Vi. Roger leva Filipa para 
tentar convencer OTTO a contrata-la 
para estrelar a campanha do Vetherna.

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.

Maisa Silva, de 17 anos, cau-
sou um alvoroço nas redes sociais 
ao anunciar que estaria noiva 

Maisa Silva engana fãs e diz que está noiva 
e de casamento marcado aos 17 anos

do namorado, Nicholas Arashiro, 
com quem está desde 2018, e que 
se casaria com ele antes de com-
pletar a maioridade. A notícia me-
xeu com os fãs da artista e com 
muita gente famosa. Porém, tudo 
não passou de uma pegadinha.

A piada foi pensada pelo hu-
morista Mauricio Meirelles, co-
nhecido por fazer esse tipo de 
brincadeira em seus shows. Foi 
ele quem publicou a imagem em 
seu Instagram em visita ao SBT. 
Ela usava uma aliança na mão di-
reita. 

Mas não demorou muito para 
que ambos explicassem a his-
tória. “Cancelamos o casamen-
to. Achamos melhor levarmos a 
vida como namorados. O sonho 
adiou”, escreveu a apresentado-
ra. Depois, em vídeo, ela deu mais 
detalhes da pegadinha.

“Gente, eu amo vocês, mas 
não vou casar”, esclareceu. 

“Como terá gente que ainda não 
vai entender, tias, avós... Não vou 
casar, não agora, um dia quem 
sabe. Eu não estou noiva aos 17 
anos. O anel que eu postei é meu 
anel de 15 anos”, disse aos risos. 

Quem caiu direitinho na his-
tória foi a atriz Camilla Camargo. 
“Coisa mais linda. Você merece 
toda a felicidade, meu amor. Se-
jam felizes”, disse. Depois, caiu na 
gargalhada ao saber a verdade. 
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O jeito mais fácil de mudar 
totalmente um ambiente e dei-
xa-lo cheio de personalidade é 
pintando as paredes. A pintura 
bicolor não é novidade, mas de 
tempos em tempos volta aos 
projetos de decoração justamen-
te pelo efeito diferente que tem.

Para ter um bom efeito, o 
ideal é escolher tons que harmo-
nizem e que estejam de acordo 
com a paleta de cores do cômo-
do. Também é preciso pensar em 

Efeito bicolor: ideias para ousar nas paredes
uma altura para fazer a divisão 
das cores. 

A melhor parte é que dá para 
colocar a mão na massa, ou me-
lhor, na tinta e isso sem medo de 
borrar. Uma boa fita crepe colada 
bem retinha faz o serviço de for-
ma impecável. É bem simples, se 
pinta a primeira parte com a fita 
colada, se espera secar, transfe-
re a fita para a borda da parte já 
pintada e seca e se colore a se-
gunda. 
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Provavelmente você já deve 
ter se perguntado por que exis-
tem tantas variações do produto, 
se o objetivo é apenas um, cor-
reto? Errado! A composição e a 
descrição de cada pó mudam jus-
tamente porque cada categoria 
tem uma ação específica na pele, 
proporcionando efeitos diferen-
tes quando aplicado.

Mesmo que a função princi-
pal seja manter a make sequinha, 
não dá para usar o mesmo pó de 
maquiagem em todas as produ-
ções. Para um visual mais leve 
e natural, o pó será de um tipo; 
quando optar por uma pele mais 
elaborada, com cobertura firme, 
o pó será de outro. A textura do 
rosto, a temperatura no dia e as 
imperfeições que deseja camuflar 
também influenciam na escolha 

Você conhece todos os tipos de pó de maquiagem 
e sabe qual é o ideal para a sua pele? 

do produto.
O universo da beleza se 

reinventa a cada dia, por isso há 
sempre uma variedade enorme 
de cosméticos surgindo para 
acompanhar as tendências. O pó 
de maquiagem faz parte desse 
cenário.

Pó compacto
O pó compacto é o mais po-

pular. Queridinho pelos amantes 
de maquiagem, ganhou o coração 
feminino por ser de fácil aplica-
ção, proporcionar cobertura es-
pessa e ajudar na uniformização. 
Por possuir cor, substitui a base 
em makes básicas e leves.

Vale frisar, ainda, que o pó de 
maquiagem compacto é multiuso. 
Pode ser usado em praticamen-
te todos os tipos de produções, 

incluindo naqueles visuais no-
turnos, que pedem pele mais pe-
sada. Nesse caso, basta somar à 
aplicação do produto a um primer 
e a base líquida de média unifor-
mização, para esconder qualquer 
imperfeição.

Ah! Sabe aquela derme firme 
que se mantém intacta por horas? 
É ele quem cumpre esse papel. 
Por reduzir significativamente a 
ação das glândulas sebáceas e da 
transpiração, é grande aliado das 
mulheres que lutam contra essa 
oleosidade.

Pó Solto HDTV  
Assim como a versão ante-

rior, o pó de maquiagem solto 
HDTV serve para dar mais firme-
za à pele e reduzir os sinais da 
oleosidade. Porém, não ofere-
ce alta cobertura. Sua textura é 
bem-vinda em produções mais 
naturais ou, ainda, em superpro-
duções. Nesse segundo caso, 
é necessário aplicá-lo sob o pó 
compacto, para proporcionar vi-
sual aveludado.

O pó solto pode ter cor ou 
não, mas a tendência do momen-
to é utilizá-lo em tom amarela-
do, bege ou até mesmo com leve 
cintilância, se transformando em 
complemento do corretivo e dan-
do ótimo acabamento para o ilu-
minador.

Pó translúcido
O pó translúcido é uma va-

riação do solto, só que ele não 
proporciona qualquer efeito de 
cor. Seus únicos objetivos são 
fixar a make e conferir ação an-
tibrilho para a pele. Por não cau-
sar alterações no tom da base e 
no do corretivo, está ganhando 
bastante espaço no nécessaire 
de mulheres que sofrem com a 
oleosidade.

De modo geral, esse pó de 

maquiagem é o melhor amigo 
na hora de dar um toque matte à 
produção, mesmo que os demais 
cosméticos utilizados tenham 
textura cremosa. Em resumo: ele 
tem de ser o must have da sua co-
leção beauté!

Pó mineral
Já que estamos falando em 

produtos controladores da oleo-
sidade, o pó de maquiagem mine-
ral não pode ficar de fora!

O pó mineral tem, na compo-
sição, nutrientes que restauram 
os poros, controlam a ação das 
glândulas sebáceas e melhoram 
a aparência da pele. Por ser um 
produto mais natural, é indicado 
para maquiagens leves e, prin-
cipalmente, para pessoas com a 
derme sensível a cosméticos.

Com estes quatro tipos de pó 
de maquiagem, você capricha na 
sua produção em casa e garante 
um ar profissional sem precisar 
de maquiadores. Além disso, eles 
complementarão o efeito da base, 
controlarão a oleosidade, darão 
durabilidade à make e não permi-
tirão aquele aspecto craquelado, 
que estraga qualquer visual. Quer 
coisa melhor?
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Neste domingo (07), o Mu-
seu do Imigrante receberá o pu-
blico de Bento Gonçalves para o 
Arraiá do Museu, que deveria ter 
acontecido no último dia 30, mas 
devido a chuva foi cancelado e re-
marcado para esta data. 

O evento acontecerá a par-
tir das 14h e terá atrações como: 
corrida de saco, derrubar lata, 
chute a gol, pescaria, cadeia, ca-
valinho, correio elegante e mini 
torneio de bisca, proporcionando 
uma tarde divertida e cheia de 
delícias ao público que poderá 
adquirir quentão, pipoca, cachor-
ro quente, algodão doce,amen-

No Arraiá do Museu haverá a comercialização de muitas comidas típicas desta 
época do ano

Bento Gonçalves receberá 
agora no mês de julho, a Escola 
e Companhia de Flamenco Del 
Puerto , que trará ao público do 
município a  linguagem artística e 
ferramenta cultural originária da 
Espanha, com uma programação 
totalmente gratuita e livre para 
todos os públicos.

O projeto Flamenco Imagi-
nário para Todos – Uma Circula-
ção com Acessibilidade pretende 
promover o acesso à dança, apre-
sentando espetáculos, vivências 
e oficinas.  Ocorrerão duas apre-
sentações com classificação livre, 
entrada franca e audiodescrição 
em todas as sessões.

Desde 2016 o espetáculo faz 
jus ao trabalho de divulgação da 
linguagem e de manutenção de 
repertórios, que a Del Puerto faz 
questão de incentivar em suas 
produções. O Flamenco, assim 
como salienta o espetáculo, é 
uma opção artística das mais de-
mocráticas, na medida em que a 
prática é possível para todas as 
idades e gêneros.

A iniciativa faz parte das co-
memorações da Cia Del Puerto, 
que completa 20 anos em 2019 
somando prêmios como o Aço-
rianos de Dança, que venceu 
quatro vezes, e o Prêmio Nacio-
nal de Dança Klauss Viana 2013. 
Flamenco Imaginário para Todos 
– Uma Circulação com Acessibi-
lidade tem o financiamento do 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, Secretaria de Estado da 
Cultura, Pró-Cultura RS FAC. 

Oficinas abertas 
ao público
Após cada espetáculo, haverá 

uma vivência em dança flamenca, 
onde o público poderá interagir 
com os artistas. A plateia se rela-
ciona entre si e, pais, filhos, pro-
fessores e alunos dançam juntos 
e experimentam de uma maneira 
lúdica movimentos, gestos e ex-

Após os espetáculos que ocorrerão em dois horários diferentes,  haverá uma vivência em dança flamenca  que proporciona-
rá ao público um contato ainda maior com os artistas

A Rua Coberta receberá no 
sábado (06), a partir das 13h30, a  
Festa Julina da ONG Patas e Fo-
cinhos. O evento será um arraiá 
com brincadeiras, música ao vivo, 
gastronomia e atividades como 
pescaria, corrida do saco e a bar-
raca do lambeijo. Para venda, terá 
comes e bebes, além de produtos 
exclusivos da ONG e um brechó 
de roupas e acessórios.

O evento também conta-
rá com o concurso do melhor 
“cãopira” que para participar é 
necessário doar 1kg de ração e 
levar o pet vestido tipicamente 
para desfilar e shows com o  pia-
nista César Giacomazzi Filho, do 
músico Gustavo Goulart, Banda 
Lockheed e Banda Disco Groove. 
O valor arrecadado será total-
mente destinado para a ONG e 
para realização de novos resga-
tes de cães e gatos.

A Festa Julina da ONG Patas 
e Focinhos têm o apoio da Funda-
ção Casa das Artes e de um Grupo 
de voluntários da OAB de direito 
dos Animais, que estará presente 
no evento para tirar as dúvidas da 
sociedade, os direitos e deveres.

Além de todas as atrações, a 
ONG disponibilizará um espaço 
para a turma 23, da Escola Mes-
tre Santa Bárbara, com a venda 
de trufas, onde o valor arrecada-
do vai para a causa social, a Ter-
túlia em Setembro em nosso mu-
nicípio. Serão comercializados 16 
quadros de madeira, feitos a mão, 

Leve seu pet fantasiado com roupas e 
acessório juninos para ele participar 
do concurso que premiará o melhor 
‘’cãopira’’

Espetáculo de dança flamenca 
proporcionará ao público a vivência 
de um dos aspectos da cultura espanhola

pressões orais (como o olê) pre-
sentes no espetáculo.

Haverão duas oficinais 
que completam a iniciativa. O 
workshop “Audiodescrição para 
ver com os ouvidos” pretende 
apresentar a audiodescrição em 
produtos culturais, com jogos e 
dinâmicas teatrais que perpas-
sam o processo de criação do 
espetáculo. A oficina será minis-
trada por Mimi Aragón, audiodes-
critora, produtora de recursos de 
acessibilidade comunicacional, 
sócia da OVNI Acessibilidade 
Universal e integrante M.A.Cia – 
teatro, dança e assemelhados. A 
classificação etária é 14 anos.

A oficina de Arte Flamenca  
estará aberta a todas as pessoas 
que estejam interessadas em vi-
venciar alguns dos movimentos 
do baile flamenco, além de per-
correr um breve apanhado de sua 
origem e contextualização histó-
rica através de explanação oral. 
A oficina será ministrada pelas 
bailarinas Daniele Zill e Juliana 
Prestes, com classificação etária 
de 14 anos.

Sobre a Del Puerto
A Companhia teve o início de 

sua trajetória em março de 1999, 
com a criação da Escola de Fla-
menco Andrea Del Puerto. A Es-
cola e Companhia de Flamenco 
Del Puerto, como é oficialmente 
denominada a partir de 2007, 
atua em duas frentes: o centro de 
ensino e difusão de arte flamen-
ca e a Companhia de dança, com 
repertório continuado e profunda 
pesquisa de linguagem.

Desde quando foi fundada, já 
apresentou mais de 30 espetácu-
los e projetos e ministrou mais de 
50 mil horas de aulas em todo o 
território brasileiro. Seus artistas 
já levaram este nome para diver-
sos países do mundo. 

Ficha técnica 

do espetáculo
Idealização: Daniele Zill
Direção: Denis Gosch
Coreografia: Juliana Prestes
Trilha Sonora Original: Giovani 
Capeletti
Operação de som: Zé Derli
Elenco: Daniele Zill, Graziela Sil-
veira, Juliana Kersting e Juliana 
Prestes
Percussão e Efeitos: Gustavo 
Rosa
Design e Operação de Luz: Lean-
dro Gass
Figurinos e Cenário: Antonio Ra-
badan
Audiodescrição: Mimi Aragón / 
OVNI Acessibilidade Universal
Gestão do projeto: Daniela Lopes 
/ Cardápio Cultural
Produção Executiva: Daniele Zill
Assessoria de imprensa e gestão 
de redes: Dona Flor Comunicação
Realização: Del Puerto Produ-
ções
Apoio: Fecomércio/RS - SESC

18 de julho (quinta)
Local: SESC Bento Gonçalves – R. 
Cândido Costa, 88 – Centro
9h às 12h – Oficina “Audiodescri-
ção para ver com os ouvidos” 
Público: professores, público em 
geral
Vagas: 20 
14h às 15h30 – Oficina “Arte Fla-
menca”
Público: maturidade ativa 
Vagas: 20 

19 de julho (sexta)
Local: SESC Bento Gonçalves – R. 
Cândido Costa, 88 – Centro
9h – 1ª apresentação do espetá-
culo Flamenco Imaginário 
9h50 – vivência em dança fla-
menca (para todos os espectado-
res do espetáculo)
15h – 2ª apresentação do espetá-
culo Flamenco Imaginário 
15h50 – vivência em dança fla-
menca (para todos os espectado-
res do espetáculo)

Arraiá do Museu: muita 
diversão, comidas típicas e 
brincadeiras para toda a família

doim e outras delícias que serão 
comercializadas durante a festa.

Além de muita música, comi-
das típicas e brincadeiras, o even-
to que terá atrações para toda a 
família, contará com um concurso 
e melhor traje típico, as inscri-
ções poderão ser feitas no local 
na hora do evento. 

Evento: Arraiá do Museu
Data: 7 de julho
Horário: 14h
Local: Entre os prédios do 

Museu do Imigrante e a Fundação 
Casa das Artes – Rua Herny Hugo 
Dreher, 127, bairro Planalto

Arraiá Patas e Focinhos 
em prol dos bichinhos

que foram doados com o intuito 
de arrecadar recursos financeiros 
para a ONG.

Evento: Festa Julina 
da ONG Patas e Focinhos
Quando: 06 de julho
Horário: 13h30min
Onde: Rua Coberta
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Apple TV+ terá menos 
séries e mais qualidade 
que a Netflix, diz executivo

A Apple já apresentou sua 
nova incursão no universo de stre-
aming de conteúdo, o Apple TV+, 
que em breve chega aos disposi-
tivos para competir com a Netflix. 
Muito tem se especulado sobre a 
abordagem do serviço, que po-
deria ser uma central para outras 
plataformas — como a HBO Go e o 
Hulu, por exemplo — e estaria fo-
cado em produção premium para 
toda a família.

Agora, Eddy Cue, vice-presi-
dente sênior de software e servi-
ços de internet da Maçã, deu mais 
detalhes a respeito, em entrevista 
ao The Times. Em primeiro lugar, 
ele disse que a ideia não sair por aí 
criando todo tipo de filme ou série 
original, só para ter catálogo — em 
uma clara alusão à concorrência.

Em vez disso, a ideia é criar “o 
melhor” conteúdo. “O lema deles 
(Netflix) é criar muito conteúdo, 
então sempre há algo para você 
assistir — e isso está funcionando 
muito bem. Não há nada de erra-
do com esse modelo, mas não é o 
nosso.”

Oferta do Apple+ ainda 
parece bastante limitada
No ano passado, quando os 

rumores do Apple TV+ começa-
vam a se espalhar com mais inten-
sidade, muitas das produções que 
estavam em andamento pareciam 

Vingadores: Ultimato não 
vai superar Avatar com 
reestreia, dizem analistas

O Marvel Studios lançou na 
sexta-feira (28) a versão esten-
dida de Vingadores: Ultimato, que 
traz 6 minutos a mais aos 182 
originais. A estratégia é usar esse 
fôlego extra para que o estúdio 
consiga os pouco mais de US$ 
36 milhões que precisa para ba-
ter Avatar — o blockbuster de Ja-
mes Cameron conta com a maior 
bilheteria da história do cinema 
com US$ 2,788 bilhões.

Previsão é de que ao 
final desta semana a 
nova versão arrecade 
entre US$ 10 milhões 
e US$ 15 milhões
Segundo o Deadline, o longa 

retornou a 2.025 salas nos Es-

Mais da metade dos gamers no Brasil são mulheres, aponta pesquisa
53% de todo o público gamer 

no Brasil é composto por mulhe-
res: a conclusão é da Pesquisa 
Games Brasil, um estudo de nível 
nacional realizado pelos grupos 
Sioux Group, Go Gamers, Blend 
e ESPM na intenção de identifi-
car as tendências e os compor-
tamentos de todo o público que 
consome jogos eletrônicos no 
país.

A pesquisa conversou e apli-
cou um questionário com mais de 
3,2 mil pessoas por todo o Brasil 
entre os dias 5 a 8 de fevereiro 
de 2019. Além de concluir que a 
maior parte do público é femini-
no, os smartphones foram a pla-

tados Unidos, Canadá e outros 
38 mercados em todo o mundo 
— o Brasil ainda não está entre 
eles, mas em breve ainda entra 
nessa conta. Embora a empol-
gação dos fãs hardcore digam 
o contrário, analistas acreditam 
que, embora esta semana con-
siga levantar mais US$ 10 mi-
lhões ou US$ 15 milhões, será 
difícil arrecadar mais US$ 22 
milhões ou US$ 27 milhões até 
que o “DLC” saia de cartaz.

Uma das principais razões 
que levam a acreditar nessa 
previsão é o fato de Vingadores: 
Ultimato não ter se saído assim 
tão bem em algumas praças 
fora do circuito EUA-Canadá-
-China. Avatar teve, por exem-

plo, um bom desempenho na 
França, com US$ 175,6 milhões, 
enquanto o filme dos heróis 
contabilizou menos da metade, 
US$ 59,3 milhões.

Além disso, essa versão 
não poderá ser lançada na Chi-
na, onde poderia ter uma verba 
substancial a mais, por conta 
da política local de 30 dias de 
reprodução de títulos estadu-
nidenses. Ou seja, esse último 
gás pode manter Vingadores: 
Ultimato na 2ª posição — o que 
para muita gente nos corredo-
res executivos da Disney não 
chega ser ruim, pois, após a 
aquisição da Fox, manter Avatar 
na liderança pode ser uma boa 
ideia.

desenhar uma plataforma com vi-
são alternativa e até mesmo ou-
sada em relação ao mercado. Mas, 
assim que Tim Cook viu conteúdo 
que tocava em assuntos delicados 
— como sexo, violência, drogas e 
intolerância racial —, o direciona-
mento teria mudado radicalmente.

“Vital Signs”, cinebiografia do 
rapper Dr. Dre, foi engavetada, as-
sim como várias outras. Isso talvez 
tenha sido a maior razão pelo atra-
so do anúncio do serviço de stre-
aming. Por enquanto, os carros-
-chefe são os programas de Oprah 
Winfrey, de Steven Spielberg e de 
J.J. Abrams — mas todos ainda sem 
uma prévia próxima de estreia.

Cue aposta bastante em “The 
Morning Show”, que “lida com 
questões reais de um ambiente 
de trabalho”. A atração com Ree-
se Witherspoon e Jennifer Aniston 
seria uma das grandes atrações 
que a Apple planeja ter pelo me-
nos uma vez ao mês.

A ideia de ter uma programa-
ção mais autoral, de maior inves-
timento e mais escassa, até soa 
interessante e poderia ter uma 
posição interessante no mercado 
atual. Mas colocar-se em um pa-
tamar de competição com a varie-
dade de títulos e lançamentos da 
Netflix e do vindouro Disney+ tal-
vez seja uma manobra arriscada. O 
jeito é pagar para ver.

taforma mais comum de jogos 
entre todos os entrevistados. 
83% confirmaram que costumam 
jogar nos celulares, enquanto 
consoles tradicionais (48,5%), 
notebooks (42,6%) e computa-
dores (42,4%) ficaram logo atrás.

Os dados também apontam 
que a maior faixa etária que joga 
games no Brasil é entre 25 a 34 
anos, compondo 34,7% de to-
dos os entrevistados. Na hora de 
segmentação entre os públicos 
hardcore, que consomem muito 
os jogos, com o casual, que joga 
com pouca frequência, os núme-
ros entre homens e mulheres são 
diferentes.

A pesquisa também retirou 
outros dados interessantes de 
tendência e comportamento. O 
espectro dos jogadores casuais é 
composto em sua maior parte por 
mulheres (58,8%) e por pessoas 
que, mesmo assim, conhecem os 

campeonatos profissionais de vi-
deogames (esports).

Do outro lado, os jogado-
res hardcore em sua maioria 
são homens (58,9%) e com uma 
faixa etária entre 25 a 34 anos 
(41,3%). Eles preferem tomar 

refrigerante enquanto jogam e 
90% deles conhecem os campe-
onatos de esports.

Você pode acessar e confe-
rir o conteúdo gratuitamente por 
meio do site oficial da Pesquisa 
Games Brasil.
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Instagram cria sticker 
para começar conversas 
em grupo no stories

O Instagram anunciou um 
novo sticker que permite co-
meçar conversas em grupo pelo 
stories. Assim como os adesivos 
para criar enquetes, fazer per-
guntas e testes, é possível colo-
car este novo recurso no stories 
com uma breve descrição.

Os seguidores que deseja-
rem conversar sobre o tópico 
podem selecionar “participar do 
bate-papo” para iniciar o chat. 
O usuário que publicou o sticker 
consegue aceitar ou não pesso-
as na conversa, tendo também o 

controle para encerrá-la.
O recurso pode ser usado 

para planejar saídas, comentar 
sobre séries ou outros assuntos 
e foi criado como uma forma de 
aproximar as pessoas na rede 
social. Não existe ainda um uso 
comercial claro da ferramenta.

Para usar o sticker basta 
fazer um stories, selecionar o 
ícone no canto superior direi-
to e inserir “bate-papo”, como 
nas imagens abaixo. O recurso 
já está disponível para todos os 
usuários.

Facebook entra na luta 
contra fake news sobre 
saúde e curas milagrosas

Publicações com curas mila-
grosas, dietas para perder peso 
em poucos dias e que promovam 
qualquer produto ou ideia falsa 
em relação à saúde serão trata-
das de uma nova forma pelo Fa-
cebook. A rede social anunciou 
que tomará medidas para reduzir 
o número de notícias falsas sobre 
saúde.

A primeira é analisar se a 
postagem é exagerada ou deli-
beradamente enganosa e a se-
gunda irá avaliar se a publicação 
promove um serviço ou produto 

com base em alegações falsas.  
Se categorizado dentro de algum 
destes quesitos, o post terá sua 
distribuição reduzida.

“Sabemos que as pessoas 
não gostam de postagens sensa-
cionalistas ou com spam, e con-
teúdos de saúde enganosos são 
particularmente ruins para nossa 
comunidade”, afirmou Travis Yeh, 
gerente de produtos do Face-
book.

Luta contra fake 
news sobre saúde

O YouTube anunciou re-
centemente que também irá 
promover ações para deses-
timular informações falsas. A 
rede social irá cortar publicida-
des em canais que prometem a 
cura do câncer sem autorida-
de para falar do assunto, por 
exemplo.

O Facebook comunicou 
que irá permanecer trabalhan-
do para minimazar  o número 
de posts com conteúdos de 
baixa qualidade em sua plata-
forma. 

Instagram, WhatsApp e Facebook passam 
por instabilidade nesta quarta-feira, 03

Durante a manhã desta 
quarta, 03, Instagram, WhatsA-
pp e Facebook estão passando 
por instabilidade. Vários usuá-
rios dos serviços reclamam que 
não estão conseguindo enviar 
mensagens, publicar fotos ou 
ver as atualizações nas platafor-
mas. No mensageiro, a principal 
dificuldade relatada é em rela-

ção ao download de arquivos 
compartilhados em conversas.

Serviços como DownDetec-
tor e Outage Report confirmam 
que os problemas começaram 
a ser reportados por volta das 
10h (horário de Brasília). Um 
pouco depois, falhas no Twitter 
também começaram a ser re-
latadas, embora elas estejam 

mais concentradas nos Estados 
Unidos.

Às 13h18 da quarta-feira, 
através do Twitter, o Facebook 
confirmou que estava ciente da 
situação. “Pedimos desculpas 
pelo problema e estamos tra-
balhando para que tudo volte ao 
normal o mais rápido possível” , 
diz a mensagem.
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O ser humano é um ser social, 
precisa trocar, dividir, o que sente 
e deseja. A evolução é certa nes-
sas condições, essa troca leva ao 
crescimento pessoal e a realiza-
ção plena de todo o potencial de 
alguém. O desenvolvimento cog-
nitivo, social e afetivo tem início 
desde a nossa infância e continua 
durante toda a nossa vida através 
também das amizades,  até o fim 
com a morte.

A amizade pode surgir em 

Qual é a importância de uma amizade para o       desenvolvimento pessoal?
O que define uma amizade é a confiança e a troca, é uma via de mão dupla

qualquer ambiente, e é comum 
depois de um certo tempo a re-
flexão de que em que momento a 
amizade de início e transformou-
-se em verdadeira. Ela faz bem 
para o coração. O amigo acolhe 
e nos afasta da solidão. O amigo 
nos ouve, sabe o que é essencial 
para nós e muitas vezes nos fala 
coisas que não queremos mas 
sabemos no fundo que precisáva-
mos ouvir.

Já o egoísmo pode maltratar 

Um estudo realizado por 
pesquisadores da Universidade 
de Dartmouth, nos Estados Uni-
dos, descobriu que amigos têm 
respostas neurais semelhantes 
a estímulos e que essas seme-
lhanças podem ser usadas para 
saber quem é amigo de quem.

Os pesquisadores desco-
briram que é possível prever de 
quem as pessoas são amigas, 
apenas observando como seus 
cérebros respondem a video-
clipes. Amigos tiveram os pa-
drões de atividade neural mais 
parecidos, seguidos de amigos 
de amigos que, por sua vez, ti-
veram atividade neuronal mais 
semelhante do que um amigo de 
um amigo de um amigo.

O estudo é o primeiro de seu 
tipo a examinar as conexões en-
tre a atividade neural das pesso-
as dentro de uma rede social do 
mundo real,na medida em que 
eles responderam aos estímulos 
do mundo real, que neste caso 
estavam assistindo ao mesmo 
conjunto de videos.

“As respostas neurais a estí-
mulos dinâmicos e naturalistas, 
como os vídeos, podem nos dar 
uma janela para os processos 
de pensamento espontâneo e 

Amigos muito próximos têm atividades 
cerebrais parecidas, aponta estudo

irrestrito das pessoas à medida 
que se desenvolvem. Nossos re-
sultados sugerem que os amigos 
processem o mundo à sua volta 
de maneiras excepcionalmente 
semelhantes”, diz a autora prin-
cipal, Carolyn Parkinson.

O estudo analisou as amiza-
des ou os laços sociais dentro de 
quase 280 estudantes de pós-
-graduação. Os pesquisadores 
estimaram a distância social en-
tre pares de indivíduos com base 
em laços sociais mutuamente 
relatados. Quarenta e dois dos 
alunos foram convidados a as-
sistir a uma série de vídeos, en-
quanto sua atividade neural foi 
registrada em um scanner de 
ressonância magnética.

Os vídeos abrangiam uma 
série de tópicos e gêneros, in-
cluindo política, ciência, comé-
dia e musicais, para os quais 
eram esperadas uma série de 
respostas. Cada participante 
assistiu aos mesmos vídeos na 
mesma ordem, com as mesmas 
instruções. Os pesquisadores 
então compararam as respos-
tas neurais ao mesmo tempo 
em todo o grupo de alunos para 
determinar se os pares de estu-
dantes que eram amigos tinham 

atividade cerebral mais seme-
lhante do que os pares mais 
separados um do outro em sua 
rede social.

Os achados revelaram que a 
similaridade da resposta neural 
foi mais forte entre os amigos, 
e esse padrão pareceu se ma-
nifestar em regiões cerebrais 
envolvidas na resposta emocio-
nal, direcionando a atenção e 
raciocínio de alto nível. Mesmo 
quando os pesquisadores con-
trolavam as variáveis, incluindo 
idade, gênero, etnia e nacionali-
dade, a similaridade na ativida-
de neural entre os amigos ainda 
era evidente. A equipe também 
descobriu que as semelhanças 
de resposta poderiam ser usa-
das para prever não só se uma 
dupla fosse amigo, mas também 
a distância social entre os dois.

“Nós somos espécies sociais 
e vivemos nossas vidas conecta-
dos com todo mundo. Se quere-
mos entender como o cérebro 
humano funciona, nós temos 
que entender como os cérebros 
funcionam juntos — como uma 
mente molda a outra”, disse 
Thalia Wheatley, professora de 
psicologia e ciências do cérebro 
em Dartmouth.

qualquer amizade. Todos nós te-
mos a nossa carência e para rece-
ber é preciso primeiro saber doar.

A proposta é que você re-
flita quem são seus amigos de 
verdade. Você pode encontrar 
dificuldade em responder, e irá 
se espantar ao perceber que os 
verdadeiros amigos são poucos e 
que os demais são colegas. Que-
ro que você reflita para quantas 
pessoas você conta abertamente 
sobre sua vida: trabalho, família, 
casa.

Então aproveite o dia de hoje 
para rever um amigo, ligar, abra-
çar e se mostrar presente, deixe 
marcas positivas, converse sem 
formalidades, mostre seu cora-
ção e não precisa entender qual-

quer coisa da conversa ou tentar 
solucionar qualquer problema. 
Fale de você, de seus amores, so-

bre seus sonhos. Escute em que 
momento a vida do seu amigo 
doeu, fale sobre filmes e trilhas 
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Qual é a importância de uma amizade para o       desenvolvimento pessoal?

Cientistas chegaram à con-
clusão de que demora mais de 
200 horas para que alguém pos-
sa ser considerado um amigo 
próximo.

Isso inclui o tempo gasto 
saindo, batendo papo, jogando 
videogame e coisas do tipo. Ho-
ras gastas trabalhando juntas 
não contam muito.

“Temos que investir esse 
tempo. Você não pode estalar os 
dedos e fazer um amigo. Manter 
relações estreitas é o trabalho 
mais importante que fazemos 
em nossas vidas - a  maioria das 
pessoas  em seus leitos de morte  
concorda,” disse Jeffrey Hall, 
professor de comunicação na 
Universidade do Kansas (EUA), 
responsável pela mensuração 
inusitada do tempo que se gasta 
para fazer um amigo.

Hall chegou a esse número 
partindo de estudos anteriores 
que propuseram que  nosso cére-
bro só pode lidar com certa de 
150 amizades, e que “a quanti-
dade de tempo e o tipo de ativ-
idade compartilhados com um 
parceiro podem ser pensados 
como investimentos estratégicos 
para as necessidades de pert-
encimento a longo prazo” - uma 
visão deveras inusitada da am-
izade.

De conhecido a 
amigo de verdade
O cientista começou ana-

lisando respostas a uma pesqui-

Tempo leva para construir 
uma amizade? 200 horas

sa online de 355 pessoas que 
mudaram de residência nos últi-
mos seis meses e estavam procu-
rando por novos amigos em suas 
novas casas. Depois entrevistou 
112 calouros da universidade que 
se mudaram recentemente para 
estudar. O questionário envolvia 
perguntas sobre pessoas con-
hecidas nas duas semanas ante-
riores. Esses voluntários foram 
então ouvidos novamente quat-
ro e sete semanas depois para 
ver como esses relacionamentos 
haviam progredido.

Combinando os resultados 
das duas amostras, Hall estima 
que leva entre 40 e 60 horas para 
formar uma amizade casual, 80 a 
100 horas para a transição que 
torna a pessoa um amigo, e mais 
de 200 horas para definir “bons 
amigos”.

“Quando as pessoas fazem a 
transição entre os estágios, elas 
duplicam ou triplicam a quanti-
dade de tempo que passam com 
a outra pessoa nas próximas três 
semanas. Eu encontrei calouros 
que passaram um terço de todas 
as horas em que estavam acor-
dados em um mês com um bom 
amigo.”

“Se você está interessado 
em uma amizade, mude o con-
texto. Se você trabalha junto, vá 
almoçar ou saia para tomar uma 
bebida. Essas coisas sinalizam 
para as pessoas que você está 
interessado em ser amigo delas,” 
aconselhou Hall.

sonoras. Converse com seu ami-
go como se estivesse no quintal 
de casa sem gente apressada e 
buzinas do lado.

Não precisa ter roteiro. Im-
provise! Um assunto leva ao ou-
tro. E, se não tiver palavras, deixe 
o silêncio do seu amigo conversar 

com o seu silêncio, e sorria com 
amor e gratidão em ter um amigo 
do seu lado.  Amizade autêntica é 
aquela que inclui as duas partes, 

e todas as partes dessas duas 
partes.

A gente tem mesmo que 
aproveitar a vida e entender que 

no final sobram poucos que real-
mente se importam e são essas 
amizades que a gente deve cui-
dar.

Entrar na vida adulta signifi-
ca ter que lidar com uma série de 
desafios. Dentre eles, está uma das 
atividades mais comuns entre os 
jovens de até 30 anos: fazer ami-
gos. A pressão das agendas lota-
das, mudanças de prioridades e 
uma maior seleção com relação ao 
que se espera dos amigos são fa-
tores responsáveis. Assim, quando 
se passa dos 30 anos, muitas pes-
soas entram em sua vida por meio 
do trabalho, festas dos filhos e até 
pelas redes sociais. Mas amigos 
verdadeiros, aqueles para quem se 
liga em caso de uma crise, se tor-
nam mais escassos. 

Fazer amizade depois dos 30 é mais difícil
Na meia-idade, a tendência é nos aproximarmos mais dos amigos antigos

Interação
As pessoas tendem a interagir 

com menos pessoas à medida que 
se aproximam da meia-idade. Por 
outro lado, elas também tendem a 
se aproximar mais dos amigos que 
já têm. 

Isso acontece basicamen-
te porque nós temos um alarme 
interno que dispara em grandes 
eventos da vida, como completar 
30 anos. Esse alarme nos lembra 
que o tempo está diminuindo, e 
esse é o ponto em que devemos 
parar com as explorações do mun-
do e nos concentrarmos no pre-

sente. Você tende a focar no que é 
mais importante para você do pon-
to de vista emocional. Então, você 
não está interessado em ir àquela 
festa, está mais interessado em 
passar tempo com seus filhos.

Com as mudanças nas condi-
ções externas, torna-se mais difícil 
encontrar as três condições que os 
sociólogos, há seis décadas, consi-
deram crucial para se fazer gran-
des amigos. Elas são: proximidade; 
interações ocasionais e repetidas; 
e um cenário que estimule as pes-
soas a baixar a guarda e confiar 
nos outros. É por isso que as pes-
soas conhecem na faculdade os 
amigos que os acompanharão por 
toda a vida. 

Casais

Quando as pessoas começam 
a se envolver em relacionamentos 
sérios, os desafios só aumentam. 
Fazer amizade com outros casais 
“é como um casamento arranjado 
para quatro pessoas

Você não se preocupa somen-
te com o fato de a outra mulher 
gostar ou não de você. Você tam-
bém quer saber se o marido dela 
gostou de você, se seu marido gos-
tou dela e se seus maridos se gos-
taram reciprocamente. 

Acrescentar crianças à mis-
tura só emaranha mais as coisas, 
porque até mesmo quando os pais 
desenvolvem um laço, a amizade 
que resulta daí pode ser frouxa - e 
sujeita às manhas dos próprios fi-
lhos. 

Fatores externos, porém, não 

são os únicos obstáculos. Depois 
dos 30, as pessoas frequente-
mente experimentam mudanças 
na própria forma como encaram 
a amizade. O conhecimento pró-
prio adquirido com os anos nos 
torna mais exigentes com quem 
nos rodeia. O nível é mais alto do 
que quando éramos mais jovens e 
queríamos conhecer praticamente 
todo mundo à nossa volta.

Com todas essas dificuldades, 
acompanhadas das frustrações pe-
las amizades que não deram certo, 
as pessoas acabam ficando sem 
coragem para dar o primeiro passo 
e se aproximar de alguém. Assim, 
baixar a guarda pode ser uma boa 
forma para conhecer pessoas inte-
ressantes que irão ocupar lugares 
importantes em nossas vidas. 
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Os lindos Rayan Felippe Poloni  e Vitória Brandão Gallon

Quando os pais se separam, 
geralmente os filhos acabam so-
frendo bastante. Já que é todo 
um arranjo novo de rotina, a fal-
ta de presença constante do pai 
ou da mãe em casa faz com que 
o pequeno busque entender o 
que motivou o afastamento en-
tre as pessoas mais importantes 
para ele. Depois dessa fase, ain-
da, quando os pais começam a ter 
novos relacionamentos, é muito 
comum que a criança ou o ado-
lescente tenha dificuldade em dar 
abertura para a nova pessoa que 
está chegando à família. 

Padrastos e madrastas sa-
bem que há ajustes delicados 
que devem ser feitos. Para ajudar 
a tornar os enteados aliados e 
não adversários, o autor do livro 
“Você é um padrasto (ou madras-
ta), e agora? ” Joseph Cerquone, 
ensina maneiras práticas para 
tentar construir um relaciona-
mento positivo com seus entea-
dos.

Expectativas realistas
Muitos padrastos ou madras-

tas sentem a pressão de transfor-
mar sua nova família em uma “fa-
mília perfeita”. No entanto, com 
o estresse dos casamentos an-
teriores, as finanças, as batalhas 
de custódia e os ajustes em uma 
nova situação de vida, a realida-
de muitas vezes apresenta um 
cenário diferente. Isso pode fazer 
com que os enteados criem uma 
barreira entre ambos, portanto, é 
importante dar pequenos passos 
para construir um relacionamen-
to de respeito com eles. Sempre 
tentar mostrar que é possível 
serem aliados nessa nova cons-
trução da vida familiar e não ini-
migos.

Construindo um bom 
relacionamento com os enteados

Se mostrar aberto
Todos os membros da família 

devem saber que podem expres-
sar suas emoções e discutir seus 
medos e inseguranças. Cerquone 
adverte, porém, que não se deve 
esperar que as crianças confiem 
em no padrasto ou madrasta no 
início. O referencial delas ainda 
é o pai ou a mãe e, por mais que 
o novo integrante seja alguém 
muito divertido e querido por 
elas, ainda é um estranho naque-
la família.

Não tentar tomar o 
lugar do pai/mãe no 
coração deles
Reconhecer a importância 

do relacionamento de enteados 
com o “outo” pai ou mãe deles 
é muito importante. Não tentar 
substituí-los, mas sim se concen-
trar em criar um novo relaciona-
mento com enteados.

Deixar a disciplina 
com os pais
Quem deve disciplinar seus 

filhos nesse momento são os 

pais. O padrasto ou madrasta, 
ainda não tem a mesma posição 
que eles dentro da família. Cer-
quone diz que, “Antes de você 
ser um disciplinador você tem 
que ganhar o respeito de seus 
enteados. Até que eles te conhe-
çam e confiem melhor em você, 
você não pode esperar que eles 
o escutem simplesmente por-
que você é agora o ‘novo pai ou 
mãe’ da casa”.  Segundo o autor, 
“isso não significa que você nun-
ca será o disciplinador, mas esse 
será um processo lento”. E quan-
do a confiança já estiver estabe-
lecida, não se esqueça de apre-
sentar as regras da casa como 
uma decisão conjunta, para que 
você não seja visto como o vilão.

Não transformar os
 enteados em bodes 
expiatórios
É fundamental não culpar 

os enteados por todo e qualquer 
problema que surja no relaciona-
mento familiar. Principalmente 
na pré-adolescência e adoles-
cência, a chegada de um novo 
membro na família por ser re-
cebida com estranhamento, e 
pequenas situações frustrantes 
podem aparecer. Além disso, to-
dos estão se habituando à nova 
vida, então o padrasto/madrasta 
também poderá passar por mo-
mentos em que se ache insatis-
feito com o que estão vivendo. 
É importante jamais colocar nas 
crianças a culpa por um proble-
ma de ajuste entre ambos ou en-
tre parceiros. Adultos se resol-
vem entre si.

Manter-se positivo
Particularmente, quem tem 

adolescentes em casa, será cru-
cial manter uma atitude positi-
va. Cerquone diz: “Um senso de 
humor irá refrescá-lo como um 
padrasto. O humor irá ajudá-lo a 
lidar bem com um adolescente”. 
É preciso tentar se divertir com 
os enteados e relevar muito do 
que eles fazem nesse momento 
de transição.

Persistência 
O processo de se tornar par-

te daquela família não acontece-
rá da noite para o dia. Isso pode 
levar vários anos, mas continuar 
trabalhando essas questões é 
fundamental, porque os benefí-
cios dos relacionamentos com os 
enteados valerão a pena.

Essa brincadeira ajuda a es-
timular a imaginação e a criativi-
dade dos pequenos. A função dos 
adultos nessa brincadeira é pre-
parar tudo e esconder os objetos 
sem que eles vejam. As crianças 
devem deixar a imaginação solta 
e inventar a própria história. 

Para essa brincadeira é pre-
ciso: areia, objetos para escon-

Um “sítio arqueológico” 
para brincar de imaginar

der (os tesouros arqueológicos), 
pincel para tirar a areia dos obje-
tos encontrados, lanterna (se for 
daquelas de colocar na cabeça, 
melhor ainda), cantil (que pode 
ser improvisado com uma garrafa 
de água amarrada com um lenço), 
objetos para escavação, como 
uma colher e um caderninho para 
ser o diário da exploração. 



///  Trends  ///  Gazeta   ///  05 de julho de 2019 pets

O diagnóstico por imagem tem importância fundamental no tratamento 
de pequenos animais, auxiliando na determinação de diversas patolo-
gias, tratamentos e prognósticos.
Raio-X e ultrassonografia só a Simpaticão faz!

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

Farofa o pet de Victoria Rhein, aproveitando o gramado e pen-
sando: “que saudades do verão!”

Se fosse possível, os pets 
poderiam acompanhar seus do-
nos em todas as situações. No 
entanto, nem sempre é possível 
levar os amigos para todo lado. 
Isso desperta dúvidas em muitos 
tutores. Afinal, quanto tempo é 
recomendado deixar cachorro 
sozinho?

Um peludo que fica muito 
tempo sozinho pode desenvol-
ver problemas de saúde, já que o 
cão pode apresentar alterações 
comportamentais, como agita-
ção, ansiedade e estresse. Esse 
tipo de situação leva a proble-
mas como feridas por lambidas 
excessivas, latidos e baixa imu-
nidade, o que pode acarretar ou-
tras complicações.

Porém, isso não significa 
que não se pode deixar seu ami-
go sozinho por um instante. Ele 

O que fazer quando é preciso 
deixar o cachorro sozinho

pode passar algum tempo só 
sem nenhum problema.

Por quanto tempo 
pode deixar o 
cachorro sozinho?
Não existe um tempo máxi-

mo recomendado. Cada caso vai 
depender da personalidade do 
cão e, principalmente, sua rotina. 
O mais importante, é fornecer os 
estímulos corretos diariamente.

Dessa forma, o cachorro fi-
cará mais relaxado e não terá 
problemas caso necessite ficar 
sozinho. O que deve ser feito 
é sempre ter um tempo do dia 
para levar o animal para passear, 
gastar energia e brincar.

Isto deve acontecer diaria-
mente. Os pets precisam ter um 
tempo junto ao tutor para socia-
lizar e amenizar o estresse.

Ou seja, além de ser uma 
delícia se divertir com seu com-
panheiro de quatro patas, isso 
ainda contribui para a sua saúde. 
Por isso, não economize na hora 
de lazer e aproveite o máximo 
que puder!

Regras especiais sobre 
deixar o cachorro 
sozinho em casa
Apesar de não existir uma 

orientação comum e cada caso 
tenha que ser específico para a 
personalidade do pet, algumas 
exceções são aplicadas. Os fi-
lhotinhos precisam de precau-
ção.

Eles não devem passar mui-
to tempo sem supervisão. Por 
isso, saiba de todos os cuidados 
antes de deixar seu filhote de ca-
chorro dormir sozinho.

Os filhotes são hiperativos e 
bagunceiros e tendem a apron-
tar mais nos momentos em que 
estão sozinhos.

Além de lidar com a bagun-
ça, o comportamento dos bebês 
pode ser perigoso. Assim, podem 
colocar em risco sua integridade 
física, ao ingerir algum objeto ou 
cair de um móvel, por exemplo.

Para os cachorros mais ve-
lhos, os problemas são outros. 
Os idosos costumam ser tran-
quilos e passam longos momen-
tos sozinhos tranquilamente.

No entanto, caso seu amigo 
tenha alguma doença ou proble-
ma de locomoção, ele também 
precisará de maior atenção.

Como se preparar para dei-
xar seu cão sozinho

Se por algum motivo você 
precisar se ausentar e deixar seu 
amigão sozinho, a dica é ofere-
cer um ótimo ambiente para ele. 
Com diversas atividades dispo-
níveis, o pet poderá se entreter 
e não sentir tanto a ausência de 
sua família. Com muitos brinque-
dos e petiscos, os pets se distra-
em e ficam mais confortáveis.
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A  reconhecida advogada Vanessa Dal Ponte, que também é Juíza Mediadora da 
Comarca de Carlos Barbosa e  Conciliadora Criminal em Farroupilha,  ainda  rece-
bendo elogios pela  recente palestra para os alunos da Faculdade de Tecnologia 
da Serra, onde foi uma das painelistas de Mediação e Conciliação, como ferra-
mentas de gestão de conflitos

As irmãs Ilana Lane e Victoria Rhein


