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 “Família” é uma construção social. O apego afetivo dos laços 
sanguíneos não podem ser usados como argumentos quando 
dentro do próprio sistema familiar há situações controversas. 
É preciso saber a hora de sair e criar a famosa distância
saudável, mantendo-se equilibrado.
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A vida exige de você um novo 
comportamento, e isso pode lhe causar 
certo desconforto, porque você pre-
cisará se desapegar e mudar o rumo 
das coisas. Examine o seu julgamento 
em relação a pessoas, principalmente 
aqueles gerados por desafetos e exces-
so de controle. Tenha atenção com os 
ressentimentos que vêm sendo guarda-
dos secretamente e colocam em prática 
tudo o que a vida vem lhe ensinando 
nos últimos meses. A sua mudança vai 
ser benéfica em todos os sentidos, prin-
cipalmente para a saúde. O ambiente de 
trabalho segue com exigências e você é 
levado a reavaliar as suas posturas.

É importante examinar o campo 
das ideias levando em consideração 
as relações, principalmente as que se 
mantêm distantes de você. Pode existir 
algum tipo de desconforto para intera-
gir com uma pessoa específica. Nesta 
troca, você é levado a refletir sobre os 
seus sentimentos e sobre as expecta-
tivas que nutriu ou ainda nutre sobre 
determinadas pessoas. É uma semana 
para ir no profundo e, desta forma, per-
mitir que os seus medos sejam expos-
tos, com o propósito de transformar as 
relações e trazer qualidade para a sua 
vida emocional. A maturidade é funda-
mental nesta fase.

É uma semana importante para 
examinar as relações de trabalho 
com foco em novas parcerias. O céu 
exige de você posturas firmes para 
lidar com documentos ou regras 
que podem dificultar os resultados a 
curto prazo. É necessário haver ded-
icação diárias para organizar e man-
ter as tarefas em dia. Busque avaliar 
a saúde e mudar os hábitos nocivos. 
A vida vem pedindo de você flexibili-
dade e compreensão dos desafios que 
se apresentam. A pessoa amada está 
passando por mudanças profundas. A 
resiliência é a sua armadura.

 A vida pede que você olhe para 
os projetos que o ligam a outras pes-
soas financeiramente, como socie-
dades, pensão, heranças e pagamento 
de dívidas. É o momento do acerto de 
contas! Busque, nesta semana, aver-
iguar a experiência com maturidade 
emocional para que seja possível fazer 
boas escolhas, recebendo da vida os 
créditos, não os débitos. Para entender 
as circunstâncias atuais, é preciso lidar 
com eventos do passado, experiências 
que o levaram a tomar decisões e que 
o trouxeram até o momento presente. 
Se não entendeu ainda, explore as ex-
periências dos antepassados. 

Nesta semana, você é levado a 
olhar para as necessidades de uma 
pessoa importante. A experiência ati-
va situações direcionadas ao cônjuge, 
ao sócio, ao parceiro de trabalho ou 
a alguém significativo nesta troca. 
O céu indica que a pessoa está pas-
sando por uma nova fase e que está 
disposta a tomar decisões fortes para 
assumir responsabilidades maiores. 
As exigências são altas, então preci-
sa lidar com tudo de maneira madura 
para assumir as rédeas da situação e 
estruturar as metas futuras com essa 
pessoa.

 Você será levado a encarar situ-
ações com realidade, sobretudo aque-
las que envolvem experiências com os 
filhos ou no campo amoroso. A vida vem 
exigindo de você uma postura madura 
e de maior compreensão para interagir 
com as necessidades de reconhecimen-
to. Busque examinar os seus sentimen-
tos e encarar as relações com pessoas 
queridas com comprometimento e 
sabedoria sobre suas atitudes. É impre-
scindível selecionar, avaliar e transfor-
mar o que está ao seu alcance.

O cenário pede inovações e maior 
comprometimento com assuntos 
domésticos e familiares. É preciso dar 
atenção a desafetos ou a situações 
que exigem de você flexibilidade para 
interagir com algumas pessoas. O seu 
maior desafio é encarar a realidade 
com maturidade para manter uma boa 
interação com as pessoas envolvidas, 
principalmente com uma pessoa espe-
cífica. O imóvel também pode precisar 
de reparos e dedicação maior da sua 
parte. É uma semana desafiadora para 
o cônjuge.

Você está numa fase de cresci-
mento e de maior consciência sobre 
os projetos que deseja realizar, mas o 
céu pede de você habilidades comerci-
ais e avaliação no campo financeiro. O 
primeiro passo é interagir com as pes-
soas de forma objetiva e responsável, 
por isso há necessidade de avaliar quem 
fica em seu meio profissional e quem 
deve sair de cena. Você está carregado 
de ressentimentos e de ilusões que de-
vem ser curadas por meio de um novo 
estado de consciência. Esse fato é uma 
névoa que dificulta a sua visão sobre 
coisas, pessoas e fatos. Busque entend-
er esses aspectos.

A vida exige de você maturidade e 
comprometimento com situações que 
envolvem a família ou para obter estru-
turas financeiras envolvendo o imóvel 
e eventos domésticos. Busque analis-
ar possíveis desafetos com sabedoria, 
para que possa, com isso, transfor-
mar-se. A vida vem lhe ofertando bons 
estudos ou contato com pessoas que 
ampliam o seu campo de visão sobre 
fatos importantes nesta fase evolutiva. 
É uma semana para fazer escolhas. O 
céu lhe traz alertas, porque você será 
testado a transformar o seu ambiente 
e as pessoas em sua vida por meio de 
suas posturas. 

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.
Diogo se esconde de Marcos 

para não ser visto com Gisele. Al-
ice aceita a presença de Waguin-
ho no slam de poesias. Lulu não 
gosta da intimidade com que Bez-
inha se refere a Antônio. Jeniffer 
fica preocupada ao ver Vicente 
com Gabriela. Diogo se irrita ao 
ver Eric conversando com Nana. 
Diogo comunica a Pessanha so-
bre a investigação de Marcos. 
Stefany avisa a Marcos e Wagu-
inho que Sinistro e Galo Cego 
foram assassinados. Eric anun-
cia a Diogo e Gisele que contará 
a Nana tudo o que sabe sobre 
o casal. Diogo persegue Eric e 
acabaprovocando um acidente.

Diogo foge do local do aci-
dente e não percebe que deixa 
sua carteira cair. Bezinha avisa 
a Alberto que Eric morreu. Diogo 
tenta convencer Gisele de que 
a morte de Eric foi um aciden-
te. Marcos estranha a reação de 
Diogo ao perceber que perdeu a 
carteira. Jeniffer ameaça Vicente 
de contar para a mãe do rapaz 
que ele está namorando Gabriela.

Tenha atenção com a dor emocion-
al, com a frustração com pessoas e com 
situações sobre as quais você não tem 
poder. A vida pede que você olhe pro-
fundamente para esse campo do incon-
sciente e que busque a sabedoria para 
tomar decisões e se relacionar com 
qualidade com as pessoas próximas. 
Na maioria das vezes sucumbimos a 
situações quando olhamos para den-
tro delas ou lidamos com sentimentos 
que não são perceptíveis nem mesmo 
por nós. Por meio do autoconhecimen-
to você poderá entender o cenário e, 
assim, transitar por adversidades com 
maturidade emocional.

 O céu pede atenção com ex-
periências de competitividade, com 
rivalidades comerciais ou com algu-
ma pessoa específica no seu ambiente 
profissional. Caso tenha filhos, a ex-
periência também pode se estender 
a ele(s), porque ambos serão levados 
a mudar as posturas diante de even-
tos financeiros. Existe o desejo forte 
de mostrar o seu valor e de alcançar 
voos mais altos no campo profission-
al. Busque selecionar as suas escolhas 
com maturidade. A pessoa amada vem 
amadurecendo as suas posturas, mas 
ainda está muito vulnerável e sensível.

Há a necessidade de expor as suas 
ideias ou algum tipo de informação, 
mas é possível que você prefira ana-
lisar tudo isso antes, para que algu-
mas decisões de fato aconteçam. Uma 
pessoa específica lhe traz desafetos e 
o leva a escolher as palavras para que 
possa eliminar fatos que não cabem 
mais neste novo contexto. As decisões 
também podem se estender a estudos, 
viagens e ao seu conhecimento. Busque 
se expressar com cuidado, mas o faça, 
se achar necessário. As palavras têm 
um poder fantástico de transformar sit-
uações e pessoas.

Rock se recusa a se envolver 
com Fabiana novamente e Am-
adeu diz que tentará desvendar 
o mistério direto com Jô. Otávio 
e Linda acreditam que Zé Hélio 
está com Beatriz por interesse. 
Jô se irrita com os questiona-
mentos de Amadeu. Joana desa-
bafa com Maria da Paz sobre seus 
problemas financeiros. Linda faz 
um acordo com Otávio para afas-
tar Beatriz de Zé Hélio. Márcio 
desconfia de Kim com Paixão. 
Tonho surpreende Lyris. Camilo 
se revolta ao ver as fotos de Vivi e 
sabota as roupas da esposa. Brit-
ney fica doente e Abel se preocu-
pa. Nina procura Camilo. Antero 
diz a Evelina que sente falta de 
dançar. Evelina pede que Marlene 
a ensine a dançar. Chiclete gar-
ante a Beatriz que descobrirá o 
que se passa com Vivi. Jô declara 
a Kim que deseja ganhar dinheiro 
com seu perfil nas redes sociais. 
Kim afirma a Jô que ela não tem 
talento para ser digital influencer.

Com a crise financeira na 
família de Luisa, Nancy e Antô-
nio temem por seus empregos. 
Filipa convida Yasmin e Paola 
para o tour na O11O. Glória ofi-
cializa a presidência de Bran-
ca para o Comitê do Laço Azul. 
Pendleton impõe condições para 
que Waldisney passe a trabalhar 
com ele. A notícia da falência da 
família de Luisa se espalha. Ao 
sair do Clubinho, Ester se perde 
no caminho de casa e encontra 
Poliana, que a leva de volta para 
casa de Pendleton. Vini pede para 
Dona Branca o ajudar com a core-
ografia para sua audição. Raquel é 
pega pela polícia enquanto picha-
va paredes, e é levada para del-
egacia. Mirela pede que sua avó 
recuse o pedido de Vini. Bento 
sonha com o dia em que poderá 
andar. 

Após flagra de beijo, Grazi Massafera deixa 
comentário no Instagram de Caio Castro

Após serem flagrados trocan-
do uns beijinhos sem compromis-
so durante uma festa no início do 
mês, Grazi Massafera começou a 
trocar mensagens com Caio Cas-
tro nas redes sociais, mas nada 
de DM! Foi um comentário aber-
to mesmo, pra todo mundo ver!

Caio fez uma publicação on-
tem (23), com uma sequência 
de fotos mostrando uma grande 
cena de luta de Rock, seu per-
sonagem em “A Dona do Pedaço”, 
enfrentando Paixão, interpreta-
do por Duda Nagle. A atriz, que 
provavelmente estava ligadinha 
na TV, elogiou a performance do 
galã no ringue: “Arrasou, paê”.

Os internautas ficaram eu-
fóricos ao verem o recadin-
ho de Grazi. Mensagens como 
“shippo” e emojis de olhinhos, 
representando que eles estão 
sendo vigiados, foram as mais 
comuns em resposta à loira. 

Relembrando, segundo o 
“Notícias da TV”, Caio Castro e 
Grazi Massafera foram vistos 
juntinhos e aos beijos durante a 
festa de aniversário de Luciano 
Huck, que aconteceu no dia 3 
desse mês. De acordo com uma 
pessoa que estava no evento, re-
alizado na própria casa do apre-
sentador do “Caldeirão do Huck”, 
os atores estavam “animadíssi-
mos” e “não fizeram questão de 
esconder” o possível romance.

A mesma fonte ainda revelou 
que eles ficaram “agarradinhos 
na pista de dança” e “se beijaram 
na frente dos outros convidados”, 
que incluíam Thiaguinho, Fernan-
da Souza, Juliana Paes, Preta Gil, 
Ingrid Guimarães, Murilo Benício, 
João Vicente e Lulu Santos.

A comemoração estava mar-
cada para começar às 20h30 e 
durou até 1h da madrugada. A 
diversão foi tanta que a atriz de 

37 anos pediu para os fotógrafos 
de plantão na porta não regis-
trarem imagens dela saindo da 
festa porque estaria “descabe-
lada”. Apesar do clima, os dois 

chegaram separados e também 
não foram embora juntos.

A intérprete da Palo-
ma em “Bom Sucesso” está 
solteira desde fevereiro.

Caio Castro e Grazi Massafera
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A maquiagem masculina pode virar tendência?
Homens ainda resistem à ideia de se maquiar

David Beckham no ensaio fotográfico para a revista 'Love'

A capa da edição de janeiro 
da revista Love, foi estampada 
por David Beckham usando um 
terno Dior, assinado pelo estilista 
Kim Jones, que deixava à mostra 
a tatuagem de rosas e pássaros 
verdes em seu pescoço.

É sem dúvida um belo retrato 
- no entanto, o que mais chamou 
a atenção e despertou comentári-
os foi a sombra verde do astro.

Os homens não são estra-
nhos à maquiagem. Alexandre, 
o Grande, adorava, enquanto os 
pictos (antigos habitantes da 
Escócia) pintavam o rosto de 
azul para lutar. Perucas e pin-
tas falsas eram moda na corte 
do rei Luís 13 - sem contar com 
os dândis (estilo masculino que 
surgiu no século 18 inspirado 
na excentricidade e elegância).

  Mas em algum momento 
no século 19, alguém decidiu que 
“homens de verdade” não usam 
maquiagem e, desde então, quan-
do usam é no intuito de transgre-
dir. Bowie, Prince e Johnny Depp 
não estavam tentando (apenas) 
melhorar a aparência, estavam 
desafiando tudo o que sabíamos 
sobre gênero, sexo e sociedade.

Mas, fora a capa da revis-
ta Love, será que a maquiagem 
masculina está prestes a se 
tornar tendência? Afinal, a 
publicação apresenta um dos 
rostos mais famosos da atu-
alidade usando maquiagem.

Considere as linhas de pro-
dutos masculinos lançadas pelas 
grifes Chanel e Tom Ford, e os 
maquiadores Manny Gutierrez e 
James Charles sendo escolhidos 
como garotos-propaganda das 
marcas americanas Maybelline 
e Covergirl, respectivamente 
- e você verá todos os indíci-
os do início de um movimento.

Além disso, Gutierrez e 
Charles fazem parte de um 
poderoso grupo de influenci-
adores digitais homens que dão 
dicas de maquiagem, incluin-
do Jeffree Star, entre outros.

Em janeiro de 2019, quando 
Charles visitou Birmingham, no 
Reino Unido, para lançar uma pale-
ta de sombras em parceria com a 
Morphe, ele literalmente parou o 
trânsito. Fora a gritaria, no entan-
to, o status quo quase não mudou.

A Boy the Chanel, primeira 
linha de maquiagem masculina da 
grife, é uma coleção reduzida de 
apenas três produtos - base, pro-
tetor labial e lápis de sobrancel-
ha - em embalagens sóbrias que 
dificilmente desafiam as noções 
convencionais de masculinidade.

E quem são esses rapazes que 
usam maquiagem? Em sua maio-
ria, são lindos, gays e propensos 
a extravagâncias - até 80% da 
sua base de milhares de fãs são 
compostas por mulheres jovens.

Mas por que os homens 
ainda são tão resistentes 
à ideia de se maquiar?

“Foi o que disseram para 
eles serem”, diz Glen Jankowski, 
professor da faculdade de Ciên-
cias Sociais da Leeds Beck-
ett University, no Reino Unido.

“Apesar do suposto au-
mento de homens metrossex-
uais, as normas de gênero ain-
da são fortes para os homens. 
Análises de brinquedos com-
ercializados para meninos, por 
exemplo, mostram que as men-
sagens devem ser fortes, cora-
josas e não é preciso investir na 
aparência. Para as meninas, a 
beleza é fundamental”, explica.

A indústria de cosméticos 
masculinos, avaliada em US$ 57,7 
bilhões em 2017, está crescendo 
exponencialmente. De acordo 
com a consultoria Research and 
Markets, esse mercado deve at-
ingir US$ 78,6 bilhões até 2023. 
E não estamos falando apenas 
de creme Nivea. Estamos fa-
lando de bases hidratantes e 
bronzeadores, corretivos e de-
lineadores de sobrancelhas - 
cosméticos propriamente ditos.

Alex Dalley, criador da mar-
ca masculina de maquiagem 
MMUK em 2012, depois de uma 
adolescência atormentada pela 
acne - até que a mãe colocou 
um pouco de base no rosto dele.

“No início, tínhamos oito 
ou nove produtos e as coi-
sas mais ousadas eram um gel 
para sobrancelha e um corre-
tivo. Mas, ao longo dos anos, 
os clientes começaram a pedir 
bases e bronzeadores”, revela.

Hoje, a marca conta 
com uma linha de 60 produ-
tos e é revendida pela Asos.

“O que queremos que os 
homens percebam é que quan-
do você diz maquiagem, não se 
trata apenas de batom vermel-
ho. Maquiagem é passar uma 
boa base para ter um tom de 
pele uniforme e se sentir bem.”

Mas será que os homens 
querem realmente ficar escravos 
da maquiagem? Como a maioria 
das mulheres pode testemun-
har, a rotina diária para não sair 
de cara lavada pode ser uma 
faca de dois gumes. Por um lado, 
você se sente confiante de estar 
impecável; por outro, sabe que 
não é sua imagem verdadeira.

Em artigo publicado recen-
temente no jornal britânico The 
Independent, a ativista feminista 
Julie Bindel destaca que “15% 
das mulheres heterossexuais 
entrevistadas sobre seus ritu-
ais de beleza revelaram passar 
maquiagem antes do parceiro 
acordar”. Uma obrigação e tanto.

Ao longo da vida, as mul-
heres no Reino Unido gastam 
uma média de 474 dias passan-
do maquiagem, período em que 
aplicam até 200 produtos quím-

icos sintéticos no rosto e desem-
bolsam cerca de 9.525 libras, 
para acompanhar as tendências.

“A maquiagem se tornou 
uma necessidade para mui-
tas mulheres, algo que elas 
não se sentem confiantes 
sem”, admite Miranda Joyce.

“Eu realmente gostaria que 
a maquiagem pudesse ser vis-
ta como um dispositivo mais 
libertador, lúdico e expressivo. 
Se a perspectiva mudar, talvez 
os homens se sintam mais in-
clinados a experimentar”, opina.

Sob essa perspectiva, é pos-
sível argumentar que quanto mais 
as fronteiras entre os sexos se mis-
turam, todo mundo sai ganhando.

“A masculinidade ainda é 

um conceito tão frágil. O fato 
de Beckham usar delineador 
ser notícia mostra como pou-
cas coisas mudaram”, diz o 
ativista LGBT Jeffrey Ingold.

“As taxas de suicídio entre 
homens jovens são alarmantes e 
parte da [razão para isso] é a cul-
tura da masculinidade tóxica que 
restringe o que é aceitável para 
os homens fazerem. Não sentir 
que você pode ser você mesmo 
é incrivelmente prejudicial para 
o bem-estar mental de alguém.”

Ver mais homens fazendo 
experimentos com a aparên-
cia, usando maquiagem, seria 
um sinal de que estamos ex-
pandindo a ideia de “o que sig-
nifica ser homem”, diz Ingold.

As celebridades masculinas coreanas estão mudando o padrão de beleza masculina Linha de maquiagem masculina da grife Chanel
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O problema dos familiares 
tóxicos é  que eles podem jogar to-
das as suas inseguranças nas cri-
anças e fazer com que estas não 
consigam cuidar de si mesmas no 
futuro.

 Talvez você se identifique 
com muitas das pessoas que tiver-
am de lidar com uma família tóxica 
porque os familiares tóxicos são 
mais comuns do que pensamos.

E, às vezes, não somos con-
scientes de que estamos sub-
mergidos em uma delas.

Esta é uma situação complica-
da, um tipo de toxicidade da qual 
não podemos escapar e que não 
podemos  evitar. Mas você sabia 
que as famílias tóxicas podem ger-
ar ou provocar transtornos men-
tais?

A família é muito importante, 
já que é nela que as crianças se 
educam e começam a adquirir cer-
tas habilidades para se comunicar 
com os demais e lidar com o mun-
do. Por isso, não é difícil de acred-
itar que uma excessiva toxicidade 
pode provocar severos transtor-
nos se não houver equilíbrio e 
emoções saudáveis no ambiente 
familiar.

Existem muitos tipos de 
família, principalmente aque-
las desestruturadas, com graves 
problemas de superproteção e 
outras circunstâncias que podem 
afetar as crianças. Estas famílias 
fazem com que essas crianças, 
amanhã, sofram com psicopatolo-
gias cuja origem é desconhecida 
até hoje. É por isso que abordare-
mos algumas das relações mais in-
teressantes e reais entre famílias 
tóxicas e seus problemas mentais.

Influência nas crianças
Tudo o que o pai deseja ou 

teme para seus filhos acaba se 
convertendo em realidade.

Por isso, todo rótulo que colo-
camos em nossos filhos como “é 
preguiçoso”, “é mau caráter” pode 
provocar um grande impacto na 
criança no futuro.

A família não tem ideia do 
quanto as crianças se influenciam 
com isso. Não sabem que qualquer 
rótulo pode ser adotado posterior-
mente pelos pequenos. De alguma 
maneira, contaminam sua condu-
ta.

Amores que matam
Há uma frase que muitos pais 

ou famílias dizem a seus filhos: 
“ninguém vai amar você mais do 

Familiares tóxicos: transtornos que podem causar
que nós”. Se isso for literalmente 
levado ao pé da letra, pode causar 
problemas, ainda que não se sin-
tam muito queridos no seu ambi-
ente familiar.

Eles não se sentirão no direito 
de reclamar porque pensarão que 
tudo foi feito “para o bem”.

O grande problema disso é 
que pode resultar em um grande 
silêncio ante situações extremas, 
como maus tratos e abusos emo-
cionais.

É importante saber que o 
amor da família pode não ser sau-
dável e por isso devemos ques-
tioná-lo. A família não tem que ser 
boa só pelo fato de ser sua família: 
às vezes, ela é muito tóxica.

Pais superprotetores
A superproteção pode ocasio-

nar problemas como a dependên-
cia emocional, e as crianças terão 
uma luta contínua na sua fase 
adulta. Por isso é importante man-
ter um equilíbrio e nunca chegar 
ao limite da superproteção.

Quer um filho inseguro? Quer 
uma pessoa que não tenha confi-
ança em si mesma? A superpro-
teção é o que origina esses graves 
problemas emocionais dos quais 
não será fácil sair.

Tudo o que acontece na nossa 
infância nos marca.

Desejos e inseguranças
projetadas
Quantas vezes em uma briga 

de casal tem se visto as crianças 
com medo? Apesar de não quer-
er admitir, problemas conjugais, 
por vezes, nos afetam tanto que 
ignoramos que as crianças ou ad-
olescentes estão chorando; isso 
realmente afeta a todos.

Além disso, muitas famílias so-
brecarregam suas frustrações e in-
seguranças sobre eles, levando-os 
a ficar sob grande pressão, à qual 
não deveriam ter sido submetidos! 
Todas essas situações familiares 
podem resultar em depressões, 
em transtornos da personalidade, 
em situações de dependência e 
muitas outras psicopatologias que 
ficam muito complicadas e duram 
por toda a vida adulta.

Você foi criado com familiares 
tóxicos ou tem uma família tóxica? 
Que problemas isso têm ocasio-
nado a você? Não escolhemos a 
família, mas ao menos, podemos 
ser conscientes de como ela é para 
evitar repetir a mesma história 
com nossos filhos.

É importante saber que o amor da família pode não ser saudável 

A família não tem ideia do quanto as crianças se influenciam
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O Anfiteatro Ivo Antônio 
Da Rold receberá neste sábado, 
a partir das 19h o V Festival de 
Coros dos Canarinhos de Bento 
Gonçalves, evento gratuito e ab-
erto ao público. 

Os 150 cantores de coros de 
Barão, Farroupilha, Cenecista e 
Medianeira se apresentarão em 
uma noite de muita emoção, can-
tando ao final a icônica música  
“Amigos para Sempre”.

Celso Fortes, maestro que 
rege o coro de Bento e há 45 anos 
trabalha com Canarinhos, criou 
43 coros no Estado e garante 
que sua missão é estimular as 
crianças, pois acredita na música 
como um meio de transformação. 

O Coro dos Canarinhos de 
Bento Gonçalves que existe des-
de 2014, iniciou como um projeto 
que recebia fomento do SEST/
SENAT, mas que encerrou, sendo 
necessário que os próprios pais 
dos canarinhos financiassem a 

150 Canarinhos de Ouro 
se apresentam neste 
sábado na Casa das Artes

iniciativa, que também contou 
com o financiamento do Fundo 
Municipal de Cultura em 2018. 
A Casa das Artes apoio o grupo 
cedendo o espaço para que eles 
ensaiem.  

O Instituto Musical dos Ca-
narinhos de Bento Gonçalves, 
entidade sem fins lucrativos, que 
foi criada em 2017 para arreca-
dar fundos para a manutenção 
do coro, desde a sua criação já 
acolheu mais de 50 crianças das 
escolas da região e atualmente 
conta com 23 integrantes.

Pede-se para aqueles que 
forem ao evento,  a doação de 
1 Kg de alimento não perecível 
que será encaminhado para dis-
tribuição de famílias carentes.

Evento: V Festival de Coros dos 
Canarinhos
Data: 28 de setembro
Horário: 19h
Local: Fundação Casa das Artes

Evento de incentivo ao Rock local
acontecerá neste domingo na Rua Coberta 

A Rua Coberta será palco 
neste domingo 29, a partir das 
15h30, do Tatuíra Rock Festival – 
O Retorno.

Neste ano, o evento traz no-
vas e conhecidas vozes do cir-
cuito do Rock da cidade como: 
Os Pelicanos, Piretroides, Hard 
Rocket's - AC/DC tribute, Vena-
Rock e Iron Troopers. 

Leandro Cavali, organizador 
do evento destaca que o evento 
“sempre foi um incentivador da 
cena local do Rock. Dessa forma, 
o Tatuíra fortalece o acesso à sua 
produção musical, consolidan-
do sua missão de estar junto aos 
músicos e o público”.

O Tatuíra Rock Festival, que 
conta com o apoio da Fundação 
Casa das Artes e da Secretaria de 
Cultura, iniciou em julho de 2014 
sempre com o intuito de ser uma 
vitrine para as bandas locais.

Como de costume nos even-
tos que acontecem na Rua Cob-
erta, haverão food trucks e stands 
de vendas de bebidas para todos 

os gostos.
Evento: Tatuíra Rock Festival – O 
Retorno

Data: 29 de setembro
Horário: 15h30min
Local: Rua Coberta

O grupo Os Pelicanos se apresentarão no Tatuíra Rock Festival

Café com memória, evento que
integra a 13ª Primavera dos
Museus, acontecerá neste sábado

O Café com Memória aconte-
cerá a partir das 9h30min neste 
sábado na Casa das Artes, fazen-
do parte das programações da 13ª 
Primavera dos Museus.

O evento terá como foco a 
história da Fundação, que foi in-
stituída pela Lei Municipal nº 1.399 
em 29 de dezembro de 1986, tor-
nando-se o centro gerador de Cul-

tura e Arte, que promove oficinas, 
mostras e espetáculos em Bento 
Gonçalves.
Evento: Café com Memória – “In-
ício da Fundação Casa das Artes”
Data: 28 de setembro
Horário: 9h30
Local: Fundação Casa das Artes – 
Rua Herny Hugo Dreher, 127, bair-
ro Planalto

Abraçaí e Espaço Pilates
promovem evento beneficente

A Abraçaí que é uma entidade 
que atende crianças, adolescentes, 
familiares e comunidade em sit-
uação de vulnerabilidade social e 
o Espaço Pilates, promoverão na 
tarde de sábado (28), a partir das 
14h30min, o evento Portas Aber-
tas.

Os participantes do even-
to poderão usufruir de vários 
serviços e equipamentos oferta-
dos gratuitamente pelo espaço, 

desde que agendem previamente 
pelo telefone: 54 3454-1729.

A entrada para participar do 
evento será 1 litro de leite ou 1 kg 
de alimento não perecível.

Modalidades oferecidas: 
Dance Pilates e Pilates Mat;

Equipamentos: Gyrotonic, Gy-
rotonic para atletas; Gyrokinesis e 
Plataforma Vibratória;

Serviços: Spa Facial antistress 
e Spa de Lábios.
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4 motivos para você adquirir
uma fechadura digital

Nos últimos anos, graças à 
tecnologia muita coisa mudou, 
e várias evoluções trouxeram 
mais praticidade para a nossa 
vida. Porém, parece que algu-
mas práticas ainda teimam em 
ser abandonadas, muito embora 
alternativas realmente melhores 
já tenham sido inventadas.

Pense nas chaves da sua 
casa, por exemplo. Você provav-
elmente não voltaria a utilizá-las 
se conhecesse os benefícios de 
uma fechadura digital.

Praticidade
Esse certamente é um dos 

maiores benefícios das fecha-
duras digitais. Pense em um dia 
em que você acaba de voltar 
do mercado cheio de compras 
e tem um trabalho gigantesco 
para procurar as chaves na bol-
sa ou na mochila. Com a fecha-
dura digital, tudo o que você 
precisa fazer é digitar a sua 
senha, e pronto: a porta se abre.

Segurança
Você sacrificaria a segurança 

da sua casa ou do seu escritório 
em troca de um pouco de pratici-
dade? Provavelmente não. É por 
isso que as fechaduras digitais 

também se destacam pela segu-
rança que oferecem, e não so-
mente pela comodidade.

Na verdade, quando com-
parado a uma fechadura tradi-
cional, uma versão digital pode 
proporcionar muito mais pro-
teção em caso de tentativas de 
acesso não autorizadas e até ar-
rombamentos.

Autonomia de energia
As fechaduras digitais fun-

cionam à base de pilhas e pos-
suem uma autonomia bem 
grande. Alguns modelos chegam 
a ultrapassar facilmente 1 ano de 
uso. Ainda, a praticidade é outra 
marca registrada aqui, já que bas-
ta trocar as pilhas quando elas 
estiverem acabando.

Variedade
Ficou interessado nas vanta-

gens que uma fechadura digital 
pode oferecer? Pois fique saben-
do que há uma grande variedade 
de modelos para escolher. Além 
de levar em conta os métodos de 
acesso preferenciais, é preciso 
decidir se a fechadura será so-
breposta (mantendo a maçaneta 
original) ou embutida (substituin-
do a maçaneta original).

Os 5 celulares com as melhores
câmeras disponíveis no Brasil 

Para muitos, o fator decisivo 
na hora de escolher um novo ce-
lular para compra não é a capaci-
dade do processador, velocidade 
ou armazenamento, e sim a qual-
idade da câmera.

Se você está à procura de um 
novo smartphone com destaque 
para a qualidade fotográfica, mas 
não sabe qual comprar, confira 
essa lista para descobrir o que há 
de melhor no mercado brasileiro.

O melhor para fotografias
A Huawei voltou recente-

mente para o mercado nacional, e 
com ela trouxe o incrível Huawei 
P30 Pro, considerado pela Dx-
OMark o aparelho com a melhor 
câmera já colocada em um celu-
lar (e que está à venda no Bras-
il). Possui três câmeras traseiras, 
com sensor de 40 MP na lente 
principal e 32 MP na frontal.

O destaque fica para as 
opções de zoom 10x e fotografia 
noturna, com ambas captando 
mais detalhes do que qualquer 
outro modelo da atualidade.

O melhor para funções de
software fotográfico
Logo atrás do Huawei P30 

Pro vem o Google Pixel 3. É mais 
discreto que o modelo anteri-
or, mas ainda muito poderoso, 
graças ao software do Google 
— que tem recursos como au-
to-HDR e o chip Pixel Visual 
Core. Se você olhar apenas as 
especificações do celular, poderá 
não ficar muito impressionado; o 
segredo da qualidade fotográfi-
ca do Google Pixel 3 está exata-
mente nesses atributos “ocultos” 
de software.

Há apenas um sensor de 12,2 
MP, com abertura de f/1.8, sem 
câmeras secundárias.

O melhor para fotos
no Instagram
Samsung Galaxy S10+ foi o 

celular Android com maior recei-

ta em 2019, e já foi chamado de 
“o rei das câmeras”. Carrega cin-
co câmeras no total, sendo três 
traseiras e uma frontal dupla. As 
resoluções variam entre 10 e 16 
MP, que captam excelentes níveis 
de detalhes e profundidade de 
campo, garantindo um bom re-
sultado no efeito bokeh.

O diferencial fica por conta 
do Modo Instagram, perfeito para 
os apaixonados pela rede social. 
Essa funcionalidade permite fo-
tografar e filmar stories e quali-
dade superior ao aplicativo iner-
ente do Instagram.

O melhor com visão
computacional para fotos
Não é surpresa para ninguém 

que as câmeras da Apple estão 
entre as melhores do mercado. E 
o iPhone Xs, no caso, é a melhor 
opção fotográfica da “maçã” à 
venda no Brasil, por ora.

O seu recurso mais impres-
sionante é o modo Smart HDR, 
que permite fotos instantâneas 
com muito mais qualidade, que 
não dependem de configuração 
manual. Apesar de parecer sim-
ples aos olhos de quem utiliza, 
há toda uma tecnologia que usa 
visão computacional e inteligên-

cia artificial na configuração do 
aparelho, o que faz dele uma das 
tecnologias mais incríveis do mo-
mento.

O aparelho carrega câmera 
dupla de 12 MP, além de uma 
câmera TrueDepth de 7 MP com 
reconhecimento facial. É a opção 
perfeita tanto para os fãs da Ap-
ple quanto para os apaixonados 
por softwares baseados em in-
teligência artificial.

As melhores fotos
com melhor custo-benefício
Por fim, temos o Xiaomi Mi 

9, a opção mais em conta na lis-
ta, mas que não fica para trás 
quando o assunto é potência 
fotográfica. Surgiu no mercado 
para rivalizar com o Galaxy S10, 
mas acabou superando até mes-
mo o iPhone Xs no teste da Dx-
OMark.

O aparelho vem com câmera 
tripla, com sensor principal de 
48 MP contra 24 MP no frontal. 
Outro ponto forte é qualidade de 
filmagem, que é feita a 4K, 30 
quadros por segundo.

Xiaomi Mi 9 é a escolha cer-
ta para quem procura o melhor 
custo-benefício no segmento de 
fotografia móvel.

Reclame Aqui vai receber reclamações 
por áudio via WhatsApp

O site Reclame Aqui anun-
ciou que está desenvolvendo 
uma funcionalidade que permitirá 
registro de queixas por áudio, via 
WhatsApp. A novidade foi informa-
da por Gabriel Pinzetta, gerente de 
produtos do site, durante o evento 
Infobip Customer Experience, na 
última quarta-feira (18), em São 
Paulo.

O canal de atendimento 
através do aplicativo de mensa-
gens foi lançado há três meses e já 
foi utilizado como meio para rec-
lamações por mais de 750 mil pes-
soas. Durante o evento, Pinzetta 
explicou que as queixas feitas por 
áudio serão transcritas imediata-
mente após o envio. O gerente de 
projetos também anunciou que 
será possível realizar a verificação 

sobre a reputação de uma empre-
sa através do WhatsApp. No en-
tanto, a data de lançamento des-
sas novas funcionalidades não foi 
divulgada. O canal de mensagens 
conta apenas com o registro de 
reclamações por mensagem.

Para fazer uma queixa por 
WhatsApp, é preciso enviar uma 
mensagem com o texto “Que-
ro reclamar” para o número (11) 
97062-2753. Em seguida, informe 

o nome da organização e faça sua 
reclamação, que ficará registrada 
no portal, como acontece com as 
queixas realizadas diretamente 
pelo site.

Com 90 dias desde seu lança-
mento, o canal de mensagens do 
Reclame Aqui recebeu 1 milhão de 
conversas e gerou um aumento de 
12% na quantidade de queixas no 
portal, tendo uma média de 4 mil 
reclamações diárias.

Fechadura digital de sobrepor Intelbras

O Galaxy S10+ possui três câmeras traseiras e uma frontal dupla
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Os melhores aplicativos para 
comparar preços

Apps que comparam preços 
estão disponíveis para usuários 
de smartphones Android ou iP-
hone (iOS), como aliados na hora 
de equilibrar as contas no fim do 
mês. Por meio de diversos, é pos-
sível encontrar sempre a melhor 
oferta e economizar tanto em 
serviços quanto em produtos, 
incluindo passagens aéreas, su-
permercados, transporte público 
e restaurantes. 

Melhores Destinos
A maior vantagem de baixar 

o aplicativo Melhores Destinos, 
do site homônimo que divulga 
promoções de passagens áreas 
nacionais e internacionais, é que 
o app notifica sempre que uma 
nova promoção é publicada. Para 
melhorar os resultados, o usuário 
pode receber alertas de todas as 
promoções ou somente de aero-
portos ou localidades que desejar. 
A aplicação apresenta as opções 
com preços, datas e horári-
os de embarque disponíveis.

Trivago
Para os que já compraram 

as passagens aéreas e precisam 
encontrar a estadia ideal, o app 
Trivago pode ser uma boa opção. 
O aplicativo compara preços de 
hotéis por meio de um banco de 

dados com mais de 1 milhão de 
opções em mais de 200 sites de 
reserva do mundo todo. É pos-
sível buscar por locais, ver como 
chegar ao hotel, entrar em conta-
to com o estabelecimento, além 
de reservar direto no aplicativo.

Meu Plano Móvel
Desenvolvido para ajudar no 

controle de gastos com Inter-
net e ligações, o app Meu Plano 
Móvel conta com uma ferra-
menta para buscar ofertas mais 
baratas entre todas as opera-
doras disponíveis na sua região, 
de acordo com o histórico de 
consumo. Ao escolher mudar de 
plano ou operadora, é possível 
demonstrar interesse pela ofer-
ta dentro do próprio aplicativo 
e aguardar o contato da equipe 
de especialistas do programa.

Vah
O Vah é um aplicativo ideal 

para os usuários que precisam 
se locomover com segurança e 
conforto, sem descuidar do bol-
so. Além de comparar preços 
de serviços de táxi como Easy 
e 99, ele também apresenta as 
melhores ofertas entre apps de 
transportes particulares, como 
Cabify e Uber. é possível ain-
da saber qual o serviço é o mais 

rápido no atendimento e rece-
ber alertas com as promoções 
das respectivas empresas.

Cuponeria
Gratuito, o Cuponeria aju-

da a encontrar cupons pelo ce-
lular e economizar dinheiro. No 
app, é possível verificar o preço 
e conseguir descontos para gas-
tar ainda menos em várias lojas, 
físicas ou virtuais, além de cine-
mas, supermercados e restau-
rantes. É possível, ainda, usar um 
filtro de localização para achar 
opções próximas a você, bus-
cando entre diversas categorias.

Zoom
O Zoom é um app para com-

parar preços de produtos das 
mais diversas categorias, como 
eletrônicos, mobile, móveis, 
entre outros, sempre em sites 
confiáveis. Entre suas funções 
está a possibilidade de salvar os 
produtos pesquisados em uma 
guia de “Favoritos” para pod-
er consultá-los novamente de-
pois, além da opção “Filtrar”, em 
que o usuário pode selecionar 
todas as especificações do pro-
duto desejado na hora de bus-
car a melhor oferta. O app ainda 
exibe um histórico com as os-
cilações de preços do mercado.

WhatsApp permite ocultar
Status completamente

O WhatsApp está testando, 
em sua versão Beta para celu-
lares Android, um recurso que 
esconde por completo os Status 
de contatos indesejados que fo-
ram silenciados. Até então, por 
mais que fosse possível silenciar 
as atualizações de determina-
da pessoa, o material continua-
va sendo exibido, mas com a cor 
esmaecida. Agora, com a função 
“Silenciar”, é possível ocultar de 
vez as publicações de pessoas in-
convenientes.

Para acessar a função, é 
necessário ter a versão de tes-
tes do WhatsApp instalada. 
Usuários do WhatsApp Beta 
podem acessar as novidades 
do app em primeira mão, an-

tes do lançamento para todos.
A ativação do recurso requer, 

primeiramente, que algum conta-
to seja silenciado. Para isso, basta 
ir até o Status da pessoa indeseja-
da, clicar nos três botões verticais 
no canto superior direito da tela 
e escolher a opção “Silenciar”.

Após o procedimento, o 
conteúdo ficará incluso em uma 
seção específica, que agora 
pode ser escondida por com-
pleto. Anteriormente, as atual-
izações eram exibidas integral-
mente, com a cor esmaecida, 
sem a possibilidade de ocultá-las.

Caso queira expandir a 
seção e conferir os Status dos 
contatos silenciados, basta 
clicar na seta ao lado da faixa.

Android permitirá que usuário teste
atualizações antes de instalar

O Android 10 traz uma série 
de novidades para a interface de 
usuário dos smartphones, mas 
também conta com mudanças 
interessantes nos processos de 
funcionamento do sistema oper-
acional. Um desses recursos é o 
Project Mainline, que permite faz-
er atualizações de segurança mais 
rápido e que, futuramente, poderá 
ser utilizado para testar updates 
antes da instalação.

Segundo explica o WccFTech, 
isso será possível graças a divisão 
do sistema operacional em dois 
compartimentos, novidade que 
apareceu no Project Treble. A ini-
ciativa da Google foi feita para 
tornar as atualizações no Android 
mais rápidas, mas também poderá 
ser utilizada nos "updates dinâmi-

cos de sistema".
De acordo com um engenhei-

ro da Google que conversou com 
o XDA, a funcionalidade permitirá 
criar uma espécie de ambiente 
virtual com apenas alguns dos no-
vos recursos presentes em uma 
grande atualização, como uma 
customização de interface libera-
da pela fabricante do dispositivo 
ou até updates de versões do An-
droid.

Com isso, ao invés de sobre-
screver o sistema instalado, o 
procedimento apenas carregará 
as mudanças temporariamente e 
permitirá que o usuário escolha se 
quer realizar a instalação comple-
ta.

A novidade poderá ser útil 
caso o dono do smartphone se 

arrependa após entrar em algum 
beta ou receba um update que 
cause problemas no celular. Como 
o recurso ainda está em fase de 
desenvolvimento, porém, pode de-
morar um bom tempo para os tes-
tes de atualizações chegarem aos 
usuários finais. Uma das possibili-
dades é que a função acabe dando 
as caras somente no Android 11, 
que será lançado no ano que vem.

Ainda assim, outros benefíci-
os do Project Mainline já devem 
começar a aparecer nos aparelhos 
com Android 10. Graças ao recur-
so, o sistema operacional também 
permite baixar atualizações de se-
gurança via Play Store, garantindo 
que correções e melhorias de se-
gurança chegarão mais rápido aos 
usuários.

O Vah é um comparador de preços dos principais serviços de transporte

Jornal Gazeta confirma 
presença na Brasil Game Show

A Brasil Game Show (BGS), 
maior feira de games da América 
Latina e uma das maiores do mun-
do em público e área, acontecerá 
em São Paulo nos próximos dias 
10,11,12 e 13 de outubro e contará 
com uma cobertura especial para 
os amantes do tema. 

O evento que chega à 12ª 
edição, contará com cerca de 400 
estandes, convidados internac-
ionais aclamados mundialmente, 
campeonatos de eSports, áreas 
temáticas, centenas de lançamen-
tos e muito mais.

A Feira tem um DNA essen-
cialmente gamer , sendo um even-
to diferente de tudo o que existe 
no segmento, a cada edição apre-
senta mais atrações para o públi-
co se divertir, fortalecendo o slo-
gan “Aqui se joga_”, além de ser 
uma excelente oportunidade de 
negócios que atrai investidores, 
empresários e profissionais do 
mercado de games e tem uma 
forte preocupação social, tendo 
arrecadado e doado mais de 400 
toneladas de alimentos ao longo 
de suas 11 edições.

Durante a BGS serão apre-
sentadas muitas novidades no 
mundo tecnológico gamer, além 
das milhares de estações, sejam 
máquinas arcade, plataformas 
mobile, PCs, óculos de realidade 
virtual, consoles, board games, 
card games ou qualquer outra for-
ma jogar. Haverão campeonatos 
de esportes eletrônicos (BGS Es-
ports), jogos de estúdios nacionais 
(Avenida Indie), ambientes cos-
play (BGS Cosplay), maratona de 
desenvolvimento de games (BGS 
Jam), painéis e apresentações 
de grandes nomes da indústria 
mundial (BGS Talks), exposição 
de videogames antigos (BGS Ret-
ro), dezenas de máquinas arcade 
liberadas para o público (BGS Ar-
cade), encontros com personali-
dades do mundo dos games (BGS 
Meet&Greet), reconhecimento a 
celebridades da indústria (Wall of 
Fame), e muitas, muitas estações 
de jogos (“Aqui se joga!).

XBOX
Umas das marcas mais aguar-

dadas pelos visitantes da maior 
feira de games da América Lati-
na é a Xbox, que participará do 
evento com um estande de 1.000 
m² e, como de costume, deve sur-
preender seus fãs com as princi-
pais novidades do ano e uma área 
de experimentação para que os 
participantes possam jogar à von-
tade.

“Participar da BGS é um dos 
momentos mais divertidos do ano 
para Xbox, porque encontramos 
milhares de fãs e trocamos ex-
periências. A feira é uma grande 
celebração da paixão que temos 
por games, além de ser a grande 
chance de experimentar as novi-
dades. Esperamos repetir o suces-
so de todas as edições anteriores”, 
afirma Bruno Motta, gerente de 
categoria sênior Xbox Brasil.

YouTube
O YouTube, também estará 

com um estande 1.000 m², bem 
maior que o ano passado, para 
receber os principais influenci-
adores de games da atualidade e 
promover atrações para todos os 
perfis de visitantes.

“O YouTube é uma das plata-
formas de vídeos mais respeita-
das pelos jogadores brasileiros e, 
por conta disso, sempre um dos 
estandes mais movimentados da 
BGS. Tem total sinergia com o pú-
blico do evento, que cada vez mais 
acompanha streamers e trans-
missões de games com o intuito de 
jogar ou apenas para se divertir”, 
disse Marcelo Tavares, CEO e fun-
dador da Brasil Game Show.

“Devido à importância da 
BGS, teremos um espaço ainda 
maior este ano. O ecossistema de 
games é muito importante para 
o YouTube e estamos ansiosos 
para levar a magia da plataforma 
aos criadores e a todos durante 
o evento”, comenta Gabriela Par-
megiani, gerente de parcerias de 
games do YouTube na América 
Latina.
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Verde acinzentado na decoração é     a tendência para a primavera
A cor verde tem sido um destaque nas decorações por trazer a sensação de natureza para dentro de casa

Com tom mais leve e fácil de 
se encaixar na decoração, o verde 
acinzentado tem se tornado uma 
tendência, especialmente, em 
ambientes mais sóbrios usados 
pelas pessoas para relaxar.

O verde acinzentado traz um 
pouco da natureza para dentro 
de casa. Ela traz sensações de 
meio ambiente para a residência 
e também é uma cor que faz des-
cansar.

Essa cor pode ser adiciona-
da a qualquer ambiente, porém, 
ela é mais indicada naqueles que 
precisam ser mais acolhedores, 
como quartos e sala de estar.

Entretanto, essa tonalidade é 
versátil e pode estar presente em 
diferentes tipos de ambientes, 
como: salas, quartos, lavabo e 
lugares mais fechados. É preciso 
ter cuidado para não deixar o am-
biente muito escuro.

O verde acinzentado pode 
ser usado não só na pintura das 
paredes como também, no pa-
pel de parede, móveis, objetos, 
painel da TV, entre outros. A cor 
pode estar em pequenos detal-
hes da decoração ou em objetos, 
combina com todos os tipos de 
decorações, da mais clássica a 
decoração moderna.
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Verde acinzentado na decoração é     a tendência para a primavera
Como usar
Para uma decoração mais 

sóbria, acrescente a cor cinza na 
maioria das paredes e dos esto-
fados e adicione o verde acinzen-
tado em apenas uma das paredes 
do ambiente, para não deixar o 
ambiente muito escuro.

Para uma decoração alegre, 
utilize o verde acinzentado em 
todas as paredes. Combine com 
estofados e objetos de decoração 
em cores quentes, como azul, 
amarelo e laranja.

O verde acinzentado também 
combina com as cores: branco, 
bege, marrom e roxo.

Por ser uma cor discreta, o 
verde acinzentado pode ser usa-
do em uma decoração clássica, 
com móveis sofisticados. Pode 
ser usado também em uma dec-
oração minimalista, colorida e 
alegre.

Portanto se quer um ambi-
ente bonito, sofisticado e sóbrio, 
aposte no verde acinzentado na 
decoração do seu lar.
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Augusto e Enzo netos do leitor Valdir Bianchi

Como criar um filho emocionalmente saudável? Sendo
emocionalmente saudável!

A psicologia descobriu há 
muito tempo que as palavras que 
os pais usam enquanto falam com 
seus filhos podem influenciar 
tremendamente no desenvolvi-
mento psicológico das crianças, 
bem como em seu comportamento 
e hábitos, ou seja, em seu futuro.

Mas, por que isso é verdade?”, 
você pode se perguntar. Bem, em 
primeiro lugar, as crianças dese-
jam ser amadas e queridas por 
seus pais – os pequenos desejam 
isso mais do que qualquer outra 
coisa. Então, a forma como os pais 
falam com os filhos significa tudo 
para eles.

Portanto, as palavras proferi-
das pelos pais afetam profunda-
mente seu psicológico. Por isso 
que, quando os pais expressam 
verbalmente que não gostam dos 
filhos como eles de fato são e 
não os aceitam, por exemplo, as 
crianças sentem vergonha de si 
próprias e ódio delas mesmas.

Quando os pais, no entan-
to, conversam com carinho e 
mostram respeito por seus filhos, 
os pequenos se sentem bem a 
respeito deles mesmos, além de 
sentirem orgulho por quem de fato 
são. Além disso, os pais são vis-
tos como modelos por seus filhos. 
Para eles, tudo o que os seus pais 
dizem é certo.

As crianças realmente 
acreditam no que os pais falam e 
pensam; aceitam isso como ver-
dade absoluta, sem questiona-
mentos, e é justamente essa ver-
dade que eles compram de seus 
pais que moldam sua visão do 
mundo, incluindo a visão que eles 
têm deles mesmos.

Portanto, se, por exemplo, 
um pai chamar seu filho de idio-

ta, existe uma chance enorme da 
criança realmente acreditar que é 
idiota e, mais para frente, começar 
a agir como tal. Se um pai chama 
seu filho de gay de forma pejora-
tiva, é muito provável que o filho 
cresça e se transforme em alguém 
homofóbico.

Entretanto, se o pai diz ao seu 
filho que ele é forte, como no caso 
do pai que estava jogando futebol 
com o seu filho, existem grandes 
chances do menino acreditar que 
é forte e começar a se comportar 
como uma pessoa forte.

Mas não são somente as pala-
vras dos pais que moldam a mente 
das crianças. Ainda mais impor-
tante do que as palavras, o com-
portamento geral e as atitudes dos 
pais se fazem presentes. Mais do 
que qualquer outra coisa, as cri-
anças aprendem com o exemplo.

Inclusive, por exemplo: se os 
pais de uma criança são preocu-
pados, com medo e estressados, a 
criança pode se tornar um adulto 
inseguro, ansioso e neurótico. Ou, 
um exemplo contrário: se os pais 
de uma criança são confiantes, 
aguentam firmes os períodos difí-
ceis e são positivos, é provável que 
seu filho cresça e desenvolva uma 
personalidade otimista, corajosa 
e sem medo de enfrentar os de-
safios que a vida colocar em seu 
caminho.

Isso significa que, na maioria 
dos casos, a melhor maneira para 
os pais ensinarem qualquer coisa 
aos seus filhos é incorporando o 
que eles estão tentando ensinar. 
Muitas vezes, os pais dão às cri-
anças conselhos que eles próprios 
não aplicam em suas vidas. “Não 
fume, faz mal à saúde”, muitas vez-
es ouvimos essa frase dos pais, en-

quanto seguram um cigarro aceso 
em suas mãos. Ou, talvez, “pare de 
brigar com seus irmãos”, enquanto 
eles usam a punição física como 
castigo pelo comportamento in-
adequado dos filhos. Quer ensinar 
que não se deve bater, batendo?

O resultado? As crianças re-
cebem mensagens conflitantes 
em relação às ações e às pala-
vras proferidas por seus pais – e 
as ações sempre falam mais alto 
que as palavras. E então, as cri-

anças chegam às suas próprias 
conclusões a partir do que já foi 
mostrado a elas. 

Uma criança é como uma es-
ponja, que absorve inconsciente-
mente tudo aquilo que está a sua 
volta, nos ambientes em que vive. 
E uma vez que os pais fazem par-
te do principal ambiente dos seus 
filhos, sua própria condição psi-
cológica é de extrema importân-
cia para o desenvolvimento da 
condição psicológica dos filhos.

Portanto, somente quando os 
pais souberem lidar com as suas 
próprias dificuldades emocionais 
e superar seus próprios problemas 
psicológicos, conseguirão criar um 
ambiente positivo para o desen-
volvimento infantil – isto é, um am-
biente que faz com que as crianças 
sintam carinho, segurança, amor e 
apoio pela forma que são em sua 
essência; dessa forma, eles podem 
crescer na melhor e totalmente 
verdadeira versão de si mesmos.
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Dica número um na temporada mais fria do ano: Mantenha seu pet 
agasalhado e quentinho, principalmente se ele tem pelo curto.
O inverno requer muita atenção e cuidado

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

Esse é o Valentim, o gatinho da Adriane e do Alexandre.

Tudo sobre FIV e FeLV em gatos

Cuidados especiais para cães idosos

Quem tem gatos possivel-
mente já ouviu falar ou têm al-
guma dúvida sobre estas duas 
perigosas doenças: FIV e FeLV. 
Conheça um pouco melhor cada 
uma delas e aprenda sobre seus 
sintomas e prevenção. O vírus da 
leucemia felina (FeLV) e o vírus 
da imunodeficiência felina (FIV) 
estão distribuídos mundialmente 
e afetam principalmente felinos 
domésticos. 

Transmissão FIV
A transmissão da FIV se 

dá basicamente pelo conta-
to com o sangue, quando um 
gato é mordido ou arranhado 
por um gato portador do vírus.

Gatas infectadas também 
podem transmitir para seus fil-
hotes por via transplacentária 
ou através da amamentação.

É muito importante saber 
que a FIV só é transmitida de 
gato para gato, e não para hu-
manos ou outros animais.

Sintomas FIV
Na fase inicial da doença, o 

gato pode ter febre, aumento dos 
gânglios linfáticos e aumento da 
chance de contrair infecções in-
testinais e cutâneas. Tudo isso 
pode acontecer num período de 
4 a 6 semanas após o contágio.

Com o tempo e a idade, gatos 
infectados tendem a apresentar 
uma baixa severa da imunidade, 
e com isso ficam suscetíveis à 
doenças que podem ser fatais. 

Transmissão FeLV
O Vírus da FeLV pode ser 

transmitido através de saliva, 
secreções e pelo contato com 
fezes e urina infectada. Por isso, 
é comum o contágio entre gatos 
que compartilham caixinhas de 
areia ou potes de comida e água.

Quando a transição de adulto 
para idoso chegar, acontecerá uma 
série de transformações no seu 
cão, e é importante que você se 
prepare para essas mudanças a fim 
de proporcionar qualidade de vida 
ao seu velhinho de quatro patas. 

Alimentação
As necessidades nutricionais 

mudam entre cada faixa etária, 
por isso é tão importante que 
seu pet sempre receba a ração 
adequada para a fase de vida na 
qual ele se encontra. Os ossos e 
as articulações dos cães (espe-
cialmente os de raças grandes e 
gigantes) são bastante afetados 
com o tempo. A primeira manei-
ra de se evitar esses problemas 

Os filhotes de gatas infecta-
das também podem nascer infec-
tados por meio de contaminação 
transplacentária ou adquirir o 
vírus durante a amamentação. 
Cerca de 80% dos filhotes que ad-
quirem o vírus nestas condições 
morrem na fase fetal ou neonatal, 
e os que resistem podem mant-
er-se em viremia persistente. A 
FeLV, assim como a FIV, também 
só é transmitida de gato pra gato.

Sintomas da FeLV
Assim como a FIV, a FeLV 

também compromete a imuni-
dade do gato, e por isso pode-se 
observar diversos sintomas, como 
perda de peso, anemia, depressão, 
tumores, dificuldades respiratóri-
as, febre, anorexia, problemas nas 
gengivas, problemas estomacais e 
mucosas alteradas na região dos 
olhos e de órgãos como rins, baço 
e fígado (que ficam aumentados).

O vírus da FeLV também 
pode permanecer no organis-
mo por anos sem o gato man-
ifestar nenhum sintoma, mas 
podendo ser transmitida.

Diagnóstico
Através do exame de FIV 

e FeLV, feito em quase to-
das as clínicas veterinárias.

O mais comum é o do méto-
do ELISA, que é feito através 
de um kit e onde o resulta-
do sai praticamente na hora.

Tratamento
Infelizmente, nenhuma das 

duas tem cura ainda. E são duas 
das doenças mais temidas por 
quem tem gato. Basicamente, o 
tratamento de ambas são focados 
em aumentar e controlar a imuni-
dade dos gatos, para que não con-
traiam outras doenças, e também 
do tratamento dos sintomas.

Na FeLV, em muitos casos é 
recomendado a transfusão san-
guínea e a quimioterapia, que 
podem ajudar bastante e prolon-
gar a vida do animal. Medicações 
para aumentar a imunidade e o 
apetite também são utilizados, 
assim como uma alimentação de 
qualidade para mantê-lo forte. 

é, com certeza, a manutenção 
do peso adequado ao porte do 
cachorro e a preservação da 
sua massa muscular, que pre-
cisa ser capaz de reduzir a 
carga sobre as articulações.

Conhecida como ração 
sênior, a alimentação para cães 
idosos possui quantidade reduz-
ida de calorias e reforço de vita-
minas em comparação às rações 
para filhotes ou adultos, além de 
ser formulada com menos sal, re-
duzindo os riscos de problemas 
cardíacos e insuficiência renal.

Durante a terceira idade, os 
pets também tendem a apresentar 
dentes desgastados e mandíbula 
enfraquecida, por isso, preferem 
alimentos mais fáceis de mastigar.

Higiene
A pele, as orelhas e os dentes 

do seu velhinho precisam de at-
enção especial. Opte por dar ban-
ho no pet em dias ensolarados de 
temperatura amena e seque-o 
imediatamente. Tenha cuidado 
redobrado com a higiene bucal, 
evitando o acúmulo de tártaro e 
proliferação de bactérias, que po-
dem causar diversos problemas e 
dificultar ainda mais a mastigação.

Exercícios
Ainda que o pet demonstre 

menos disposição de modo geral, 
a atividade física deve ser estim-
ulada, desde que haja moderação 
e cuidado. Caminhadas mais cur-
tas sob temperatura amena, assim 
como brincadeiras dentro de casa 
que não exigem tanto esforço, são 
uma boa ideia para evitar obesi-
dade, atrofias nos músculos, prob-
lemas articulares e até depressão 
e ansiedade.

O acompanhamento de um 
médico-veterinário de confiança 
é essencial para garantir a saúde e 
o bem-estar de qualquer cachorro, 
e isso se torna ainda mais impor-
tante durante a velhice. Não deixe 
de levar o pet para ser examinado 
a qualquer sinal de que há algo er-
rado com ele.




