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Minimalismo: tendência 
que redireciona a vida
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Não é só na decoração que o minimalismo está em alta: é na 
vida. Menos sempre foi mais. Menos plástico, menos alimentos 
processados, mais volta àtera, menos consumo, menos
discussões ideológcas, mais olhar no olho, mais olhar para 
dentro, menos olhar para as redes sociais... Enfim, voltar ao 
essencial, comecando com sua casa.

COMPORTAMENTO
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a Lua Cheia toca a estrutura famil-
iar e profissional. Você terá uma per-
cepção mais clara das mudanças pelas 
quais vem passando e do quanto a vida 
vem exigindo de você novas posturas e 
comportamentos. É essencial ter con-
sciência da profundidade dos efeitos 
emocionais pelos quais você vem pas-
sando e entender o quanto isso impac-
ta a família e as relações com pessoas 
que atuam em sua vida de um forma 
mais íntima e profunda. É uma semana 
para dar permissão a essas mudanças 
e soltar, desapegar e ficar mais leve. 
Busque entender os aspectos que não 
estão sob o seu controle.

Os pensamentos são movimenta-
dos por cursos, ideias, crenças e via-
gens. Você está num processo intenso 
de aprendizado, o que altera as suas 
percepções sobre como deve atuar 
com algumas pessoas. As mudanças 
em sua forma de pensar causam trans-
formações profundas, e isso agrega 
consciência emocional sobre depend-
ências e desejos que estão reprimidos 
e que devem ser transmutados por 
outros mais elevados. Se você já busca 
autoconhecimento ou terapia, é uma 
excelente semana para entender como 
é possível atuar daqui para frente com 
medos e bloqueios opressores.

A Lua Cheia traz uma batalha 
interna que você vem travando com 
pessoas e situações que impedem o 
seu progresso no trabalho. Mas vale a 
pena dizer que o seu maior inimigo é 
você mesmo, portanto reflita se está 
no caminho certo, ou seja, se está de-
senvolvendo o seu trabalho da forma 
que deseja. Examine os fatores, os 
tormentos emocionais e a sensação 
de prisão com pessoas que atuam no 
mesmo segmento e que interferem 
consideravelmente em seu incon-
sciente. O seu maior desejo é tra-
balhar e colher os frutos, mas é mo-
mento de agir com maior sabedoria.

É uma semana para averiguar 
como você deve atuar com os recursos 
próprios e os compartilhados. O céu 
acentua transformações profundas 
e deixa em destaque pessoas que se 
relacionam com essas decisões, como 
cônjuge, sócios e principalmente um 
grupo de pessoas que atuam com os 
mesmos projetos e ideias. As decisões 
não são fáceis e exigem de todos um 
desprendimento e cortes definitivos. 
Com sabedoria, busque entender 
como é possível soltar e desapegar de 
relações nocivas que podem prejudicar 
os passos futuros para o seu desen-
volvimento financeiro.

As decisões causam transfor-
mações em seus objetivos e estru-
turam o futuro. É importante levar em 
consideração as suas necessidades, 
mas deve também é preciso se colo-
car no lugar do outro para que haja 
superação entre vocês. Ambos es-
tão passando por crises, mas você 
está mais vulnerável à experiência e 
também está em destaque. Existem 
fatos favoráveis trazidos por Júpi-
ter: conclusão de questões judiciais, 
ampliação dos estudos, contato com 
outras culturas, viagens, atividades 
religiosas e intensificação da sua fé.

É uma semana para selecion-
ar relações e transformar situações 
desgastadas com amigos, filhos ou 
relações amorosas. As decisões im-
pactam novos rumos e lhe trazem a 
possibilidade de findar experiências 
geradoras de controle e manipulação. 
Com sabedoria, você deverá lidar com 
o desapego por meio do entendimento 
entre suas necessidades e a de pessoas 
que se relacionam com este seu mo-
mento evolutivo. Por outro lado, um as-
pecto favorável com o planeta Júpiter 
traz amplitude para o relacionamento, 
as sociedades e as parcerias.

Nesta semana, a Lua Cheia toca 
consideravelmente a sua estrutura de 
vida profissional e familiar, exigindo de 
você uma percepção mais aguçada das 
relações que o cercam. Posso afirmar 
que as pessoas que estão à sua volta, 
sejam familiares ou relações comerci-
ais, estão sendo transformadas. As es-
truturas que insistem em se manter não 
permanecerão mais da mesma forma. 
Nesta semana haverá a oportunidade 
de olhar para uma pessoa de uma forma 
mais realista, para permitir essa mu-
dança. Busque entender os efeitos que 
o núcleo familiar.

 É uma semana importante para 
avaliar como você deseja crescer e 
prosperar. O desejo de reconhecimento 
e de realização pessoal causa reflexões 
profundas sobre como você deve atuar 
no campo financeiros. O céu exige de 
você uma avaliação mais profunda so-
bre a sua necessidade de encaixe com 
as suas competências e com a sua vo-
cação. Você vai encontrar os resultados 
a partir do momento em que entender 
a fase atual e eliminar o desejo de con-
trole. É importantíssimo soltar o que 
não está sob o seu controle e não dar 
um passo além das suas possibilidades.

É uma semana em que você deve 
se colocar no lugar do outro, se quiser 
melhorar as suas relações. As suas ne-
cessidades pessoais já vêm sendo mov-
imentadas desde a Lua Nova, que foi 
no dia vinte e oito de setembro, e neste 
semana o seu aprendizado é interagir 
com as necessidades do outro para que 
ambos estabeleçam uma troca justa 
e equilibrada. É importante saber que 
você está transitando mudanças gera-
doras de impactos na estrutura familiar. 
Por isso é importante entender os pro-
cessos que finalizam experiências des-
tinadas aos pais e aos sogros. 

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.Nana e Marcos veem o pai 
caído no chão, com a flor de re-
talhos feita por Paloma nas mãos. 
Mauri informa a Nana e Marcos 
que Alberto piorou depois que 
Paloma foi embora. Felipe fica 
confuso ao ver Jeff abraçando 
Evelyn. Gisele não atende à li-
gação de Diogo, preferindo dar 
atenção a Yuri. Felipe se aproxima 
de Evelyn e demonstra interesse 
em conhecê-la. Yuri e Gisele se 
beijam. Ramon repara que Pal-
oma ainda está ligada a Alberto. 
Paloma comenta com Ramon que 
teve um mau pressentimento. So-
fia pede a Nana que seu presente 
de Natal seja a volta de Paloma.

Nana promete a Sofia que 
tentará trazer Paloma de vol-
ta. Gisele tenta se livrar de Dio-
go, que aparece em sua casa no 
momento em que ela está com 
Yuri. Padre Paulo convence Al-
ice a acompanhar Nana até sua 
casa para falar com Paloma. 
Silvana confessa a Mário seu 
medo de não voltar a enxergar.

A Lua Cheia traz reavaliações 
emocionais sobre como você deve atu-
ar com as relações de trabalho. Busque 
entender os fatores emocionais que 
causam prisões e que bloqueiam a sua 
atuação com algumas pessoas que es-
tão em sua rotina de trabalho ou em sua 
rotina de convivência. A vida exige de 
você um exame interno sobre as suas 
necessidades concomitantemente com 
o das pessoas, se quiser encontrar um 
ponto de equilíbrio. A sua natureza é 
cortar e eliminar o mal pela raiz, entre-
tanto o céu pede de você ponderação e 
uma análise mais silenciosa e discreta 
sobre como deve atuar em sua rotina.

A necessidade de obter recon-
hecimento profissional ou de ampliar 
a sua capacidade financeira, deve ser 
compreendida de uma forma mais pro-
funda, para não sucumbir a controles 
nocivos para o seu desenvolvimento. A 
autoestima é um fator essencial para 
conquistar o que deseja, além de estab-
ilidade e crescimento profissional. Você 
fica em destaque trâmites comerciais, 
investimentos, pagamento de contas e 
empréstimos. A experiência pode tocar 
outras pessoas, como parceiros e filhos. 
Um contato harmônico com o planeta 
Júpiter amplia as possibilidades de re-
solver situações em família.

Os estudos ou um contato filosóf-
ico mexe muito com suas crenças e 
agrega transformações em sua rotina 
e trabalho. As mudanças transformam 
também as relações com parentes e 
pessoas do seu convívio. De uma forma 
profunda, você está mudando a sua for-
ma de pensar e enxergando quem são 
as pessoas à sua volta. Isso tudo vai 
gerar mudanças e entendimento sobre 
como você pode expressar suas ideias e 
com quem deve fazê-lo. A sua comuni-
cação será colocada à prova e fica a seu 
critério avaliar a melhor maneira para 
lidar com informações. 

Maria da Paz afasta Amadeu. 
Fabiana flagra Rock com seu ce-
lular. Régis perde dinheiro no 
cassino. Maria da Paz fala com 
Marlene sobre Antero. Régis se 
endivida no cassino. Joana apa-
rece na confeitaria e Tonho tem 
um pressentimento. Jô reclama 
de Téo para Carmelinda. Jô per-
de o emprego. Vivi comenta com 
Kim que encontrará Chiclete 
em seu apartamento. Abdias faz 
uma confissão para Sílvia. Fabi-
ana beneficia os funcionários da 
fábrica para agradar Abel. Téo 
incentiva Jô a procurar Maria da 
Paz. Régis se assusta quando o 
agiota o procura na importadora. 
Jô pede perdão a Maria da Paz.

Maria da Paz chama Jô para 
trabalhar com ela. Régis se deses-
pera com a ameaça do agiota. Jô 
finge aceitar os conselhos de Téo. 
Tonho alerta Maria da Paz sobre 
Jô. Lyris revela que Leandro e 
Agno são um casal e Adriano es-
palha a notícia na academia. Jô 
se vangloria para Carmelinda de 
sua atuação com Maria da Paz.

Roger conta a Filipa que levou 
Sara para o conserto. Através do 
projeto “SOS Dog” do CLP, Verôni-
ca encontra Feijão. Guilherme 
e Raquel vão até a casa de Pen-
dleton para encontrar soluções 
tecnológicas que ajudem Glória 
no tratamento do Alzheimer. O 
ex marido de Cláudia volta para 
a cidade para ficar mais próximo 
de seus filhos, Durval começa a 
se incomodar com a proximidade. 
Filipa reconhece Feijão e o leva 
de volta para a casa de João. Guil-
herme e Raquel se aproximam 
cada vez mais. Roger tenta con-
vencer Glória a parar de trabalhar 
e deixar ele tomar conta de suas 
finanças. Filipa começa a demon-
strar interesse por João. Marcelo 
e Luisa cogitam a possibilidade 
de morar em uma cidade mais 
tranquila com Poliana e João. 

Sérgio Guizé vai à Justiça após boatos 
de caso com Paolla Oliveira

Sérgio Guizé viu seu nome 
e o de Paolla Oliveira envolvidos 
em fake news. Os dois, que fazem 
par romântico na novela A Dona 
do Pedaço, foram vítimas de boa-
tos que davam conta de um pos-
sível relacionamento também 
fora da telinha.

O ator ficou indignado, e rev-
elou que procurou a Justiça para 
tomar as providências. “Fico in-
dignado de ganharem dinheiro 
com a minha imagem. Processei 
algumas pessoas, só para elas 
não enganarem o próprio públi-
co”, disse o ator, que é casado 
com Bianca Bin.

O desabafo do famoso foi 
feito ao jornal Extra, que contou 
ainda com uma crítica. “Fico com 
dó de quem precisa fazer esse 
tipo de coisa para sobreviver e de 
quem consome isso”, bradou ele.

Rumores
As notícias envolvendo o 

nome dos atores começaram 

após os dois serem vistos saindo 
juntos de um restaurante.

Sérgio relembrou esse flagra 
e justificou: “Estávamos numa 
mesa com várias pessoas jantan-

do. Parece que querem criar uma 
novela paralela. É uma falta de 
respeito com a minha parceira 
de trabalho e com Bianca [Bin] 
também”.

“É um olhar machista que 
tenta machucá-las. Chamaram 
elas de putas. Vê se me atacam 
assim? Não fazem isso comigo”, 
disparou.
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Ação solidária da Parceiros Voluntários leva lazer e diversão
para 200 crianças

A comemoração do Dia da Cri-
ança veio mais cedo – e com uma 
programação especial – para as 
mais de 200 crianças atendidas 
pelos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos/Ceac-
ris de Bento Gonçalves. Elas pud-
eram aproveitar um dia diferente, 
cheio de alegria e diversão, na 
tarde de sábado (05 de outubro), 
proporcionado pela Parceiros Vol-
untáriosdores.

A ação solidária transfor-
mou o hall do Parque de Even-
tos em um verdadeiro reduto de 
diversões infantis, palco para 
brincadeiras, atividades recreati-
vas com infláveis, animação com 
personagens de contos infan-
to-juvenis e, claro, guloseimas à 
vontade: pipoca, algodão-doce, 
cachorro-quente e refrigerante 
fizeram a alegria da garotada.

Os amigos Ana Luíza Pires, 
Maria de Vitória Sampaio dos San-
tos, Maiara Campos Soares, de 
dez anos, e Felipe Souza, de treze, 
estavam entre os mais anima-
dos, aproveitando cada atração. 
"Gostamos de tudo, das brincadei-
ras, dos brinquedos e, claro, das 
comidas, principalmente do al-
godão-doce e da pipoca", contam.

Ao lado da felicidade dos pe-

Ação da Parceiros Voluntários proporcionou uma tarde especial para mais de 200 crianças no último sábado

quenos beneficiados pela iniciati-
va caminha a satisfação de quem 
trabalhou voluntariamente para 
viabilizá-la: exemplo de Neusa 
Zanchet. Aos 65 anos, ela dedi-
ca parte do tempo livre às ações 
solidárias promovidas pela Par-
ceiros Voluntários. "Voluntariar é 
uma forma de se doar, de fazer a 
diferença na comunidade. E a rec-
ompensa está aqui, vendo esses 
rostinhos felizes", relata. Unindo 
quem precisa de ajuda àqueles 
dispostos a colaborar, a Parceiros 
Voluntários comemora o sucesso 
de mais um projeto. "Essa ação de 
Dia das Crianças evidenciou muito 
bem o propósito da ONG. 

Nossa atuação costura uma 
teia de solidariedade na socie-
dade, construída com base na cul-
tura do voluntariado e da cidada-
nia, transformando vidas", destaca 
a coordenadora da PV, Angélica 
Somenzi.

Os interessados em saber 
mais sobre o trabalho e partici-
par das ações sociais da Parcei-
ros Voluntários podem obter mais 
informações pelo telefone (54) 
2105-1999 ou pelo e-mail parcei-
ros@parceirosvoluntarios-bg.org.
br. Em Bento Gonçalves, a ONG é 
mantida com o suporte do CIC-BG.

A voluntária Neusa Zanchet dedica seu tempo livre ao voluntariado há mais de 
um ano

Os pequenos Ana Luíza Pires, 10, Maria de Vitória Sampaio dos Santos, 10, Felipe 
Souza, 13, e Maiara Campos Soares, 10, se divertiram durante ação do Dia das 
Crianças
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Uma agência internacionalde 
tendência em beleza - a Beau-
tystreams -  listou os produtos 
mais inovadores, levando em 
consideração as cinco tendências 
da área . Vamos conhecer?

1. Invisible Friends Essa 
tendência se refere à chamada 
“beleza que vem de dentro”. Os 
probióticos ganham destaque 
na indústria e aumenta a oferta 
de produtos à base das bactéri-
as boas, sobretudo os de skin-
care. Isso porque várias pesqui-
sas comprovam a importância 
delas para a saúde da pele.

2. Safe & Skilful Segurança 
e eficácia passaram a ser fun-
damentais nos produtos para 
os cabelos. Como os proces-
sos de coloração, alisamento, 

Trouxemos para você o que vai estar bombando nos próximos meses 

5 grandes tendências em beleza para a estação
etc. não param de acontecer, 
a procura por cosméticos que 
permitam esses procedimen-
tos, mas que também garan-
tam a saúde dos fios, aumenta.

3. Next Gen Glow Cada vez 
mais o conceito de beleza se 
traduz em saúde e bem-estar. 
Uma vida equilibrada e saudáv-
el reflete pele e cabelos lumi-
nosos. E é isso o que as pessoas 
estão buscando nos produtos 

4. Vegan Manes Preocu-
pação com ingredientes e meio 
ambiente não á mais apenas 
uma moda. A tendência veio 
para ficar e a conscientização 
cresce sistematicamente. Pro-
dutos éticos e com foco na “be-
leza limpa” ganham espaço no 
nécessaire dos consumidores.

5. Beauty’Licious A onda gas-
tronômica, muito impulsionada 
pelos programas culinários, che-

Escova de limpeza facial 
vale a pena?

Há algum tempo, as escovas 
de limpeza faciais tiveram um 
boom tão grande que parecia 
não haver modelos o suficiente 
no mercado para suprir a deman-
da. Hoje em dia, essas escovas 
se tornaram parte da rotina de 
muitas mulheres, mas até hoje 
existem dúvidas se vale mesmo a 
pena usá-las para cuidar do rosto.

Apesar de ser incrível para 
tirar as células mortas e esfo-
liar, usá-lo demais também tem 
malefícios.

Pró: trauma faz bem
para a pele (às vezes)
Quando você ocasiona um 

trauma na pele (tipo usar uma 
escova de limpeza, com buchas 
que são mais duras e um pouco 
mais agressivas), a pele entra 
em modo reparo e isso estimula 
a regeneração celular. Se ocorrer 
ocasionalmente, isso pode ser 
benéfico e deixar a sua pele mais 
bonita e saudável.

Contra: causa ressecamento
Esfoliar a pele com muita fre-

quência pode causar irritações e 
afetar a camada protetora. Com 
isso, a pele fica mais desidratada 
e propensa a irritações.

Pró: faz uma
limpeza profunda
Limpar bem o rosto é impor-

tante para desobstruir os poros e 
evitar o aparecimento de cravos e 
espinhas – além de evitar o cúmu-
lo de poluição e poeira, que é tão 
comum nas grandes cidades. 

Manter uma rotina em que a pele 
é limpa profundamente é bom 
porque evita problemas futuros e 
controla a oleosidade.

Contra: pode
estimular inflamações
A pele do rosto é muito 

sensível e usar uma escova que 
seja mais agressiva repetidas 
vezes pode causar inflamações, 
mesmo aquelas que não são 
visíveis e são subcutâneas.

Contra: pode estimular
a melanina a agir
E isso não necessariamente 

é algo positivo. Quando você es-
timula muito as células, pode ac-
ontecer um descoloramento com 
o passar do tempo. “Você precisa 
de cuidado ao usar qualquer tipo 
de esfoliante físico, escovas de 
limpeza e toalhas. Para peles que 
são muito reativas, você precisa 
ao máximo evitar a hiper-pigmen-
tação [quando a pele fica muito 
vermelha] pós-inflamação”, ex-
plicou a esteticista das celebri-
dades Renée Rouleau.

A conclusão é: limpar a pele 
é bom, mas existe um limite. As-
sim como com o couro cabelo, 
há uma quantidade saudável de 
oleosidade que ajuda a contro-
lar a hidratação e mantém a cú-
tis protegida, e limpar demais e 
com muita força pode causar um 
desequilíbrio nessa barreira. O 
uso dessas escovas, então, deve 
ser limitado de duas a três vezes 
na semana, no máximo, para evi-
tar maiores problemas.

ga aos cosméticos. Ingredientes 
inspirados em alimentos passam 
a fazer cada vez mais parte das 

formulações dos produtos, des-
pertando os sentidos e potencial-
izando o efeito sensorial deles.
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Deixe o branco entrar na sua casa
O branco é acolhedor, traz 

sensação de limpeza e paz. Um 
ambiente  branco, com muitas 
plantas remete à riqueza de es-
pírito, ao minimalismo.

Poucas peças  ou a totalidade, 
o branco  é coringa na decoração. 
Tapetes,  chão, paredes, aberturas, 
almofadas e até móveis maiores 

ajudam a compor o ambiente 
que você se sentirá nas nuvens.

Poucas cores para com-
plementar nos acessórios  vão 
dar a personalidade única para 
sua casa, ou aquele cômodo 
que está meio sem graça hoje. 
Ah, não esqueça das cortinas 
de voil fluídos para completar.
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Aba 'Seguindo' do
Instagram será removida
Depois que as alterações entrarem em vigor, ícone de coração 
mostrará apenas a atividade do perfil do usuário

A aba "Seguindo" do Insta-
gram, que informa as atividades 
das pessoas seguidas pelo dono 
da conta, será removida da rede 
social a partir desta semana. A 
informação foi confirmada pela 
empresa ao site BuzzFeed News 
nesta segunda-feira (7). De-
pois que as alterações entrarem 
em vigor, ao clicar no ícone de 
coração, o usuário só vai con-
seguir visualizar a própria ativi-
dade do perfil.

Segundo Vishal Shah, diretor 
de produto do Instagram, a aba 
“Seguindo” era pouco utilizada 
pelas pessoas, e muitos usuários 
sequer sabiam que o recurso ex-
istia. Em entrevista ao BuzzFeed 
News, ele explicou que a decisão 
foi tomada para simplificar a 
plataforma. A alteração vale tanto 
para aplicativos de celulares An-
droid quanto para iPhones (iOS).

O Instagram estava testan-
do a mudança desde setembro. 
Usuários se queixaram, no Twit-
ter e em fóruns da Internet, que 
a aba havia desaparecido de re-
pente. Com a remoção, o app ex-
ibirá apenas a seção “Atividade”, 
em que é possível conferir as úl-
timas interações do próprio per-
fil do usuário, como notificações 
de novos seguidores, curtidas e 
comentários. Até então, esses 
dados ficavam localizados na aba 
“Você”, ao lado de “Seguindo”.

Lançada em 2011, a aba 
“Seguindo” costumava ser a prin-
cipal fonte para descobrir novos 
conteúdos, uma vez que mostrava 
o que os amigos estavam curtindo 
na rede social. Com o lançamen-
to da seção “Explorar”, porém, o 
recurso ficou obsoleto e passou 
a ser usado principalmente para 
stalkear perfis de outros usuários.

Segundo diretor, a aba era pouco utilizada pelas pessoas

Conheça o aplicativo que ajuda a adoção 
de crianças e adolescentes

O A.DOT é um aplicativo 
gratuito disponível para An-
droid e iPhone (iOS) que facilita 
a adoção de crianças e adoles-
centes no Brasil. A plataforma 
foi lançada no ano passado pelo 
Tribunal de Justiça do Paraná.

O app tem o objetivo de 
dar visibilidade a quem possui 
condições jurídicas de adoção e 
aproximar esses jovens de uma 
nova família. Para ter acesso 

ao A.DOT, é necessário baixar o 
aplicativo e estar habilitado no 
Cadastro Nacional de Adoção. No 
programa, é possível conhecer as 
crianças a partir de vídeos e fotos.

A maioria dos brasileiros opta 
pela adoção de crianças com menos 
de cinco anos de idade. Por este 
motivo, alguns jovens não conseg-
uem um lar e seus cadastros ficam 
em um sistema nacional de adoção 
sem muitas informações sobre 

suas características. A proposta 
do app é que a criança deixe de 
ser um número e passe a ganhar 
voz para contar a sua história, 
incentivando a adoção tardia.

O A.DOT foi desenvolvido 
em parceria com a Corregedo-
ria-Geral da Justiça do Paraná e 
do Conselho de Supervisão dos 
Juízos da Infância e da Juven-
tude, do Grupo de Apoio Adoção 
Consciente e da Agência Blablu.

Jovens em busca de um novo lar ganham mais visibilidade com o aplicativo

A maior feira de games da América 
Latina começa nesta semana

 Brasil Game Show 2019 
ocorre entre os dias 10 e 13 de 
outubro e deve trazer uma série 
de novidades e jogos para os fãs 
e visitantes que estarão em to-
dos os dias. Como de costume, 
os principais objetivos do even-
to envolvem apresentar os jogos 
que ainda não foram lançados, 
aproximar personalidades dos 
games de seu público e promover 
uma série de atrações especiais.

Nintendo retorna à feira
A Nintendo deixou de tra-

balhar oficialmente no Brasil 
há alguns anos, mas ensaia um 
retorno definitivo desde 2018, 
quando apresentou, a portas 
fechadas, seus principais jogos 
na BGS daquele ano. Neste ano, 
contudo, ela retorna com vári-
as novidades e com um estande 
próprio, para o público jogar al-
gumas de suas principais novi-
dades, como Luigi’s Mansion 3 
e as atualizações mais recentes 
de Super Smash Bros. Ultimate.

Jogos inéditos
Vários jogos inéditos, que 

chegarão ao mercado pelos próx-
imos meses e semanas, estarão 
disponíveis para teste do público 
na BGS 2019. Entre eles teremos 
Death Stranding, Marvel’s Aveng-
ers, Bleeding Edge, Minecraft 
Dungeons, Luigi’s Mansion 3, 
Need for Speed Heat, entre outros.

Personalidades
A BGS 2019 talvez seja a 

edição do evento com a maior 

quantidade de convidados nacio-
nais e internacionais relevantes 
ao público de games. Neste ao 
teremos: Steven Ogg, Shawn e 
Ned Luke (atores de GTA 5), Hi-
detaka Miyazaki (produtor de 
Sekiro), John Romero (criador 
de DOOM), Al Lowe (criador de 
Leisure Suit Larry), Shota Naka-
ma (criador da Video Game Or-
chestra), Yoshinori Ono (produtor 
de Street Fighter 5), Charles Mar-
tinet (a voz do Super Mario), Ed 
Boon (criador de Mortal Kombat), 
Howard Warshaw (crador de ET do 
Atari), DC Douglas (voz de Albert 
Wesker de Resident Evil), Gary 
Stern (criador da Stern Pinball).

Campeonatos
A BGS 2019 também será 

palco para alguns dos principais 
torneios oficiais do mundo dos 

games. Os fãs que estiverem 
por lá poderão acompanhar as 
seguinte disputas: Counter-Strike 
Global Offensive (masculino), 
Counter-Strike Global Offensive 
(feminino), Mortal Kombat Pro 
Kompetition, Torneio Oficial de 
Crossfire e Qualificatória para 
o Major de Gears 5. Os tornei-
os ocorrerão em todos os dias.

Promoções
Promoções são sempre uma 

surpresa dentro da BGS e na 
edição de 2019 talvez não seja 
tão diferente assim. Já tivemos 
casos, inclusive registrados pelo 
TechTudo, em que lojas oficiais 
fazem promoções especiais e lim-
itadas dentro da feira, como um 
PS4 mais barato ou determinado 
jogo com desconto. É bom fic-
ar de olho nas lojas e aproveitar.

 

A Nintendo estará na BGS 2019 com um estande para os fãs testarem jogos
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Uber Comfort é
anunciado no Brasil e
traz novidades ao app
Nova categoria permite que o passageiro determine o nível 
de conversa com o motorista

A Uber anunciou, nesta se-
gunda-feira (7), o lançamento de 
uma nova categoria premium de 
viagens no Brasil, o Uber Com-
fort. A novidade, disponível nos 
Estados Unidos há alguns meses, 
permite que passageiros deter-
minem o nível de conversa com 
os motoristas, bem como a tem-
peratura do ar-condicionado do 
carro. Os recursos, que chegam 
ao país em novembro, também 
estarão disponíveis no Uber 
Black.

A categoria chega para sub-
stituir o Uber Select, se posicio-
nando na faixa de preços entre 
o UberX e o Uber Black. O lança-
mento faz parte de uma inicia-
tiva da Uber de padronizar seus 
serviços em todo o mundo. O ob-
jetivo é oferecer conforto extra 
para usuários que já utilizam o 
aplicativo de carros particulares, 
disponível para download no An-

droid e no iPhone (iOS).
Segundo a empresa, o Uber 

Comfort contará com carros 
mais modernos, maior espaço 
interno e motoristas mais ex-
perientes. A principal mudança 
está na tela “Preferências de 
viagem”, em que o usuário pode 
selecionar algumas opções 
para a temperatura do carro e 
optar entre conversar ou ter 
uma viagem mais silenciosa.

De acordo com a direto-
ra-geral da Uber no Brasil, Clau-
dia Woods, a empresa busca ou-
vir usuários para entender suas 
necessidades e desejos. “Muita 
gente já passou por situações as-
sim. Você entra no carro cansado 
e tudo o que precisa naquele mo-
mento é de um pouco de sossego. 

Ou quando você simples-
mente procura uma viagem mais 
confortável para sair para jantar 
com seus amigos”, completa.

Spotify lança plano Premium
para casais

O Spotify anunciou, nesta 
segunda-feira (7), o Premium 
Duo, nova modalidade de assi-
natura do serviço de streaming 
voltada para casais ou dois ami-
gos que moram no mesmo en-
dereço. A solução segue os mol-
des do Plano Família, com contas 
atreladas a um único plano, mas 
com conteúdo independente. 
Por outro lado, há novas funções 
que incluem playlists exclusivas 
para duplas e gestão de disposi-
tivos domésticos. A mensalidade 
tem preço de R$ 21,90, no meio 
do caminho entre os valores do 
Premium individual (R$ 16,90) e 
para famílias (R$ 26,90). Novos 
usuários podem testar o serviço 
de streaming por três meses an-
tes de começar a pagar.

Uma das novidades do Pre-
mium Duo é o Duo Mix, uma play-
list criada pelos algoritmos do 
Spotify que leva em conta os gos-
tos musicais das duas pessoas e é 
atualizada regularmente. Já com 
a função Playlists Compartilha-
das, o usuário pode enviar uma 
lista de reprodução para o par-
ceiro com um toque, sem precisar 
sair do aplicativo. Há ainda o Duo 
Hub, uma tela do app que con-
centra configurações da conta, 
de aparelhos de som, smart TVs 

e outros dispositivos conectados.
Os demais benefícios são 

os mesmos do Premium regu-
lar. É possível escolher as faixas 
que deseja ouvir, pular quan-
tas músicas quiser e baixar 
para ouvir offline. A assinatura 
também remove os anúncios. 
Quem já é usuário da modali-
dade grátis ou de outro tipo de 
plano não perde suas músicas, 
playlists e recomendações ao 
migrar para o Premium Duo.

O sistema de cobrança é o 
mesmo do plano familiar, em que 
uma pessoa é responsável pelo 
pagamento. Se os usuários dese-
jarem dividir o valor, o acerto de-
verá ser feito por fora. Além disso, 
é requisito morar na mesma casa: 
na hora do primeiro login do se-

PS5: novidades e detalhes 
do lançamento
Console, sucessor do PS4, tem previsão de lançamento para o final de 2020

O lançamento do PS5 ganhou 
mais detalhes nesta terça-fei-
ra (8), com matéria exclusiva da 
revista Wired em parceria com 
a Sony. A fabricante confirmou 
o nome PlayStation 5 (ou PS5), 
seguindo o padrão de títulos esta-
belecido desde o primeiro modelo 
do videogame.

O lançamento do console está 
confirmado para final de 2020, 
ainda sem data mais específica, 
mas a previsão é que o videogame 
chegue ao mercado próximo ao 
Natal para aproveitar as vendas 

festivas.
Outra grande novidade rev-

elada pela publicação da Wired é 
que o controle do PS5 (ainda sem 
nome oficial) terá gatilhos adapta-
tivos, com o objetivo de expandir o 
público, e terá uma saída de som, 
assim como o DualShock 4. O 
controle terá conexão USB-C para 
recarregar a bateria — mesmo pa-
drão usado no Switch, da Nintendo.

O novo joystick deve ter ba-
teria com maior autonomia que 
o DualShock 4, mas também 
será mais pesado em com-

paração com o controle anterior.
A matéria da Wired confir-

ma alguns rumores que foram 
divulgados nas últimas semanas 
na Internet. O PS5 usará arma-
zenamento SSD com foco em re-
dução de tempo de carregamento 
de telas e streaming de conteú-
do. Além disso, o “ray tracing”, 
tecnologia avançada criação de 
gráficos 3D realistas, será fei-
to por hardware, e não software.

Mais detalhes sobre o PS5 
devem ser divulgados pela 
Sony até o final deste ano.

Vivo quer dividir compra
da Oi com a Claro e TIM

De acordo com o jornal es-
panhol Expansión, a Telefôni-
ca, dona da Vivo, está tentando 
convencer as empresas América 
Móvel, dona da Claro, e a Tele-
com Italia, dona da TIM, a dividir 
a Oi em uma compra conjunta. 
A maior dificuldade, neste caso, 
seria cada uma das três compan-
hias se convencer de que estão 
sendo igualmente beneficiadas 
com a divisão. A resolução desse 
impasse, por si só, poderia atras-
ar a venda da Oi em vários meses.

A Telefônica, obviamente, 
estaria tentando atrair a outras 
duas para o negócio, uma vez que 
a Oi possui ativos e infraestrutura 
suficientes para que todo o grupo 
aumente sua receita e já herde 
uma boa quantidade de clientes.

Embora a imprensa espan-
hola tenha falado neste possív-
el acordo entre as três teles, de 
acordo do ponto de vista legal, 
este tipo de negociação é im-

possível no Brasil, mesmo após 
a revisão do Marco Legal de 
Telecomunicações, que foi san-
cionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, na sexta-feira (04).

Além disso, o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (CADE) não vinha demon-
strando concordância com a 
concentração do mercado de 
telecomunicações brasileiro, 
ao menos, antes da mudança 
de membros da organização.

Para o CADE, a diminuição de 
quatro para três grandes opera-
doras de telefonia, no Brasil, im-
pacta diretamente na questão da 
concorrência, o que pode afetar a 
qualidade do serviço. O órgão já 
havia exposto opinião parecida 
quando a Claro resolveu com-
prar a Nextel. De qualquer for-
ma, nada impede que uma nova 
lei seja elaborada, para permitir 
que o acordo conjunto entre 
Vivo, Claro e Tim seja consumado.

gundo usuário, o aplicativo verifi-
ca a localização do computador ou 
celular para se assegurar de que 
o endereço de moradia é o mes-
mo do titular. A partir daí o Spot-
ify funcionará em qualquer lugar.

Tanto novos usuários quanto 
quem já usa o Premium individual 
podem assinar o novo plano no site 
oficial (www.spotify.com/br/duo). 
Clientes do Spotify Free também 
encontrarão a opção tocando no 
botão “Premium” do aplicativo.

Ao assinar ou migrar para 
o Duo, o titular da conta pode 
enviar um link de convite para 
a pessoa com quem plane-
ja compartilhar a assinatura. 
O acompanhante, igualmente, 
pode ser novo no Spotify ou 
já ter uma conta no serviço.

Uber Comfort ainda não tem preços definidos no Brasil, mas será mais cara
que o UberX

A Sony confirmou o nome PlayStation 5 (ou PS5)
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Minimalismo: aprenda as características dessa       tendência para sua casa e sua vida
Alguns estilos estão se tor-

nando tendência de decoração, 
entre eles está o minimalista, que 
busca preencher os ambientes 
da casa usando tonalidades mais 
claras e buscando um clima mais 
intimista para os espaços.

Mas afinal, você sabe o que 
é uma decoração minimalista e 
quais são as principais carac-
terísticas desse estilo?

Para te ajudar a entender 
como funciona essa decoração, 
separamos algumas dicas e car-
acterísticas importantes para 
criar ambientes minimalistas. Va-
mos lá?

O que é a decoração
minimalista
Quero imprimir um estilo 

minimalista na minha decoração, 
mas estou na dúvida se estou 
seguindo o estilo certo. Se esse 
for o questionamento que está 
passando pela sua cabeça, vamos 
começar esclarecendo os concei-
tos.

O estilo minimalista busca a 
elegância e refinamento através 
de cores e ambientes mais clean. 
Em geral, a base de cores é clara 
e são agregados outros tons que 
não sejam tão chamativos.

A busca é pela criação de 
cores que promovam a sensação 
de aumentar o ambiente e trazer 
mais aconchego aos moradores 
da casa.

A decoração minimalista seg-
ue um ditado popular bastante 
conhecido: “menos é mais”. A 
composição dos ambientes deve 
ser pensada de acordo com a fun-
cionalidade dos objetos e não so-
mente a beleza.

Diante do conceito de mini-
malista, vamos as principais car-
acterísticas que devem ser le-

vadas em consideração na hora 
de criar uma decoração nesse 
estilo

Pensando na iluminação
Em uma decoração seguindo 

o estilo minimalista a luz natural 
tem papel fundamental, princi-
palmente por trazer harmonia, 
aconchego e frescor aos ambi-
entes da casa.

A casa precisa ser complet-
amente iluminada pela luz natu-
ral, ou seja, todos os ambientes 
devem ser beneficiados por essa 
iluminação.

Alguns elementos podem 
ajudar a melhorar essa captação 
de luz, como pequenos vãos en-
tre os ambientes e o uso de cores 
claras e neutra nas paredes e pi-
sos.

A luz artificial também pode 
contribuir para compor a sen-
sação dos ambientes. Ela não 
deve ser a principal, mas pode so-
mar em pontos específicos como 
na sala de estar, para a leitura de 
um livro, por exemplo.

Para criar um ambiente mais 
cênico, a luz artificial deve ser 
pensada de forma diferente para 
cada cômodo e suas necessi-
dades.

Criando uma paleta
de cores agradável
A escolha das cores é fun-

damental para definir uma dec-
oração minimalista. O uso de pal-
hetas com tons claros ou brancos 
é uma característica bastante im-
portante para esse estilo.

O branco pode ser consid-
erado a cor principal para quase 
todos os ambientes da casa. Essa 
preferência se deve a estética da 
decoração, já que ela funciona 
naturalmente como um difusor 

da iluminação solar que entra nos 
ambientes.

A paleta de cores pode tran-
sitar por outros tons que cheg-
uem a cor preta, por exemplo. A 
combinação é fundamental para 
imprimir as características pes-
soais ao estilo e dar ambiente um 
tom mais harmonioso para sua 
casa.

O clima também deve ser le-
vado em consideração na hora da 
escolha das cores.  

Se as cores usadas na casa 
forem totalmente claras, isso 
pode trazer um ar ainda mais de 
frio e promover sensações mais 
depressiva. Por isso, é importante 
pensar em uma combinação de 
cores que traga vibração e alegria 
para sua casa.

O mobiliário sem
sobrecarregar o
ambiente
Ao buscar por uma dec-

oração minimalista os móveis da 
casa devem ser pensados por sua 
funcionalidade. Os sofás e mesas 
devem obedecer às necessidades 
de espaço dos moradores.

Além disso, as cores seguem 
tonalidades mais claras e neutras, 
dispensando por exemplo estam-
pas e bordados. Os tapetes são de 
cores únicas, ou até mesmo, com 
listras em sobreposição de cores 
neutras.

As luminárias, por exemp-
lo, devem ser menores e com a 
função de ajudar na iluminação 
do ambiente. As lâmpadas usadas 
são de luz branca e não as fluo-
rescentes, que tem uma tonali-
dade mais amarelada.

Papéis de parede e texturas 
são aplicadas, mas seguindo a 
máxima de cores e possíveis es-
tampas que não sejam tão chama-
tivas, apenas que representem o 
gosto pessoal dos moradores.

Os móveis devem estar dis-
postos de maneira que não so-
brecarreguem os ambientes e 
que não dificultem a circulação 
das pessoas. De maneira geral, 
em uma sala de estar por exem-
plo, são utilizados o sofá, rack, 
mesa de centro, uma luminária e 
possível móvel para colocação de 
revistas ou objeto decorativo.

Em um quarto, por exemplo, a 
cama, armário e os criados mudos 
são os principais itens que devem 
compor o ambiente. O estilo mini-
malista trabalha na linha de o que 
não é necessário não precisa es-
tar visível na decoração.

A organização da
casa também deve
ser pensada
Principalmente em espaços 

pequenos, a organização do am-
biente deve ser levada a sério. Os 
itens que compõem o ambiente 
devem seguir a regra da funcion-
alidade, qualidade e beleza. Se 
não se enquadra nesses fatores, o 
objeto não precisa estar a mostra 
na decoração minimalista.

O resultado é um ambiente 
visualmente limpo, sem excessos, 
harmonioso e bem organizado. 
Isso é considerado um espaço 
clean em todos os sentidos para 
uma pessoa que busca uma dec-
oração minimalista.
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Minimalismo: aprenda as características dessa       tendência para sua casa e sua vida
Influência de moda, arte, 

decoração. Muito se ouve falar 
sobre um novo estilo de vida. Di-
minuir um consumo desesperado 
e apreciar as coisas simples onde 
“menos é mais”. A palavra mini-
malismo se refere a uma série de 
movimentos artísticos, culturais 
e científicos que percorreram di-
versos momentos do século XX 
e preocuparam-se em fazer uso 
de poucos elementos fundamen-
tais como base de expressão. Os 
movimentos minimalistas tiver-
am grande influência nas artes 
visuais, no design, na música e na 
própria tecnologia.

É muito mais do que um es-
tilo de vida, reflete na diminuição 
de excessos, uma ferramenta 
para quem está disposto a mu-
dar de vida consumindo somente 
o necessário concentrando-se 
no que é de fato importante 
para encontrar a felicidade. É 
um caminho para uma vida mais 
simples e com mais significado. 
Ter uma vida minimalista é ter o 
suficiente para ser feliz. Minimal-
ismo é liberdade. Minimalismo é 
viver uma vida ampla, com menos 
preocupações e repleta de real-
izações. 

Digamos que é um manifesto 
pela coisas simples. É remover 
aquilo que não traz valor e liber-
ar espaço para outras mais rele-
vantes. Transformar a vida radi-
calmente em busca da felicidade 
plena, ou pelo menos dá valor nas 
pequenas coisas da vida. O mini-
malismo não tem regra, somente 
soluções. Diminuir ou econo-
mizar bens materiais comprados 
por pura vaidade que no final, 
será descartado ou sequer usado. 
É transformar uma peça de roupa 
em três looks incríveis e se sentir 
bem.

Existe uma grande diferença 
entre simplificação e privação. 
Não precisa abdicar de roupas 
bacanas, acessórios famosos, 
usar bolsas caras e chiques.  

Porém, ao escolher adotar 

Afinal porquê aderir essa nova tendência?
alguns aspectos minimalistas, é 
fazer boas escolhas. Consumir 
menos e com consciência. É es-
colher produtos com maior du-
rabilidade e usabilidade e não 
encher as gavetas com coisas 
baratinhas que só trará alegria 
momentânea. É não complic-
ar, não acumular. É descobrir o 
próprio estilo particular de ser e 
estar no mundo.

Maior liberdade
Imagine a liberdade que você 

experimentaria se você pudesse 
deixar de fazer pela pressão dos 
outros e apenas fazer o que você 
quer fazer. Você teria mais liber-
dade para viajar, para tirar um 
dia de folga, para trabalhar para 
si mesmo, ou, para assumir um 
emprego fazendo o trabalho que 
você realmente gosta.

Menos estresse
Imagine um mundo onde 

você não tem que voltar para 
casa para uma casa bagunçada, 
não tem que acordar cedo em 
uma manhã de sábado para algo 
que você realmente não quer faz-
er, em primeiro lugar, e não tem 
que se mostrar no escritório to-
dos os dias para um trabalho que 
faz você se sentir como se sua 
alma estivesse morrendo.

Ahhhh. Sim. Você pode sen-
ti-lo já. Muito menos stress.

Propósito maior
Quando você limpa as ativ-

idades e itens desnecessários 
de sua vida, algo inesperado ac-
ontece. Você se sente motivado 
para fazer o que se propôs a faz-
er, porque a sua direção é clara e 
não há confusão. Quando só tem 
alguns compromissos que você 
pode levá-los a sério.

Ambiente mais
aconchegante
Refletindo na economia é 

uma boa ideia pra quem vai morar 
sozinho, por exemplo. Não é deix-

ar de ter uma casa confortável e 
sim, abrir mão de consumos ex-
agerados. Eu sei que é emocion-
ante após a compra de um imóv-
el, sair correndo para as lojas e 
ficar namorando cada detalhe. A 
vontade que dá é sair comprando 
tudo.

Livre do desnecessário
Comece esse exercício em 

sua casa e pergunte-se: O que 
não agrega valor à minha rotina 
diária? São as pequenas coisas 
que atrapalham uma vida finan-
ceira saudável. Não só as coisas, 
mas despesas também devem ser 
eliminadas. Lembre-se que seu 
foco precisa estar em economizar 
dinheiro. Nem sempre o que 
parece ser algo essencial é algo 
de extrema importância. Itens e 
coisas desnecessárias podem ser 
doados para instituições de cari-
dade, ou vendidos para lojas de 
segunda mão ou pela Internet

Mais organização 
Coloque as coisas em ordem 

em casa e no trabalho. O espaço 
fica bagunçado com roupas, liv-
ros, cosméticos e até mesmo pe-
las guias do navegador. Se você 
achar difícil se livrar de suas coi-
sas favoritas, tente guardá-las em 
pacotes ou caixas e escondê-las: 
se durante as próximas duas se-
manas você se lembrar delas e se 
arrepender de tê-las retirado, de-
volva-as e aproveite-as. Mas com 
90% de probabilidade, simples-
mente esquecerá o que colocou 
nessas caixas.

Espaço no guarda-roupas
Um closet enorme com várias 

estampas, malhas, tonalidades e 
cores diversas entre roupas e sa-
patos. Com certeza tem alguma 
peça que você não usa, ou sequer 
lembra que existe. Aderir o guar-
da roupa com peças que podem 
ser usadas de dois ou mais looks, 
outros mais radicais optam pelo 
armário - capsula: Um mini guar-
da roupa com peças versáteis que 
você ama e o melhor usa.

Como levar o minimalismo
para a sua vida?
Pare de ouvir fofocas, con-

verse de forma relevante e com 
propriedade. Com o tempo, você 
verá como as pessoas tóxicas de-
saparecem sozinhas de sua vida.

Assuma a responsabilidade 
por seus pensamentos, tente 
pensar positivamente.

Concentre-se em seus ob-
jetivos e valores, não tente al-
cançar tudo de uma vez.

Pelo menos uma vez por se-
mana, desligue o telefone e as 
notificações irritantes e passe 
tempo com seus entes queridos.

Adquirir esses hábitos não se 
trata de adotar um estilo clean, 
ter uma casa sem móveis ou usar 
roupas só brancas, pretas e cin-
zas obrigatoriamente. Se trata, 
acima de tudo, de descobrir quem 
você é, o que quer da vida, e o que 
as coisas que tens representam 
para você.
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Essa gatinha é a Alana, orgulho do papai Francisco e da mamãe Clarice

Maria Montessori foi a ped-
agoga que revolucionou a edu-
cação infantil no século XX. Seus 
métodos ainda são aplicados por 
muitos pais hoje em dia. Ela criou 
alguns mandamentos que todo 
pai e mãe devem conhecer e reler 
pelo menos uma vez por ano. 

1. Não fale mal da criança, 
estando ou não na frente dela. 

2. As crianças aprendem com 
o que as rodeiam.

3. Se uma criança frequente-
mente recebe críticas construti-
vas, ela aprende a julgar.

4. Se uma criança é freqüen-
temente elogiada, ela aprende a 
apreciar.

5. Ensine seu filho a ter ami-
gos ou ele aprenderá a ser violen-
to.

6. Se você é honesto com 
uma criança, ela aprende o que 
significa justiça.

7. Não dê risadas de seu filho 
ou ele se tornará extremamente 
tímido.

8. Se uma criança vive com 
uma sensação de segurança, ela 
aprende a acreditar.

9. Ensine seu filho a superar a 
vergonha para que ele aprenda a 

19 Mandamentos De Maria Montessori
que todos os pais deveriam seguir

não se sentir culpado.
10. Se uma criança é frequen-

temente elogiada ela aprende a 
ter uma boa atitude em relação a 
si mesma.

11. Se uma criança é instruída 
a sempre perdoar, ela aprende a 
ser paciente.

12. Se uma criança é frequen-
temente apoiada, ela aprende a 
ser confiante.

13. Se uma criança vive em 
uma atmosfera amigável e se 
sente útil, ela aprende a encon-
trar o amor neste mundo.

14. Concentre-se no desen-
volvimento dos aspectos pos-
itivos do seu filho para que os 

maus não se exaltem.
15. Ouça e sempre responda 

a criança que está se dirigindo a 
você.

16. Respeite a criança que er-
rou e a ajude a corrigir seus erros.

17. Esteja pronto para ajudar 
a criança que está em busca de 
algo insubstituível mesmo que 
ela ache que já tem tudo.

18. Ajude a criança a assimi-
lar tudo o que ela não conseguiu 
sozinha. Faça isso propagando o 
cuidado.

19. Em sua atitude para com a 
criança, sempre respeite as boas 
maneiras e ofereça o melhor de 
você.

Cuidados na hora de dar banho em recém-nascido
No inverno a atenção deve ser redobrada, a criança precisa ficar em uma temperatura ideal para não adoecer

O primeiro banho do bebê é 
motivo de muita preocupação e de 
medo para as mães. Tanto as de 
primeira viagem quanto as mais 
experientes ficam receosas, o que 
é muito normal. Os cuidados com 
o recém-nascido nesse momento 
deixam as mamães de cabelo em 
pé. Afinal, o bebê é tão pequeno, 
molinho, que dá medo de machu-
car ele de alguma forma.

Mas relaxe. Dar banho em 
recém-nascido, principalmente 
a primeira vez, é algo estranho 
tanto para você quanto para o 
bebê. Então tente fazer com que 
esse momento seja o mais tran-
quilo possível. Mantenha a calma 
e tente transformar o banho em 

uma situação relaxante para seu 
filho.

Como dar banho em
recém-nascido?
Primeiro saiba que não é pre-

ciso dar banho em recém-nas-
cidos mais de três vezes por 
semana. A não ser que tenham 
se sujado com cocô, vômito ou 
coisas do gênero, basta mant-
er a fralda limpa ou nova. Lave 
sempre as mãos do bebê e seu 
rostinho, várias vezes por dia.

Antes de cair o coto do cordão 
umbilical, o primeiro grande ban-
ho deve esperar. Durante esse 
período, que pode ser do décimo 
dia de vida até três semanas de-

pois do parto, lave o bebê apenas 
com uma esponja molhada. Lave 
parte por parte do corpo da cri-
ança, mas sem molhar o coto. Caso 
o faça sem querer, basta secar 
delicadamente com uma toalha.

Assim que cair o coto, vem o 
grande banho. Tente não fazer isso 
sozinha, pois em dupla é muito mais 
fácil manter o bebê seguro. Tenha 
tudo preparado com antecedên-
cia, para não precisar procurar e 
perder tempo durante o banho.

Dicas e truques
Não há muito mistério nessa 

hora. O segredo é não inventar, 
pois o primeiro banho pode ser 
uma experiência tensa para todas 
as partes. Para não cometer erros, 
veja o passo a passo abaixo.

Feche portas e janelas para 
evitar as correntes de ar;

Separe roupas e acessórios, 
como sabonete, toalhas, fraldas e 
xampus;

Prepare a água, cuja temper-
atura ideal deve estar entre 36,8 
a 38,5;

Tire as roupas do bebê e ver-
ifique se está sujo de cocô. Se es-
tiver, limpe bem antes do banho;

Para que o bebê esteja em se-
gurança, passe um braço ao redor 
das costas do bebê e segure a ax-
ila dele;

Comece pelo rostinho do 
bebê. Lave os olhos com algodão, 
um para cada olho; depois todo 
o rosto, apenas com água. O res-
to do corpo deve ser lavado com 
xampu ou sabonete de bebê;

Dê atenção às axilas, ao pe-
scoço, aos genitais e ao umbigo;

Ao término do banho, envol-
va o bebê em uma toalha suave, 
100% algodão. Dê preferência à 
toalha fralda. Seque todas as do-

brinhas com muito cuidado. Ao 
vestir o bebê, comece pela fralda.

Cuidados essenciais
Agora você já sabe exata-

mente o que fazer para que o 
primeiro banho de seu bebê seja 
tranquilo. Conforme outros ban-
hos acontecem, você e seu filhote 
se sentirão mais seguros um com 
o outro durante esse momento. 
Para que essa experiência seja 
ainda mais tranquila, confira al-
guns cuidados que devem ser to-
mados em todos os banhos.

O lugar do banho não importa, 
desde que seja em um ambiente 
fechado;

Jamais deixe o bebê sozinho, 
sob hipótese alguma;

Nunca coloque o bebê na 
banheira enquanto ela estiver en-
chendo. Pode ocorrer mudanças 

na temperatura ou você pode aca-
bar até mesmo errando na profun-
didade;

Não é preciso ferver a água do 
banho;

Caso vá temperar a água, 
coloque primeiro a água fria e de-
pois misture a água quente;

A temperatura da água deve 
ser morna e nunca quente;

Para bebês até 6 meses, a 
banheira deve conter no máximo 
13 cm. Se o bebê ficar sentado, não 
coloque água acima da cintura;

Quando as crianças começar-
em a engatinhar, o banho deve ser 
diário;

Use produtos criados espe-
cialmente para bebês, mas não 
abuse. Use pequenas quantidades;

Mantenha o ambiente aque-
cido, pois os bebês perdem calor 
muito rápido.
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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

Este bonitão é o George, que adora o dia do banho no
Taffarel  Agropet,  para ficar ainda mais charmoso para
receber os dengos da Julia Ribeiro de Mello 

O cheiro corporal dos 
cachorros é bem mais intenso 
que o de outros animais de es-
timação, como por exemplo os 
gatos, e não é de estranhar que 
nossa casa acabe impregnada 
desse cheiro, apesar de man-
ter corretamente sua higiene. 
Além disso, existem raças de 
cachorros com tendência a des-
prender um cheiro mais forte do 
que outras, o Poodle (conhecido 
em Portugal como Caniche) e o 
Dachshunds, por exemplo, são 
raças que não costumam chei-
rar mal. Geralmente, os donos 
costumam não perceber que 
a casa cheira a cachorro, mas 
as visitas não. Para que possa 
se desfazer dele facilmente, 
neste artigo de umComo.com.
br queremos ensinar como tirar 
o cheiro a cachorro de sua casa 
com alguns simples truques ca-
seiros.

1. A primeira coisa que deve 
fazer é prestar atenção na in-
tensidade do cheiro: se seu 
cachorro cheirar mais forte do 
que o normal, leve-o ao vet-
erinário já que muitas vezes o 
mau cheiro costuma ser sinto-
ma de doenças virais. Outras 
vezes a causa costuma ser a 
fisionomia de seu cachorro, já 
que em função do nível de gor-
dura da sua pele o cheiro cor-
poral desprendido será mais ou 
menos forte (quanto mais gor-
dura, mais cheiro).

2. Um truque muito eficaz 
para evitar que seu cachorro 
solte um cheiro tão forte e pre-
venir que sua casa cheire a ele 
é misturar seu xampu especial 
para cachorros com uma xícara 
de vinagre de maçã, já que é 
um potente desengordurante. 
Se já começou a usar o pote 

Truques para tirar o cheiro de cachorro 
da sua casa

de xampu, a proporção deverá 
ser em partes iguais. Principal-
mente, seque bem o cachorro 
após o banho, não o deixe ao ar 
livre pois então não terá servi-
do para nada e logo ficará com 
mau cheiro.

 3. Limpar regularmente a 
cama, coberta, colchão e, no 
geral, o lugar onde costuma ele 
dormir, é imprescindível para 
reduzir o cheiro a cachorro de 
sua casa. Ao passar tantas horas 
nesse local, ele fica totalmente 
impregnado com seu cheiro e 
a melhor forma de eliminá-lo é 
limpando com frequência. Você 
pode aproveitar para fazê-lo 
quando der banho no cachorro, 
lembrando que o mais aconsel-
hável é fazê-lo a cada 15 dias.

4. Se seu cachorro estiver 
acostumado a subir no sofá e 
poltronas, lave-os também fre-
quentemente. Consulte nosso 
artigo onde proporcionamos 
a você os melhores truques 

para limpar o sofá e se desfaz-
er do cheiro de cachorro. Não 
obstante, o mais aconselhável 
é ensiná-lo a abandonar este 
costume: seu cachorro deve ter 
seu próprio espaço e você o seu 
para marcar sua liderança e dar 
a ele um lugar onde se sentir 
seguro.

5. Da mesma forma que o 
vinagre de maçã é bom para 
neutralizar o cheiro de cachor-
ro, também é bom para elim-
iná-lo da sua casa. Para isso, 
adicione 1/4 de xícara deste 
vinagre em seu detergente ha-
bitual ao lavar as roupas de seu 
cachorro e as capas do sofá, 
etc. Você também pode fazê-lo 
ao limpar o tapete, já que cos-
tuma ser um dos lugares favori-
tos dos cachorros para deitar e 
também ficam a cheirar a eles.

6. Um truque muito efi-
caz para eliminar o cheiro de 
cachorro da sua casa é usar um 
produto absorvente de cheiros 
como o bicarbonato de sódio. 
Polvilhe um pouco pelos cômo-
dos da casa onde seu cachorro 
costuma estar e deixe atuar 
durante a noite toda. Não faça 
isso onde seu cachorro estiver 
dormindo porque se ele ingerir 
o produto em grandes quan-
tidades pode ter problemas 
gastrointestinais. Aplique o bi-
carbonato sobre sua cama ao 
levá-lo para passear, por exem-
plo, e deixe atuar durante uma 
hora.

Depois desse tempo, sim-
plesmente passe um aspi-
rador e pronto! Sua casa já 
não vai cheirar a cachorro. 
Pode polvilhar tanto o chão 
como o sofá e os tapetes.

7. Por último, se tiver mais 
de um cachorro e sua casa con-
tinua cheirando a eles apesar 
dos truques anteriores, você 
tem a opção de colocar em sua 
casa um purificador de ar. Ape-
sar de ser o remédio mais caro, 
também é o mais eficiente já 
que elimina todo o tipo de mau 
cheiro e agentes contaminantes 
como bactérias, vírus, etc. Além 
disso, os ambientadores ofere-
cerem a possibilidade de mant-
er o bom cheiro. Se quiser evitar 
o mau hálito de seu cachorro, 
consulte nosso artigo onde de-
talhamos como fazer isso.
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O 27º Festival Bento em 
Dança encerra mais um ano 
bem-sucedido, celebrando a arte 
e a poesia da dança. Para a últi-
mo dia de apresentações, está 
programada a tradicional Noite 
de Gala, com um dos momentos 
mais esperados por todos; baila-
rinos e público. A partir das 19h, 
os vencedores da 27º do Festival 
Bento em Dança, sobem ao palco 
para reapresentar as coreografi-
as premiadas. O valor do ingresso 
será de R$ 15,00 por pessoa, sen-
do que estudantes e idosos pag-
am meia entrada.

Durante os últimos sete dias, 
o festival, teve mais de 600 co-
reografias inscritas, somando 
um total de 5.000 participantes 
em todas as atividades promov-
idas pelo Bento em Dança. Fo-
ram proporcionadas 35 horas de 
espetáculo, onde o público pode 

Bento em Dança encerra com Noite de Gala
assistir a apresentações de ballet 
clássico, jazz, sapateado, danças 
urbanas, danças populares, dança 
contemporânea e estilo livre.

O Bento em Dança também 
levou a arte para o centro da ci-
dade e ofereceu aulas gratuitas 
para crianças de escolas munici-
pais e estaduais. Mais de 100 cri-
anças tiveram a oportunidade se 
aproximar do universo da dança. 
A mostra aberta também reuniu 
centenas de pessoas em frente 
ao palco, localizado na Feira do 
Livro de Bento Gonçalves. Gru-
pos e escolas que concursaram 
no Bento em Dança, mostraram 
seus trabalhos em apresentações 
abertas ao público. A diretora 
artística Bárbara Rey, comen-
tou que as inovações desse ano, 
foram muito bem recebidas pela 
comunidade da dança. "Ao longo 
do evento, fomos recebendo ex-

celentes feedbacks dos coreógr-
afos participantes e dos diretores 
de escolas em relação às melho-
rias implementadas nesse ano, o 
que mostra que seguimos pelo 
caminho certo", acrescenta.

Barbará revela que a comuni-
dade da dança pode esperar ain-
da mais novidades para a próxima 
edição do Bento em Dança, que 
acontece em 2020. "Nós já esta-
mos pensando no festival do ano 
que vem e posso afirmar que terá 
ainda mais novidades e surpresas 
para nossos bailarinos", finaliza.

Programação sexta-feira 
(11/10):
14h30 – Finalização do Work-

shop coreográfico
19h – Início da Noite de Gala, 

com premiação do concurso do 
dia 10, premiações especiais em 
dinheiro e Prêmio Tito Barbón.


