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De salto ou chuteira no pé, o lugar 
da mulher é onde ela quiser!

O futebol feminino vive um momento histórico de visibilidade, 
trazendo a tona questionamentos importantes: Quais mudan-
ças motivaram este efeito? O que ainda pode ser feito pela 
valorização das mulheres nos esportes? Quais dificuldades 
as atletas enfrentam? Por que há tanta discrepância entre a 
valorização financeira dos atletas homens e das mulheres?
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Maria da Paz aceita se casar com 
Régis. Jenifer avisa do roubo na confei-
taria. Jô inventa uma mentira para Téo. 
Camilo sugere que Maria da Paz demi-
ta Jenifer. Evelina pega a arma que deu 
para Maria da Paz. Gladys exige que 
Régis desista de casar com Maria da 
Paz. Chiclete avisa a Evelina que não 
vai mais voltar para o Espírito Santo. 
Fabiana e Rock filmam Otávio dando 
uma joia para Sabrina. Abel compra a 
joia de Sabrina e presenteia Britney. Jô 
pede para Maria da Paz fazer seu ves-
tido de noiva com costureiro de Vivi. 
Vivi pega carona com Chiclete. Agno 
dá aula de boxe para Rock. Jô fala para 
Amadeu que Maria da Paz vai se casar. 
Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido 
de noiva.

Quinzinho decide seguir com o 
divórcio, quando Dandara afirma que 
não abrirá mão da carreira. Mercedes 
convida Andreas para a reunião da 
PopTV. João estranha o excesso de 
gentileza de Quinzão. Mercedes avisa 
aos acionistas que deseja abrir mão do 
controle da PopTV, e indica Andreas 
para cuidar da negociação. Jerônimo 
fica surpreso ao entrar no Baião de 
Dois e ver Quinzão fazendo um brinde 
a João. Raimundo expulsa Jerônimo 
de seu restaurante. Katiely faz uma 
proposta romântica a Candé. Andreas 
beija Mercedes. Odélia conta a Candé 
que Jerônimo se encontra com Va-
nessa na pensão. Jerônimo planeja 
prejudicar o irmão com a gravação de 
Nicole.

Aline se desespera com o sum-
iço de Arthurzinho e se culpa por isso. 
Dalila ameaça Paul. Rogério afirma a 
Faruq que ele vai ser absolvido no pro-
cesso. Faruq se aconselha com padre 
Zoran. Robson liga para Miguel e avi-
sa que está com Arthurzinho. Dalila/
Basma instrui a mulher que denunciou 
Faruq. Laila comenta com Bruno que 
acredita que a culpa do que aconte-
ceu com Miguel é de Basma. Miguel 
aceita as exigências de Paul e pega o 
dinheiro com o vilão. Miguel entrega 
o dinheiro a Robson e resgata o men-
ino. Bruno se declara para Marie. Paul 
entrega as promissórias assinadas por 
Miguel para Dalila. Miguel volta para 
casa com o neto. Almeidinha pede que 
Arthurzinho faça o retrato falado do 
sequestrador. Camila questiona o pai 
sobre o sequestro do sobrinho. Miguel 
revela a Jamil que está com dívidas de 
jogo e que pode perder todo o seu pat-
rimônio.

A semana tem início com a Lua Min-
guante em Áries e isso afeta a família e 
o imóvel. É uma semana que será des-
tinada a finalizar processos em família 
que já não devem ser mantidos. O rela-
cionamento com alguma pessoa espe-
cífica pode ser afetado, exigindo de você 
reparos emocionais. Como foi citado 
acima, o imóvel também pode ser to-
cado, seja para finalizar uma venda ou 
aquisição. Você vai perceber que as pes-
soas próximas do seu ambiente estão 
mais sensíveis e nesta semana especifi-
camente, a situação fica mais visível. As 
pessoas tocadas podem ser parentes ou 
do seu ambiente de trabalho. 

Nesta semana, a Lua Minguante 
em Áries afeta os recursos guardados 
e tudo aquilo que precisa ser finalizado 
em grupos, projetos ou pessoas que se 
relacionem com a experiência. É testa-
do em suas decisões e, mudanças são 
necessárias para o crescimento de to-
dos os envolvidos. Você vai perceber 
que deve avaliar as ideias e selecionar 
o que vibra positivamente. O céu alerta 
às expectativas que vem nutrindo com 
uma pessoa específica, principalmente 
o cônjuge ou parcerias de trabalho. É 
uma semana que deve filtrar os senti-
mentos e avaliar os pontos com reali-
dade.

A semana se inicia com a Lua Min-
guante em Áries afetando o seu emo-
cional, assim como os medos que vem 
administrando em silêncio. É importante 
avaliar a sua postura, principalmente 
com pessoas do seu convívio. O cenário 
não é bom e você sente-se acuado e im-
pedindo de tomar decisões saudáveis. 
Mas é importante entender o que real-
mente está ao seu alcance, porque a 
inércia pode ser mantida por causa do 
medo. O céu ainda aborda complicações 
financeiras e será imprescindível avaliar 
de que forma pode manter os seus pés 
no chão para não tomar decisões ba-
seadas apenas em sentimentos.

A Lua Minguante em Áries afeta, 
no início desta semana, o campo afetivo 
direcionado aos filhos ou ao namoro. O 
cenário aponta finalizações que geram 
questionamentos e avaliação do quanto 
realmente sente-se feliz e reconhecido 
nas condições atuais. Para transitar por 
essa experiência, é levado a selecionar o 
que julga certo e errado. Nesta semana 
fica muito visível as relações em geral. 
O céu pede atenção com a frustração e 
sentimentos desgastados, tanto no seu 
relacionamento amoroso, quanto nas 
relações familiares. É necessário desli-
gar-se dessas energias que bloqueiam 
o seu crescimento. 

Inicia a semana com a Lua Min-
guante em Áries e isso traz finalizações 
em estudos ou no campo filosófico. É 
necessário avaliar o seu emocional, pois 
existem fatores que geram incômodos e 
eles não podem ser negligenciados. Vejo 
também a necessidade de avaliar os pen-
samentos e ideias, porque ambos seg-
uem bloqueados por seus medos. Mudar 
a forma de pensar vai lhe trazer liberdade 
e crescimento profissional. O céu faz um 
alerta para a autoestima e expectativas 
que vem nutrindo. O relacionamento 
causa em você reavaliações e o passado, 
interfere em sua decisões. Não está feliz 
e precisa fortalecer a autoestima.

A semana se inicia com a Lua Min-
guante em seu signo e isso afeta con-
sideravelmente as suas decisões. Será 
levado a finalizar situações em família 
para prosseguir com assuntos de sua 
intimidade. O céu aborda uma conversa 
positiva que o motiva a realizar mov-
imentos necessários. Você ainda está 
muito frustrado com uma pessoa e deve 
avaliar como pode diluir as expectativas 
que afetam o seu emocional. Por mais 
difícil que seja, você deve encarar os fa-
tos e promover planos saudáveis para o 
futuro. A pessoa amada não entende as 
suas posturas e sente-se frustrada com 
as suas decisões.

A Lua Minguante, presente em Áries 
no início desta semana, afeta o trabalho e 
a sua rotina como um todo. Vai ser levado a 
finalizar situações importantes causadoras 
de desafios na interação com informações 
e avaliação do quanto isso afeta o seu con-
hecimento. A saúde também deve ser aval-
iada, principalmente os hábitos nocivos. O 
céu também alerta para confusões e ex-
pectativas que vem depositando no setor 
financeiro. Uma pessoa pode lhe causar 
aborrecimentos e preocupações materiais, 
mas o seu trabalho neste cenário é desa-
pegar-se deste “conceito de valor” porque 
se trata de reparos emocionais que não é 
positivo para o seu desenvolvimento. 

A Lua Minguante em Áries, pre-
sente no início desta semana, afeta o fu-
turo e os assuntos profissionais. Você é 
levado a se posicionar para obter cresci-
mento profissional. Mas vai se sentir 
desafiado a expor as suas intenções. É 
uma semana que deve avaliar se está 
inserido numa ambiência positiva para 
o seu desenvolvimento pessoal e profis-
sional. A vida exige de você posturas. 
Mas o seu maior desafio é desapegar e 
assim finalizar. Atenção com o campo 
emocional e as frustrações que ainda o 
impacta de uma forma silenciosa. O rel-
acionamento exige de você maturidade 
e confiança em si mesmo.

A semana tem início com a Lua 
Minguante em Áries e isso afeta os re-
cursos materiais. O céu o leva a intera-
gir com decisões financeiras que afetam 
a autoestima e bloqueiam a sua felici-
dade. É imprescindível fazer escolhas 
congruentes com a sua felicidade. A ex-
periência pode afetar os filhos e o rela-
cionamento. É importante entender que 
não está bem nesta semana. Existem 
fatores emocionais que assemelham-se 
a um “barro molhado” que vão minando 
o seu caminho e as suas escolhas. At-
enção com as expectativas que vem nu-
trindo com uma pessoa específica, seja 
na família ou com romances.

A semana tem início com a Lua 
Minguante em Áries, afetando con-
sideravelmente o relacionamento. O 
cônjuge está passando por uma fase 
desafiadora e está disposto a finalizar 
situações que não colaboram mais para 
o seu desenvolvimento, tanto para as 
metas pessoais quanto para as profis-
sionais. A experiência pode também ser 
projetada às parcerias ou sociedades. 
O cenário também pede atenção com 
uma pessoa que interfere em sua roti-
na e trabalho, porque a situação apre-
senta-se confusa e pode trazer bloque-
ios com documentos ou informações 
distorcidas. 

A semana se inicia com a Lua Min-
guante em Áries e isso afeta os projetos e 
experiências com os amigos. É uma sema-
na que deve avaliar as suas decisões para 
concluir os projetos, assim como a admin-
istração dos recursos financeiros, para que 
possa promovê-los e encerrar algumas 
situações. O céu pede de você equilíbrio 
e ponderação em suas escolhas, porque 
você segue vulnerável às expectativas e 
carrega consigo ilusões. Atenção com a 
forma que vem encarando as relações e 
como vem absorvendo tudo. Deve exercer 
o controle com sabedoria, porque por vez-
es será levado a finalizar e eliminar o que 
não deve ser mantido.

nicia a semana com a Lua Min-
guante em Áries e isso afeta as pessoas 
de sua convivência, seja no trabalho 
ou com parentes. É levado a finalizar 
processos importantes com algumas 
pessoas e isso acaba interferindo em 
sua rotina, trazendo avaliações na for-
ma que deseja desenvolver o seu tra-
balho. O céu apresenta um alerta às 
expectativas que vem depositando no 
setor financeiro e o quanto isso afeta a 
sua autoestima. É necessário levar em 
consideração, os medos materiais e o 
quanto isso bloqueia o seu emocional 
de fazer escolhas congruentes neste 
momento evolutivo. 

Roger conta aos filhos que não 
poderão participar das atividades da 
O11O, e Filipa não aceita. João explica 
a situação para Marcelo, e pede que 
o professor confie em sua palavra. 
Raquel tenta desabafar com Mirela 
sobre a situação com seus pais, mas 
as duas discutem. O Clubinho MaGaB-
eLo arma um plano para participar do 
Clube de Férias da O11O. Sai o resulta-
do do teste de DNA de Bento e Ruth. 
Zóio e Mosquito passam um trote para 
os pais de Mirela, e dizem que a menina 
foi sequestrada. Dona Branca também 
acredita no trote, e utiliza suas econo-
mias para pagar o falso resgate. Hugo e 
Eric roubam o Vetherna de tabuleiro da 
casa de Luigi.

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.

Leonardo DiCaprio toma bolada no rosto 
durante partida de vôlei de praia e vira meme

As coisas não 
estão fáceis para 
ninguém, nem para 
o Leonardo DiCa-
prio! O astro de 
Hollywood foi fla-
grado jogando vô-
lei de praia com os 
amigos em Malibu, 
na Califórnia (EUA), 
na última terça-fei-
ra (26) e mostrou 
que não leva muito 
jeito para o espor-
te...

O ator de 44 
anos não conseguiu 
defender uma bola 
que veio em sua di-
reção e ela o acer-
tou em cheio no 
rosto. Coitado! As 
imagens do inciden-
te viralizaram nas 
redes sociais e Leo, 
é claro, virou meme.
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Quem já teve a oportunidade 
de se hospedar em um bom ho-
tel, deve ter pensado em como a 
cama parece muito mais confor-
tável que se tem em casa. Isso 
não é só impressão: as equipes 
que cuidam dos quartos seguem 
algumas regrinhas na hora de ar-
rumar a cama e são essas regri-
nhas que fazem toda a diferença.

Para replicar a mágica dos 
quartos de hotel basta seguir es-
sas dicas:

Algodão
Antes de comprar qualquer 

item para a cama, ver a composi-
ção do tecido é essencial. Quanto 
maior a porcentagem de algodão, 
melhor é. Além da beleza e do 
conforto, o algodão tem maior 
durabilidade.

Para quem busca algo mais 
sofisticado, vale investir em len-
çóis de algodão egípcio, que tem 
o toque ainda mais delicado.

Muito branco
Para ter aquela sensação de 

leveza e elegância, a preferência 
deve ser para uma roupa de cama 
branca ou então em tons próxi-
mos desta cor. 

Colchão perfeito
O colchão ideal depende 

muito da preferência de quem irá 
utilizar. Mais rígido, com molas 
ou com molas ensacadas, o col-

CAMA DE HOTEL

Como ter uma cama linda e aconchegante como as de hotel
chão deve ser escolhido pelo que 
deixa o usuário mais confortável. 
Para uma durabilidade maior, o 
colchão deve ser dupla face, com 
dois lados, assim é possível virar 
o colchão quatro vezes por ano, 
de três em três meses. 

Travesseiros e 
almofadas certas 
Normalmente, em hotéis 

mais requintados, são utilizados 
quatro travesseiros posiciona-
dos em pé. Os dois maiores ficam 
atrás, com os menores na fren-
te. Há também pelo menos uma 
almofada, centralizada entre os 
travesseiros. 

Para escolher a almofada de-
corativa ideal o melhor é seguir o 
padrão da decoração do quarto, 
para ficar dentro da mesma pale-
ta de cores. 

Camadas
É esse o passo que confere 

toda aquela beleza à cama de ho-
tel!

Em primeiro lugar vem o pro-
tetor de colchão. Depois, coloque 
as duas camadas de lençol e, por 
cima, o edredom. Em seguida, é 
a vez do Duvet, muito usado na 
Europa e conhecido popularmen-
te como capa de edredom. Para 
finalizar, posicione os travessei-
ros e almofadas como foi citado 
e também a peseira, que dá um 
charme extra para a decoração.

Quanto maior a porcentagem de algodão, melhor é. Além da beleza e do conforto, 
o algodão tem maior durabilidade

Normalmente, em hotéis mais requintados, são utilizados quatro travesseiros posicionados em pé
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O mundo das maquiagens é 
cheio de produtos e inovações 
que podem ser muito uteis na 
hora de fazer uma produção es-
pecifica. Mas será que todos os 
cosméticos que estão no mercado 
são realmente necessários sem-
pre, ou só ocupam espaço no né-
cessaire e na penteadeira?

Com todas as opções que 
o mercado oferece, é normal se 
confundir na hora de escolher 
quais são os produtos que devem 
compor uma maleta de sucesso. 
Em meio a tantos lançamentos 
encantadores, boa parte das mu-
lheres acabam se esquecendo 
de alguns itens básicos e funda-
mentais. Ao criar um conjunto de 
maquiagens eficientes, o dinheiro 
renderá. 

Sem os produtos corretos, a 
automaquiagem não vai ter efei-
tos profissionais, por mais que 

Como montar uma maleta de maquiagem na prática?
sejam utilizadas técnicas incríveis 
de maquiadores profissionais. Um 
bom conjunto de maquiagens é o 
primeiro passo para se produzir 
sozinha em casa.

Pincéis
Existem cinco pinceis básicos 

que servem tanto para maquia-
gens básicas do dia a dia, quanto 
para as produções mais elabo-
radas. Os pinceis são: achatado 
para base, grosso e fofo para pó, 
chanfrado para blush, pincel para 
esfumar a sombra e uma esponja 
especial para base. 

Com essas ferramentas é 
possível conquistar muitos efei-
tos: olho degradê, smokey eye, 
dar um acabamento perfeito e até 
fixar melhor os produtos na pele. 
Sem contar que, tendo em mãos 
este combo simples de pincéis, 
você não precisará sujar os dedos 

para aplicar uma sombra sequer.

Cosméticos para limpeza
A tonificação é o primeiro 

passo antes de qualquer maquia-
gem. Logo em seguida vem a hi-
dratação. Só depois vem a base, 
corretivo e afins. Por isso, é im-
portante deixar a pele bem nutri-
da. Para não esquecer essa etapa 
muito importante, a dica é guar-
dar os produtos de skincare junto 
aos demais no kit de beleza.

Para o pós-make, o dema-
quilante bifásico é o mais reco-

Sem os produtos corretos, a automaquiagem não vai ter efeitos profissionais, por mais que sejam utilizadas técnicas incrí-
veis de maquiadores profissionais

Existem cinco pinceis básicos que servem tanto para maquiagens básicas do dia 
a dia, quanto para as produções mais elaboradas. Os pinceis são: achatado para 
base, grosso e fofo para pó, chanfrado para blush, pincel para esfumar a sombra e 
uma esponja especial para base

mendado. Além de limpar a pele 
sem irritar ou ressecar, ele ainda 
mantém o rosto hidratado mesmo 
depois de retirar a maquiagem 
pesada. Se você tem pele oleo-
sa, não precisa se preocupar. A 
dica também serve para ela, pois 
o produto não estimula as glân-
dulas sebáceas e não aumenta o 
aspecto brilhante da cútis.

Produtinhos multiuso 
Para um kit prático, quan-

to mais completo cada item for, 
mais pratica será a preparação da 
produção. Então, base, corretivo, 
contorno, blush, rímel e ilumina-
dor não podem faltar. 

Olhos
A sombra é o principal produ-

to da maleta de maquiagem para 
conquistar aquela superprodu-
ção impactante. Por isso, quanto 
maior a variedade de cores, mais 
é possível inovar e criar.

Ter uma paleta de sombras 
personalizada que permita es-
colher as tonalidades deixará ss 
makes muito mais práticas. Uma 

sugestão é variar bem entre os 
tons sem deixar de fora o preto, as 
diferentes nuances de marrons, o 
vinho, o nude e o rosa, por exem-
plo. Essas cores são must have e 
possibilitam uma produção tanto 
para o dia a dia quanto para ocasi-
ões mais especiais.

Batons
Ainda sobre versatilidade, 

o batom é sempre o ponto cha-
ve para dar o toque glamuroso à 
make. A maleta de maquiagem 
deve ter opções de batons cremo-
sos e mattes, tons variados entre 
nude, rosa, vermelho vivo, vinho e 
marrom. Esse quinteto de cores é 
aposta certa e cai bem em todos 
os eventos, dando um ar de sofis-
ticação em qualquer produção.

Com essas dicas é possível 
montar uma maleta de maquia-
gem compacta, econômica e 
profissional, sem esquecer que a 
qualidade é muito mais importan-
te que a quantidade. É isso que 
fará toda a diferença e evitará 
produções craqueladas, cheias de 
borrões e sem durabilidade.
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Com direção de Regina Fer-
nandez, o Espetáculo Pirueta 
Clown, trás ao público a divertida 
e emocionante história da palha-
ça Clown, que vive em uma es-
tação de trem na expectativa de 
que algo novo possa acontecer, 
entre seus sonhos e a saudade de 
casa ela passa por diversas emo-
ções, levando a plateia a sorrir e 
chorar com ela.

A palhacinha Clown vivencia 
junto com a plateia os seus maio-
res desejos e diverte-se como se 
não houvesse tristeza, mas o que 
ela quer mesmo é uma simples 
companhia para que possa dividir 
o banco da estação, no qual dor-

Tudo o que a palhaça Clown mais deseja é uma companhia para dividir o banco 
em que ela dorme na estação

O grupo gaúcho, Os Bardos 
da Pangeia circula por diversos 

A irreverência do grupo está presente não apenas nos trajes ou na identidade 
musical, mas também nas palavras, sempre desprovidas de velhos preceitos

A exposição Arte em Ritmos 
Narrativos proporcionará ao pú-
blico compreender as complexas 
e poderosas faces da arte se-
quencial narrativa cinematográ-
fica das histórias em quadrinhos, 
podendo ser visitada gratuita-
mente.

O artista da exposição, Dou-
glas Garcia Dias, promoverá no 
dia 06 de julho, uma oficina de 
história em quadrinhos. Serão 
explanados ao público todos os 
detalhes da construção de um 
quadrinho, entre eles: roteiro, 
criação de personagens, narrador 
e ritmo. A atividade ocorrerá das 

Exposição Arte em Ritmos Narrativo de 01 a 31 de julho no Sesc

O palco do Anfiteatro Ivo 
Antônio Da Rold, receberá a 3ª 
Mostra Bento-gonçalvense de 
Dança marcada para os dias 29 
e 30 de junho, às 19h30, que 
proporcionará ao público a apre-
ciação de apresentações de vári-
os estilos e ritmos realizadas por 
artistas de 12 escolas e grupos 
de dança do município. A Mostra 
difundirá e dará visibilidade a 
arte da dança além de propor a 
integração entre grupos, escolas, 
bailarinos e coreógrafos.

Haverá no domingo ás 14h, 
uma Oficina de Dança gratuita, 
ministrada por Driko Oliveira, 
bailarino, pesquisador de movi-
mento e coreógrafo, que atua na 
Cia Municipal de Dança de Porto 
Alegre.

Os ingressos estão à ven-
da na Fundação Casa das Artes 

Artistas de 12 escolas escolas e 
grupos se apresentarão na 3ª 
Mostra de Dança de Bento Gonçalves

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

Evento: 3ª Mostra Ben-
to-gonçalvense de Dança
Local: Fundação Casa das 
Artes
Data: 29 e 30 de junho
Horário: 19h30
Valor: R$ 10,00 (inteira) e 
R$5,00 (meia) + 1 kg de 
alimento não perecível

SERVIÇO

Evento: Show do grupo Os 
Bardos da Pangeia 
Data: 04 de julho de 2019 
(quinta-feira)
Horário: 20 horas
Classificação: livre
Ingresso: 1 kg de alimento 
não perecível
Local: Sesc – BG – Aveni-
da Cândido Costa n°88

SERVIÇO

“Arte em Ritmos 
Narrativos”
Data: 01 a 31 de julho de 
2019
Horário: das 8h às 21h, de 
segunda a sexta-feira, e 
das 8h às 12h, no sábado
Local: Sesc – BG – Aveni-
da Cândido Costa, n° 88
Visitação Gratuita

Oficina Criação de 
Histórias em Quadrinhos 
Data: 06 de julho
Horário: das 8h às 12h e, 
das 13h30 às 17h30
Local: Sesc – BG – Aveni-
da Cândido Costa, n° 88
Inscrições Gratuitas na 
unidade local.

SERVIÇO

Evento: Espetáculo Pirue-
ta Clown
Data: 05 de julho
Horário: 20h
Classificação: Livre
Valor: $25,00 ou meia 
entrada para estudantes, 
idosos e associados
Local: Sesc - BG- Avenida 
Cândido Costa , n° 88

SERVIÇO

Espetáculo conta história 
de palhaça que vive em 
uma estação de trem

me.
 Os dias vão passando e final-

mente acontece o que ela espera!

Bento Gonçalves recebe exposição 
“Arte em Ritmos Narrativos”

8h às 12h e das 13h30 às 17h30, 
na Avenida Cândido Costa, n°88, 

onde as inscrições podem ser re-
alizadas gratuitamente.

Show com muita poesia, 
música e humor é apresentado 
pelo grupo Os Bardos da Pangeia

festivais alternativos apresen-
tando ao público do Estado shows 

cheios de energia e teatralidade.
O álbum A Máquina está Grá-

vida será apresentado pelo grupo 
ao público de Bento Gonçalves 
em um show no dia 04 de julho, a 
base do repertório do show além 
de novas composições trará algu-
mas surpresas, entre conserto ri 
be mol, piano, spray de pimenta, 
poesia urbana, humor, política, 
rock, samba, latinidade e sonori-
dades diversas, que serão apre-
sentadas por: Ernani Cousandier 
(voz), Rafael Teclas (teclado), 
Marcos Trubian (guitarra), Will 
Monteiro (baixo), Matheus Carrer 
(bateria), Marcelo Donini (per-
cussão e voz).
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Cartaz do anúncio do relançamento de Vingadores: Ultimato nos Estados Unidos

Na quarta-feira passada (19), 
o presidente do Marvel Studios, 
Kevin Feige, confirmou que “Vin-
gadores: Ultimato” volta essa se-
mana aos cinemas (na verdade 
o filme ainda está em cartaz em 
muitos lugares) com uma versão 
que traz seis minutos extras. E o 
que se pode esperar?

“Não é uma versão esten-
dida, mas terá algumas coisas 
novas no final do filme. Se você 
ficar e assistir, após os créditos, 
haverá uma cena deletada, um 
pequeno tributo e algumas sur-
presas”, adiantou Feige, em en-
trevista ao Comic Book.

Muitos acreditam que a cena 
deletada seria a de Katherine 
Langford (“13 Reasons Why”) no 
papel da filha de Tony Stark, Mor-
gan Stark, na adolescência. Os 
próprios irmãos Russo admitiram 
que essa sequência existia e foi 
removida, porque pareceu confu-
sa na edição original.

O tributo seria, claro, a Stan 
Lee. Embora hajam lembranças 
à sua morte na projeção inicial, 
essa nova homenagem seria mais 
elaborada, pois houve mais tem-
po para criar algo ao mais proem-
inente criador da Marvel Comics.

Agora, na questão surpresas, 
a coisa degringola para cente-
nas de especulações. Há quem 
acredite que teremos uma ideia 

Vingadores: Ultimato 
volta esta sexta-feira 
com cena pós-créditos

do que sejam “Os Eternos”; out-
ros dizem que poderemos ver 
algo do cantinho cósmico, como 
Nova; e há quem jura que vislum-
braremos um indício do Doutor 
Destino, Surfista Prateado ou 
Wolverine — já conectando o Uni-
verso Cinematográfico Marvel 
(MCU) com as propriedades que 
estavam com a Fox.

Filme volta com 
os bônus nesta 
sexta-feira (28) nos EUA
Certo mesmo é que essa es-

tratégia deve servir para superar 
a maior bilheteria do cinema, que 
ainda está com “Avatar”, com 
US$ 2,788 bilhões. “Vingadores: 
Ultimato” está a cerca de US$ 40 
milhões dessa marca histórica e 
com esse relançamento provav-
elmente vai tomar esse posto. 

Além disso, faz todo sentido 
para o MCU, pois na próxima se-
mana estreia (4) “Homem-Ara-
nha: Longe de Casa” — e sabemos 
que o final do filme dos Maiores 
Heróis da Terra tem grande 
impacto na próxima trama do 
Amigão da Vizinhança.

“Vingadores: Ultimato” com 
bônus chega aos cinemas grin-
gos nesta sexta-feira (28) e já foi 
confirmado no Brasil, mas ainda 
não há data para reestreia por 
aqui.Netflix terá que veicular anúncios 

em breve, dizem concorrentes
Por anos, e principalmente 

no começo, uma das coisas que 
a Netflix mais fazia questão de 
destacar é que ela não usa e não 
usará anúncios em sua platafor-
ma. Isso tem acontecido há anos, 
mas, ultimamente muita gente 
vem questionando até quando 
esse modelo de negócios vai sus-
tentar o serviço. Agora, executi-
vos da concorrência dizem que se 
trata de uma questão de (pouco) 
tempo.

Segundo Linda Yaccarino e 
Peter Naylor, chefes de publici-
dade da NBCUniversal e do Hulu, 
respectivamente, os custos para 
manter uma programação de 
qualidade superior só vêm au-
mentando nas últimas tempora-
das e os bilhões de dólares em 

gastos uma hora terão que ser 
repassados para o consumidor.

“Quando você tem que pro-
duzir mais programas sem garan-
tia de sucesso, é preciso gastar 
mais dinheiro para construir sua 
marca e ajudar o consumidor a 
descobrir seus trabalhos — o pre-
ço vai subir para a assinatura e 
seria lógico amenizar esses au-
mentos com anúncios ”, Linda.

Novas formas de veicular 
anúncio

Entre as opções para que o 
impacto dos custos não seja tão 
grande para o consumidor e para 
a plataforma seria dividir isso 
para ambos. O Hulu, por exem-
plo, tem um tipo de assinatura 
que fica mais barata ao permitir 
anúncios. Já o Spotify segue com 

seu modelo gratuito cheio de pu-
blicidade e limitações.

Outras novas alternativas 
vêm surgindo. A Netflix, por 
exemplo, já fez uma parceria com 
a Coca-Cola envolvendo uma 
edição limitada da bebida com a 
marca da série “Stranger Thin-
gs”. “O futuro da mídia suportada 
por anúncios não se parece com 
o que estamos fazendo hoje em 
termos de carregamento ou for-
mato”, analisa Naylor.

“Pode ser publicidade inte-
rativa ou publicidade não inva-
siva. Acho que você verá muitas 
inovações em todos esses novos 
provedores de conteúdo, porque 
temos permissão para isso. Não 
somos casados com o relógio. 
Anúncios de 15 e 30 segundos 
eram produto da TV linear. Quan-
do tudo estiver sob demanda e 
veiculado por meio de um ende-
reço IP, a experiência deve me-
lhorar drasticamente.”

A Netflix disse anteriormen-
te, por meio de um porta-voz, 
que adotar modelos de negócios 
como o do Spotify não passam 
de “pensamentos positivos em 
uma conferência de publicidade”. 
Mas, com um investimento anu-
al que chega a US$ 12 bilhões (e 
faturamento de cerca de US$ 4,5 
bilhões ao ano somente no Bra-
sil), o risco de perda de atrações 
populares como “The Office” e 
“Friends” e a iminente concor-
rência com os vindouros Disney+, 
Apple TV+ e outros serviços de 
streaming podem mudar essa 
mentalidade em breve.

Nokia cria tecnologia que dobra carga 
sem aumentar o tamanho da bateria

O Nokia Bell Labs, braço da 
empresa finlandesa focado em 
pesquisa industrial e desenvol-
vimento científico, desenvolveu 
uma nova tecnologia de bateria 
que pode aumentar o tempo de 
duração da carga de um smar-
tphone em 2,5 vezes no mesmo 
volume sem torná-la mais pesa-
da. Em comunicado, os pesqui-
sadores anunciaram que regis-
traram o projeto em patente e 
deverão iniciar a comercialização 
em breve.

Desenvolvidas em parceria 
com o Advanced Materials and 
BioEngineering Research (AM-
BER), centro financiado pela 
Science Foundation Ireland e que 
conecta os principais pesquisa-
dores com a indústria, baterias 
com esse tipo de tecnologia têm 
se tornado mais comuns à medi-
da que o 5G se populariza, exi-
gindo um esforço da indústria de 
telefonia para o desenvolvimen-
to de produtos que suportem os 
requisitos de energia da próxima 
geração de telefones móveis, já 
que, supostamente, a rede 5G 
consome mais energia do que a 
4G. 

Mais energia, 
mesmo espaço
“Ao colocar mais energia em 

um espaço menor, essa nova tec-

nologia de baterias terá um pro-
fundo impacto no 5G e em todas 
as pessoas que estão conectadas 
em rede”, disse Paul King, mem-
bro da equipe técnica da Nokia 
Bell Labs e um dos principais pes-
quisadores do projeto.

“A combinação do conheci-
mento da indústria e dos disposi-
tivos da Nokia Bell Labs com a ex-
periência em ciência de materiais 
da AMBER nos permitiu enfrentar 
um problema difícil envolvendo 
várias disciplinas. Nossos resul-
tados foram alcançados porque 
trabalhamos de forma colaborati-

va”, completou.
Segundo os pesquisadores, 

a bateria foi desenvolvida com o 
auxílio de nanotubos de lítio. En-
tretanto, a nova tecnologia não 
aumenta o tamanho da bateria, 
o que significa que as empresas 
não terão que comprometer a es-
pessura dos smartphones devido 
a baterias maiores.

Em termos simples, os clien-
tes terão celulares com o padrão 
atual, com a diferença que ofere-
cerão 2,5 vezes mais tempo de 
execução se usarem a tecnologia 
desenvolvida pela Nokia.

Baterias com esse tipo de tecnologia têm se tornado mais comuns à medida que 
o 5G se populariza

Executivos da concorrência dizem que se trata de uma questão de (pouco) tempo
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Músicas no Stories do 
Instagram chegam ao Brasil

A partir desta terça (25), 
quem usa o modo Stories do In-
stagram ou do Facebook no Bra-
sil poderá adicionar músicas aos 
vídeos e fotos. Isso é possível 
com o novo adesivo de músicas, 
que foi lançado no início do mês 
em outros países, mas chegou 
apenas agora ao Brasil.

Para adicionar músicas aos 
Stories, basta selecionar o novo 
adesivo após tirar uma foto ou 
gravar um vídeo. Ele inclui uma 
opção de busca para você encon-
trar a canção desejada e permite 
cortar apenas o trecho que será 
escutado por seus seguidores. 
Caso a música escolhida tenha 
letras disponíveis no Instagram, 
elas aparecerão na tela.

Dublagem ao vivo 
no Facebook
Além do adesivo para Stories, 

o Facebook também ganhou duas 
novidades envolvendo música. A 
primeira delas é o Lip Sync Live, 
ferramenta de dublagem de músi-
cas ao vivo. Ela permite que o re-
sultado seja transmitido para to-
dos os seus amigos e seguidores 
na rede social, que acompanham a 
performance em tempo real.

O Facebook também adicion-
ou suporte a músicas no perfil. 
Quando selecionadas, elas apa-
recem logo abaixo da sua foto de 
perfil para que todos conheçam 
qual é sua canção favorita no mo-
mento. Todas as atualizações estão 
disponíveis no Android e no iOS.

Para adicionar músicas aos Stories, basta selecionar o novo adesivo após tirar 
uma foto ou gravar um vídeo

TV Cultura entra no YouTube e 
libera diversos programas clássicos

A TV Cultura criou um canal 
no YouTube nesta terça-feira (25) 
para publicar seu acervo de pro-
gramas clássicos, como “Mundo 
da Lua”, “Cocoricó”, “Castelo Rá-
-Tim-Bum” e “Glub Glub”.

De acordo com o NaTelinha, a 
TV Cultura ainda pretende dispo-
nibilizar uma plataforma própria 
de streaming, contudo, enquanto 
ela não está pronta, o YouTube 
será a casa dos programas anti-
gos da emissora. O canal se cha-
ma “Eu Vi na Cultura” e conta com 
pouco mais de 10 mil inscritos no 
começo da tarde desta terça.

Mais programas serão colo-
cados no ar a partir desta sex-
ta-feira (28). Para comemorar, o 
canal fará uma maratona de 12 
horas de episódios de programas 
da estatal na próxima quinta (27).

Por enquanto, inscritos po-
derão acompanhar dois episódios 
semanais de “Mundo da Lua” e 
“Ilha Rá-Tim-Bum”. A primeira 
preencherá a grade das terças-
-feiras e a segunda nas quintas.

Mais programas serão colocados no ar a partir desta sexta-feira (28). Para co-
memorar, o canal fará uma maratona de 12 horas de episódios de programas da 
estatal na próxima quinta (27)

Spotify permite segmentação 
de anúncios de acordo com 
audiência de Podcasts

O Spotify anunciou no último 
dia 17 que será possível segmentar 
os anúncios na plataforma de acor-
do com os podcasts ouvidos pelos 
usuárias. Antes, as marcas tinham 
apenas informações como gênero, 
idade, localização, sistema opera-
cional utilizado e gostos musicais 
para segmentar a audiência dos 
anúncios.

A possibilidade de entender 
por quais assuntos os usuários da 
plataforma se interessam amplia 
muito as opções de segmentação 
de propagandas, o que potencial-
mente maximiza a renda dos anun-
ciantes e, consequentemente, do 
Spotify.

Inicialmente, a empresa fez 
uma parceria com a Samsung e a 
3M para testar as possibilidades 
desta nova forma de segmentação. 

Para a Samsung, por exemplo, será 
possível direcionar anúncios a pes-
soas que se interessam por pod-
casts sobre tecnologia e negócios.

Cortando o embalo
As propagandas segmentadas 

serão distribuídas para usuários 
que usam a versão gratuita da pla-
taforma no meio de uma playlist, 
como já acontece. Os anúncios 
dentro dos podcasts continuarão 
como uma decisão editorial de 
cada programa, sem interferência 
do Spotify.

A princípio os testes serão 
feitos nos EUA, Canadá, México, 
Brasil, Reino Unido, França, Alema-
nha, Itália, Espanha e Austrália. A 
prática está dentro da proposta da 
empresa em aumentar a relevân-
cia dos podcasts dentro da plata-
forma. 

A possibilidade de entender por quais assuntos os usuários da plataforma se in-
teressam amplia muito as opções de segmentação de propagandas, o que poten-
cialmente maximiza a renda dos anunciantes e, consequentemente, do Spotify

Google agora deixa usuários 
apagarem histórico de 
localização no Maps

Para muitas pessoas, desco-
brir que o Google armazena sua 
localização no Maps pode ser um 
choque — e isso existe faz um bom 
tempo. Felizmente, a companhia 
adicionou hoje (26) a capacidade 
de apagar o histórico e ainda defi-
nir tempos de armazenamento no 
Google Maps.

Usuários com celulares An-
droid e iOS podem selecionar 
três opções: “Manter até eu ex-
cluir manualmente”, “Guardar por 
18 meses” ou “Guardar 3 meses”. 
Dessa maneira, usuários terão 
mais controle sobre o tempo que 
os dados ficarão armazenados 
pelo Google.

Basta abrir o Maps e ir até 
as configurações e selecionar 
“Histórico do Maps” para aces-
sar a nova seção. “Os controles 
de exclusão automática do His-
tórico de Localização começam 
a ser lançados hoje no Android e 
no iOS, facilitando ainda mais o 
gerenciamento dos seus dados”, 
anuncia o Google.
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Nunca se ouviu falar tanto 
em futebol feminino como nesta 
última Copa Mundo na França, 
que de acordo com a Federação 
Internacional de Futebol – FIFA, 
está sendo um recorde de au-
diência com mais de 1 bilhão de 
espectadores no mundo inteiro, 
a Federação afirma que traçou 
objetivos para aumentar o apelo 
do esporte feminino ao redor do 
mundo.

Os reflexos puderam ser per-
cebidos também no Brasil, foram 
batidos recordes de audiência 
das transmissões de partidas da 
Copa feminina transmitida pela 
primeira vez na televisão aberta.

Além da televisão aberta, as 
redes sociais estão fervilhando 
de notícias e memes sobre o fute-
bol feminino, é claramente o ano 
em que a visibilidade do esporte 
está maior.

Embora tenha sido elimina-
do pela seleção da França, o time 
brasileiro teve destaques atra-
vés das jogadoras Formiga, que 
bateu recorde de participações 
em Copas do Mundo, esta foi a 7° 
competição disputa por ela; Cris-
tiane que foi uma das artilheiras 
da Copa, com quatro gols feitos 
e Marta, que bateu dois recordes 
superando os números do futebol 
feminino e masculino, sendo elei-
ta pela 6° vez a melhor jogadora 
do mundo e também a artilheira 
das copas, marcando o seu 17° gol 
na penúltima partida jogada pelo 
Brasil na competição.

Além do show com a bola 
no pé, Marta recebe destaque 
por suas declarações e posicio-
namentos contundentes sobre a 
necessidade de valorização e in-
vestimento no futebol feminino.

O cenário atual, mesmo com 
as dificuldades enfrentadas, já 

Igualdade, reconhecimento visibilidade e     patrocínio, é o que elas precisam!
é mais positivo que o de outros 
anos, demonstra um cenário mais 
positivo em relação a outros anos, 
trás importantes questionamen-
tos. Quais mudanças motivaram 
este efeito? O que ainda pode ser 
feito para que o futebol e outros 
esportes praticados por mulheres 
sejam mais valorizados? Quais as 
diferenças e dificuldade enfren-
tadas pelas mulheres neste meio 
e por que ainda há tanta diferen-
ça, principalmente na valorização 
financeira das jogadoras?

Histórico e 
conquista de espaço
É até difícil de acreditar, mas 

há 40 anos ainda vigorava no Bra-
sil um decreto que proibia as mu-
lheres de jogar futebol e outros 
esportes, a normativa (decreto lei 
3.199) assinada por Getúlio Var-
gas em 1941 previa em seu artigo 
54: “às mulheres não se permitirá 
a prática de desportos incompatí-
veis com as condições de sua na-
tureza, devendo, para este efeito, 
o Conselho Nacional de Despor-
tos baixar as necessárias instru-
ções às entidades desportivas do 
país”.

O decreto-lei foi válido por 
38 anos, de 1941 até 1979 quando 
foi revogado, mas a modalidade 
só foi regulamentada no Brasil 
em 1983, entretanto havendo de-
terminações como: a proibição de 
cobrança de ingresso para os jo-
gos; as jogadoras não podiam tro-
car camisas com as adversárias 
após o jogo, as partidas duravam 
70 minutos e tinham intervalo de 
15 a 20 minutos.

A primeira seleção feminina 
de futebol só foi criada pela Con-
federação Brasileira de Futebol 
– CBF em 1988, cerca de 74 anos 
após a criação da primeira sele-

ção masculina de futebol.  Já a 
primeira Copa do Mundo Femini-
na foi realizada na China em 1991, 
mais de seis décadas após a Copa 
do Mundo Masculina que aconte-
ceu em 1930 no Uruguai.

As competições masculinas e 
femininas nunca tiveram a mes-
ma visibilidade, sendo o torneio 
feminino ignorado pelo público e 
pelas emissoras de televisão do 
Brasil por muitos anos. A maior 
projeção da seleção e da com-
petição está sendo em 2019, que 

quatro canais nacionais possuem 
o direito de transmissão ao vivo.

Mesmo com as melhorias e 
progressos notados ao longo dos 
anos, as diferenças entre as com-
petições e seleções dos homens e 
mulheres são nítidas e certamen-
te são reflexos dos mais de 30 
anos de proibição. As jogadoras 
enfrentam dificuldades das mais 
variadas, entre elas, as piores 
condições de trabalho; salários 
inferiores; preconceito; falta de 
oportunidades; pouco incentivo e 

RANKING DOS CINCO MAIORES SALÁRIOS 
DO FUTEBOL MASCULINO E FEMININO

Jogador Clube Salário em euros 
(reais) por ano

Lionel Messi  Barcelona (Espanha) 130 milhões de euros 
(563 milhões de reais)

Cristiano Ronaldo Juventus (Itália) 113 milhões de euros 
(489 milhões de reais)

Neymar Paris Saint Germain 
(França)

91,5 milhões de euros 
(396 milhões de reais)

Antoine Griezmann Atlético de Madri (Espanha) 44 milhões de euros 
(190 milhões de reais)

Gareth Bale Real Madrid (Espanha) 40,2 milhões de euros 
(174 milhões de reais)

Jogadora Clube Salário em euros 
(reais) por ano

Ada Hegerberg Lyon (França) 400.000 euros 
(1,73 milhão de reais)

Amandine Henry Lyon (França) 360.000 euros 
(1,56 milhão de reais)

Wendie Renard Lyon (França) 348.000 euros 
(1,50 milhão de reais)

Carli Lloyd Sky Blue FC 
(Estados Unidos)

345.000 euros 
(1,49 milhão de reais)

Marta Orlando Pride 
(Estados Unidos)

340.000 euros 
(1,47 milhão de reais)

falta de patrocínio.

Chuteiras da Marta
E foi sobre estas questões, 

falta de patrocínio, preconceito, 
desigualdade, que Marta cha-
mou atenção do mundo inteiro ao 
marcar o gol de pênalti contra a 
Austrália na segunda partida da 
Seleção na Copa Feminina.

Marta apontou para as suas 
chuteiras personalizadas, no mo-
mento da comemoração, mos-
trando ao mundo um símbolo 

Delegação brasileira que disputou a Copa do Mundo Feminina 2019 na França
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As artilheiras da Copa do Mundo feminina
Marta - 17 gols
Birgit Prinz (ALE) e Abby Wambach (EUA) - 14 gols
Michelle Akers (EUA) - 12 gols
Cristiane - 11 gols
Sun Wen (CHI) - 11 gols
Bettina Wiegmann (ALE) - 11 gols

Os artilheiros da Copa do Mundo masculina
Miroslav Klose (ALE) - 16 gols
Ronaldo - 15 gols
Gerd Muller (ALE) - 14 gols
Just Fontaine (FRA) - 13 gols
Pelé - 12 gols

LISTA COM OS MAIORES ARTILHEIROS DA 
COPA DO MUNDO FEMININA E MASCULINA

que representa um pedido de 
igualdade de gênero no esporte. 
A jogadora nunca foi de dar mui-
tas declarações, neste sentido a 
jogadora disse após o gesto de 
mostrar s chuteiras no jogo con-
tra as australianas: “Não gosto de 
falar, gosto de mostrar”.

Entretanto, após o episódio, 
no jogo que o Brasil foi elimi-
nado pela França, Marta fez um 
pronunciamento que viralizou 
nas redes sociais, servindo como 
um alerta e um pedido para que 
as novas atletas dediquem-se e 
conquistem ainda mais espaço, 
seguindo um legado que ela e 
Formiga ajudaram a construir.

Entre as palavras emociona-
das e carregadas de força, ditas 
por Marta na ocasião, as princi-
pais foram: “Não vai ter uma Mar-
ta para sempre, uma Cristiane, 
uma Formiga. E o futebol femi-
nino depende de vocês para so-
breviver”. “Chore no começo para 
sorrir no fim”, concluiu.

Embaixadora de causas de 
empoderamento feminino e do 

futebol jogado pelas mulheres, 
Marta vem dando cada vez mais 
voz a tudo aquilo que pensa, após 
a conquista do 17° gol, tornan-
do-se a maior artilheira do Mun-
dial de todos os tempos, a atleta 
disse: “Hoje temos uma mulher 
como a maior goleadora das Co-
pas. Esse recorde não representa 
só a jogadora Marta, mas todas as 
mulheres num esporte ainda vis-
to por muitos como masculino” e 
completou “Eu divido com vocês 
que lutam e batalham em todos 
os setores e ainda têm de provar 
que são capazes de desempenhar 
qualquer tipo de atividade. É nos-
so!”.

Marta atua no Orlando Pride, 
dos Estados Unidos, equipe que 
entrou com uma ação contra a 
federação local USA Soccer, ale-
gando discriminação de gênero, 
pois, mesmo elas gerando receita 
maior que os homens, acabam re-
cebendo cinco vezes menos que a 
seleção masculina. As jogadoras 
do time norte americano, solici-
tam muito além de um aumento 

Pé de mulher não foi feito para se meter em shooteiras, diz manchete de jornal de 
1941, ano em que decreto proibindo futebol feminino foi assinado no Brasil

A jogadora Marta joga com uma chuteira sem patrocínio, mas com um símbolo 
que representa um pedido de igualdade de gênero

ficou ainda mais nítido a partir 
de uma pesquisa divulgada pela 
revista “France Footbal” que de-
monstrou os maiores salários do 
futebol mundial.

Na lista Ada Hegerberg, da 
Noruega, eleita a melhor do mun-
do em 2018, recebe € 400 mil por 
temporada o que representa um 

ganho 325 vezes menor do que 
Messi, se o valor fosse dividido 
por mês, Ada receberia o salário 
de € 33 mil (aproximadamente 
R$ 150 mil) e para o argentino os 
ganhos mensais representam € 
10,8 milhões por mês ( aproxima-
damente R$ 47 milhões). 

de seus salários, elas buscam re-
conhecimento, visibilidade, equi-
paração e igualdade.

A luta das americanas é mais 
um dos inúmeros movimentos 
que vem acontecendo ao redor 
do mundo, buscando os mais am-
plos direitos de igualdade e são 
graças a esses movimentos que 
as mudanças vêm acontecendo.

A jogadora Marta está sem 
contrato de patrocínio com em-
presas de artigos esportivos 
desde julho de 2018, quando a 
empresa Puma propôs a renova-
ção do contrato por um valor bem 
inferior ao que recebia, represen-
tando nas palavras de Marta, um 
abismo entre o que os homens 
recebem, ela optou por não acei-
tar a renovação e segue sem pa-
trocínio, usando sua chuteira com 
o símbolo do movimento que luta 
pela igualdade de gênero “Go 
equal” . 

De acordo com os estudiosos 
do tema, a discrepância entre sa-
lários de jogadoras e jogadores é 
explicada pala discriminação de 
gênero que é arraigada em toda 
a cadeia esportiva, este abismo 
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O pequeno Henrique Barella, de 10 anos, se divertindo muito ao tocar 
sua bateria

Que criança nunca teve que 
enfrentar o monstro da timidez? 
Afinal, ainda na infância essa di-
ficuldade pode aparecer para 
todo mundo. Mesmo que algu-
mas consigam se relacionar fa-
cilmente, outras não conseguem 
fazer novas amizades ou convi-
ver socialmente e isso pode ser o 
maior desafio delas nessa fase da 
vida. Mas de uma maneira muito 
simples, os pais podem ajudar 
incentivando seus filhos a desen-
volverem algumas habilidades 
como coragem e autoconfiança, 
dizendo frases motivadoras fre-
quentemente a elas.

Mais importante do que as 
palavras específicas que os pais 
usam, é o tom em que são ditas. 
Além disso, manter a calma e não 
tentar forçá-los a ter interações 
sociais antes de estarem prontos. 
As crianças têm que aprender as 
lições difíceis por conta própria. 
Uma sugestão é lembrá-los sem-
pre que podem contar com os 
pais com pequenos gestos no dia 
a dia.

“Vamos chegar um 
pouco cedo para 
nos acostumar ao lugar”
A escola é o primeiro desafio 

para uma criança tímida se socia-
lizar. Entrar em uma sala cheia 
de crianças barulhentas pode 
assombrar um pouco no primei-
ro momento, especialmente se a 
criança está passando por algu-
ma situação que o está incomo-
dando. Por isso, é bom chegar 
cedo à escola ou a uma festa. Isso 
tornará muito mais fácil para os 
pequenos encontrarem o seu lu-
gar, seja jogando com um amigo 
ou jogando tranquilamente por 
conta própria.

“Sua amiga estará lá”
Dar aos filhos um aviso sobre 

quem ele pode esperar vai ajudá-
-lo a se preparar mentalmente. É 
claro que o melhor dos mundos é 
que um amigo com quem ele se 
sente confortável esteja lá, mas 
mesmo que não tenha ninguém 
próximo, saber o que esperar é 
reconfortante. Avisar que haverá 
novas crianças ajudará ele a não 
entrar em pânico.

“Você pode ficar 
comigo até que esteja 
pronto para brincar”
Deixar as crianças ficar com 

os pais até que estejam prontos 
para ir brincar, mas sem deixar 
de fazer as coisas de adultos 
também. Não é preciso ignorar 
as crianças, é claro, mas incenti-
vá-las a explorar por conta pró-
pria ou a participar brincadeiras 
é importante. Se os pais fazem 
com que sua presença seja im-
prescindível, é muito menos pro-
vável que os filhos se arrisquem 
por conta própria.

“Eu vejo que você 
não está pronto para 
entrar ainda. Gostaria 
de segurar minha mão? ”
Pode ser tão tentador dizer 

Como ajudar os pequenos 
a superar a timidez

ao filho: “Apenas vá brincar!” 
quando eles estão agarrados às 
pernas dos pais em um parque 
ou festa de aniversário. É natu-
ral querer ver os filhos correndo 
e rindo com as outras crianças, 
mas é essencial conhecê-los e 
entender como eles se compor-
tam com outras crianças por 
perto. Dizer apenas para “ir brin-
car” pode soar como uma rejei-
ção, principalmente quando eles 
estão pisando em um território 
desconhecido. Por outro lado, ao 
abraçar as crianças, os pais aca-
bam fazendo com que se sintam 
seguros para explorar o mundo, e 
eles se sentirão mais confiantes.

“Você parece ansioso”
É preciso escolher as pala-

vras da maneira correta. É impor-
tante reconhecer os sentimentos 
de ansiedade dos filhos sem ro-
tulá-los como “tímidos”. Se eles 
ouvirem repetidamente que são 
tímidos, vão internalizar isso 
como parte de sua identidade e 
de como se veem. Em vez disso 
então, mesmo que os pais achem 
que eles não estão ouvindo, os 
sentimentos específicos que eles 
estão sentindo devem ser reco-
nhecidos.

Apenas nomear o que eles 
estão sentindo, sem oferecer 
uma solução, já é o suficiente. Se 
eles perceberem que os pais en-
tendem o que estão sentindo e, 
mais do que isso, que os aceitam, 
eles superarão a ansiedade mais 
rapidamente, pois não enfrenta-
rão a pressão adicional de agra-

dar os pais.

“Que coisas você 
gostaria de conversar 
com seus amigos?”
Para algumas crianças, con-

versar com os amigos vem na-
turalmente, mas se este não for 
o caso, é importante ajudar os 
pequenos a aprender habilidades 
de conversação. Ajudar as crian-
ças a pensar em três ou quatro 
coisas sobre as quais gosta de 
conversar e treinar algumas con-
versas iniciais que podem usar 
com outras crianças, pode aju-
dar bastante. Quanto mais eles 
praticam com os pais, mais con-
fortáveis eles se sentirão em si-
tuações da vida real com outras 
crianças.

“Qual amigo da 
escola você gostaria 
de convidar?”
Frequentemente crianças tí-

midas preferem amizades próxi-
mas do que estarem cercadas por 
um monte de outras crianças. Os 
pais podem ajudá-los a desenvol-
ver esses relacionamentos ínti-
mos organizando encontros com 
as crianças com as quais eles se 
sentem mais confortáveis. Se a 
criança não puder dizer quem 
ela gostaria de ter, uma alterna-
tiva é perguntar ao professor se 
há alguém com quem ele gosta 
de brincar ou fazer o lanche na 
escola. Ter até uma ou duas ami-
zades fortes pode ajudar muito a 
criança a se sentir mais confiante 
em situações sociais.

Pode ser tão tentador dizer ao filho: “Apenas vá brincar!” quando eles estão agar-
rados às pernas dos pais em um parque ou festa de aniversário

Nas aparições públicas em 
que os executivos da google 
fazem, eles fazem questão de 
falar que a empresa leva muito 
a sério o combate as chamadas 
“fake News” e, uma das várias 
iniciativas da empresa para evitar 
o compartilhamento de notícias 
falsas é um curso voltado para as 
crianças.

O Be Internet Awesome 
(“Seja Incrível Na Internet”, na 
tradução para o português) é um 
curso feito para ensinar crianças 
entre sete e 12 anos a reconhecer 
uma notícia falsa que está sen-
do espalhada pela internet. En-
tre os conteúdos do curso esta a 
identificação de URLs suspeitas, 
aprender a reconhecer quando 
uma fonte é ou não confiável e o 
que fazer para checar se uma in-
formação é ou não falsa, ensinan-
do as crianças a não acreditar em 
algo apenas porque a manchete 
parece bem formulada.

Desenvolvido em uma par-
ceria da Google com a Net Safe-
ty Collaborative, o foco do pro-
grama é ensinar o pensamento 
crítico a crianças que estão se 
alfabetizando e entrando na ado-

Google lança plataforma 
para ajudar crianças a 
reconhecer notícias falsas

lescência, com o intuito de tornar 
a nova geração de internautas 
muito mais atenta ao perigo das 
notícias falsas. Além de desen-
volver as habilidades de julga-
mento dessas crianças sobre se 
uma notícia é ou não falsa, o pro-
grama também conta com ativi-
dades de alfabetização midiática 
sobre ter sempre cuidado com o 
que se compartilha e manter uma 
boa reputação online, além de 
aulas sobre os problemas do bul-
lying e do assédio virtual.

Junto com o programa, a 
Google também anunciou uma 
parceria com a YMCA (Associação 
Cristã de Jovens dos Estados Un-
idos), para ajudar pais e filhos a 
conversarem sobre tópicos como 
mídias sociais, cyberbullying e 
desinformação online.

Ainda que a parceria com 
a YMCA seja exclusiva para os 
Estados Unidos, o programa 
Seja Incrível Na Internet já está 
disponível em português para 
qualquer educador que esteja in-
teressado em utilizá-lo para ensi-
nar seus alunos sobre fake news e 
pode ser acessado através do site 
oficial do programa.

O projeto Seja Incrível Na Internet, uma combinação de game interativo com 
treinamentos, material didático e ferramentas sobre segurança online para mel-
horar a relação das crianças com o mundo conectado
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Cada pet é diferente e alguns deles são cheios de energia para gastar. 
Especialmente para os cãezinhos jovens, o espaço aberto é cheio de 
estímulos importantes para um desenvolvimento saudável e um vida 
feliz. O mundo está aí para ser explorado.

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

A pequena Keiti se delicia no seu banho de sol

Como os cachorros escutam?
A situação é comum para 

muitos tutores: basta um ca-
chorro latindo a quilômetros de 
distância que o pet logo começa 
a “responder”. De fato, a audição 
canina é bastante aguçada!

Alguns estudos, inclusive, 
mostram que os cães são capazes 
de escutar barulhos a uma distân-
cia até quatro vezes maior do que 
nós conseguimos ouvir. 

Como é a audição canina?
Ao menos no que diz respeito 

à parte interna, o aparelho audi-
tivo canino é muito parecido com 
o nosso.

Isto é, assim como a gente, 
os cães também contam com tím-
pano e um conjunto de ossículos 
que vibram, enviando sinais ao 
nervo auditivo.

Mas, apesar da semelhan-
ça anatômica interna, a audi-
ção canina é bem mais aguçada: 
enquanto nós somos capazes 
de captar vibrações entre 20 e 
20.000 hertz, os cães as captam 
entre 15 e 40.000 hertz.

O que a ciência diz?
Segundo a ciência, uma das 

explicações para essa habilidade 
está na orelha externa dos ca-
chorros. Isso mesmo! Mais do que 
um “acessório” de fofura, ela é 
uma verdadeira máquina de cap-
tar sons.

Para tanto, a orelha canina 
conta com cerca de 18 músculos 
que permitem ao cachorro movi-
mentá-la até encontrar a melhor 
posição para captar sons.

Além disso, estudos também 
sugerem que o aparelho auditi-
vo canino seja capaz de filtrar os 
sons mais relevantes.

É verdade que existe 
uma frequência 
sonora audível 
apenas para os cães?
Sim! Como visto acima, a 

audição de cachorros vs seres 
humanos é diferente, sendo que 
a dos cães é bem mais abran-
gente.

Isso significa que, a partir de 
20.000 Hz (sons muito agudos), 
nós não ouvimos nada. Já seu fi-
lho de quatro patas pode não só 
ouvir, como ficar muito incomo-
dado com o barulho.

E por falar em incômodo, 
você já parou para pensar que, 
por causa da audição aguçada, 
alguns barulhos do dia a dia po-
dem ser o suficiente para causar 
mal-estar no pet?

Lembrando que, dependen-
do da proximidade e da intensi-
dade do barulho, ele pode causar 
danos físicos ao aparelho au-

ditivo do pet. Já sons mais dis-
tantes, também podem causar 
danos psicológicos, provocando 
medo, irritação ou agitação.

Cuidados com a
 audição canina
A exposição contínua ou re-

pentina a barulhos muito altos é 
um dos fatores que podem con-
tribuir para a perda gradativa da 
audição nos cães. No entanto, o 
mais comum é que a surdez ca-
nina seja causada pela compli-
cação de doenças, como otites 
não tratadas.

Por isso, tome cuidado para 
não deixar as orelhas do pet mo-
lhadas e procure analisá-las de 
tempos em tempos.

Caso o pet apresente algum 
sintoma, como odor anormal na 
região ou chacoalhar de cabeça 
constante, procure imediata-
mente um veterinário!

A orelha canina conta com cerca de 18 músculos que permitem ao cachorro mo-
vimentá-la até encontrar a melhor posição para captar sons
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Realizou-se no último dia 11, o casamento Civil de Leandro Buttinger e Renata 
Afonso Buttinger. Após a cerimônia, os padrinhos foram recepcionados no res-
taurante Café com Arte

Soberanas fazem tatuagem 
para eternizar 16° Fenavinho

A Corte da 16ª Fenavinho, for-
mada pela Imperatriz Bárbara Bor-
tolini e Damas de Honra Ana Paula 
Pastorello e Sandi Marina Corso 
trabalhou incansavelmente nos 
ações que antecederam o evento 
e durante a tão esperada festa, 
sempre com um sorriso no rosto 
e gratidão no olhar, as soberanas 

recepcionaram e interagiram com 
toda a comunidade, recebendo de 
volta muito carinho de todos.

A Imperatriz e Damas de 
Honra continuarão o trabalho de 
divulgação da Festa por mais um 
ano representando muito além do 
caráter de festivo do evento, mas 
também agindo como propulsoras 

do potencial turístico da cidade e 
do setor vitivinícola.

Para marcar para sempre este 
primeiro ano de reinado em suas 
vidas, as soberanas fizeram uma 
tatuagem em um dos stands do 
evento, tatuaram uma taça de vi-
nho e o número XVI, representan-
do a edição da festa.

Imperatriz do Vinho Bárbara Bortolini, repre-
sentante da Rota Caminhos de Pedra

Dama de Honra Ana Paula Pastorello, representante do 
Bento Convention Bureau

Dama de Honra Sandi Marina Corso, representante da Asso-
ciação Vale do Rio das Antas

Corte da Fenavinho, momentos antes das tatuagens serem feitas em um dos stands da ExpoBento

As Soberanas escolhendo qual desenho fariam para eternizar o momen-
to

Desenho escolhido, uma taça de vinho e o 16 em números romanos rep-
resentando a edição da Festa do Vinho em que compuseram a corte


