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Além das habilidades técnicas, deve ser inerente a um bom 
profissional a forma com que ele se relaciona com colegas, 
clientes e fornecedores, não ser tóxico lhe garantirá chances
a mais de ser um excelente profissional.

COMPORTAMENTO
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É uma semana para finalizar situ-
ações que estavam suspensas no seu 
trabalho e que impactavam a sua at-
uação profissional. A rotina e a forma 
de produzir passam por mudanças sig-
nificativas para o seu desenvolvimento. 
O mesmo vai acontecer com o modo 
como você deve aplicar os hábitos e 
os efeitos em sua saúde. É um semana 
positiva para analisar como é possível 
estabelecer contatos promissores com 
pessoas que estão próximas, direta-
mente com você ou sob a sua super-
visão. As pessoas estão abertas a trocar 
e a entender o momento pelo qual você 
vem passando.

Nesta semana, você perceberá 
a oportunidade de olhar para os seus 
interesse levando em consideração os 
talentos, o lazer, o reconhecimento e as 
experiências com filhos ou com namo-
ro. Os movimentos ativam cursos, de-
senvolvimento de talentos, viagens e 
divulgação de informações pertinentes 
aos seus interesses pessoais. O céu 
pede atenção com ansiedade e com ir-
ritação em relação a uma pessoa que 
está longe ou que conflita com as suas 
ideias. A paciência e a tolerância devem 
ser colocados em prática. É uma sem-
ana positiva para movimentar os proje-
tos e as suas ideias.

O céu favorece o encerramen-
to de investimentos e de experiên-
cias profissionais. É importantíssimo 
avaliar o cenário em que você está 
inserido, para que seja possível de-
senvolver uma atuação mais dinâmica 
e independente. Uma pessoa o ajuda 
a interagir com planos mais ousados, 
então acordos podem ser firmados 
entre vocês. As relações são muito 
bem-vindas, porque colaboram para 
uma atuação mais organizada em 
projetos ou em atividades em equipe. 
O seu maior desafio é interagir com 
as atividades diárias e com a forma de 
produzir no trabalho.

O céu colabora com investimentos 
e com a utilização de recursos com-
partilhados. Existe a necessidade de 
finalizar pendências familiares, colo-
cando o foco em pagamento de contas 
e em acertos que estavam suspensos, 
mas que não podem ser levados adi-
ante da mesma forma. A experiência 
lhe deixa ansioso e pode acentuar 
desfechos complicados mas necessári-
os para que os seus projetos futuros 
floresçam. Existem pessoas que par-
ticipam dessas escolhas e que colab-
oram para o desenvolvimento de suas 
ideias.

É uma semana positiva para es-
tabelecer parcerias e contatos que o 
auxiliam a inovar o setor financeiro. 
Esteja atento a contatos próximos, 
reuniões e convites, principalmente 
aqueles que você já esteja aguar-
dando. É uma semana favorável para 
avaliar os investimentos e também 
para finalizar os trâmites que pos-
sam estar suspensos e aguardan-
do definições que envolvem outras 
pessoas. O seu maior desafio é lidar 
com uma pessoa específica, portanto 
tenha atenção com a impaciência. O 
céu pede de você maior flexibilidade.

É uma semana importante para 
movimentar os interesses pessoais e 
para avaliar as experiências que dão 
destaque ao reconhecimento, ao lazer 
e aos afetos com filhos e romances. Da 
mesma forma que você está consciente 
de como pode atuar com os assuntos 
citados, sente-se incomodado e irritado 
com uma pessoa que interfere em seus 
interesses. As decisões devem ser pro-
movidas com consciência das relações 
de afetos que devem ser mantidas com 
qualidade e bem-estar. É uma sema-
na ótima para focar no trabalho e para 
criar movimentos estruturais para pro-
mover mudanças pertinentes.

 Você está consciente de como 
deve agir em família para obter 
soluções na dinâmica doméstica, mas 
concomitantemente está irritado com 
uma pessoa muito próxima, então o céu 
pede de você equilíbrio emocional para 
manter algumas relações com harmo-
nia. As relações familiares podem inter-
ferir no relacionamento ou vice-versa. 
Por outro lado, você se sente ótimo para 
promover o lazer e para estruturar pla-
nos que levam tempo, principalmente 
projetos destinados aos filhos e ao laz-
er. Apesar dos eventos familiares exi-
girem muito de você, é numa fase leve e 
de excelente desenvolvimento pessoal.

 Você está em condições de perce-
ber como pode atuar com parceiros ou 
como é possível movimentar as suas id-
eias com pessoas próximas e significa-
tivas para o seu desenvolvimento. O 
cenário também aponta precipitações e 
decisões relacionadas ao campo finan-
ceiro. Os projetos impõem uma atuação 
mais forte para lidar com o planejamen-
to financeiro, o que ativa os investimen-
tos. Uma conversa íntima com as pes-
soas envolvidas neste projeto o ajuda a 
fazer escolhas para promover o fluxo de 
caixa e a obtenção de resultados finan-
ceiros mais intensos.

É uma semana para divulgar infor-
mações do seu interesse e a experiên-
cia o deixa em destaque. Quero dizer 
com isso que os resultados dependem 
de você. Vai sentir a necessidade de 
encarar de frente as metas e desen-
volvê-las rapidamente, entretanto essa 
postura acentua a ansiedade e deve 
levar em consideração as responsabil-
idades envolvidas, o tempo que vai le-
var e a sua dedicação. Existem também 
compromissos que o atrelam a outras 
pessoas, sejam parceiros, sócios e o 
cônjuge. Mas o céu colabora com inves-
timentos e negociações que fortalecem 
e estruturam a sua atuação profissional.

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 pede segredo a Paloma 

sobre sua gravidez. Gisele se as-
susta com a intenção de Diogo de 
envenenar Alberto. Paloma pede 
a Ramon para voltar para casa. 
Diogo coloca o veneno na xícara 
que está à frente do local em que 
Alberto costuma sentar à mesa. 
Gisele fica apavorada ao ver que 
Sofia sentou no lugar de Alberto. 
Paloma sugere que as xícaras se-
jam trocadas como a brincadeira 
de escravo de Jó, o que faz com 
que Diogo não saiba mais qual a xí-
cara que contém o veneno. Alber-
to convida todos a tomarem o chá.

Diogo finge um mal-estar 
para impedir que alguém tome o 
chá envenenado. Gisele ameaça 
se afastar de Diogo. Paloma não 
diz a Marcos que seu noivado 
com Ramon terminou. Ramon 
confessa a Francisca que ainda 
é apaixonado por Paloma. Dio-
go flagra Gisele com Yuri e os 
ameaça. Gisele avisa a Diogo 
que Nana está grávida, e o ad-
vogado comemora. Diogo conta 
à família que Nana está grávida.

O céu afirma que você está con-
sciente de suas necessidades e de como 
deve atuar, entretanto também está 
ansioso, o que lhe deixa irritado e com 
dificuldade para estabelecer relações 
saudáveis com pessoas próximas e de 
seu convívio. Independentemente dos 
conflitos internos que acontecem em 
seu íntimo e em silêncio, você conseg-
ue articular bem as ideias e as relações 
próximas. Todos estão abertos a ouvi-lo 
e a trocar informações pertinentes 
à experiência. É uma semana ótima 
para concluir ideias que o deixam em 
destaque e experiências que fortalecem 
as relações com os filhos.

 O céu colabora para investir, mas 
concomitantemente gera ansiedade e 
precipita decisões que estavam suspen-
sas. Esteja atento a convites e a propos-
tas de trabalho que estavam sendo 
aguardadas. É uma semana para definir 
os interesses profissionais, mas é preci-
so administrar a ansiedade. A fase está 
ótima para realizar reuniões, traçar me-
tas e estabelecer acordos com parcei-
ros, sócios ou pessoas que se ligam aos 
seus objetivos. O céu favorece também 
viagens, estudos e abertura para ex-
pressar o que pensa e aquilo em que 
acredita. 

 O céu favorece contatos próximos 
que visam uma troca objetiva e clara 
dos interesses envolvidos. É um bom 
momento para viajar e estudar, entre-
tanto é preciso levar em consideração 
os assuntos práticos que envolvem o 
seu trabalho e a sua rotina. É possível 
que você sinta a necessidade de ex-
pressar o que pensa sobre os assun-
tos que o cercam, mas você deve dar 
atenção a brigas ou discussões com 
pessoas próximas. O céu pede de você 
habilidades para se relacionar, com o 
objetivo de agregar situações isoladas 
em seu trabalho. 

Maria da Paz consegue a úl-
tima vaga para participar do con-
curso de bolos. Rock vai com Eu-
sébio falar com Matilde e estranha 
que ela conheça seu pai. Régis 
reclama da cela superlotada. 
Evelina mente para Camilo e Yo-
hana e ajuda Jô. Evelina comenta 
com Maria da Paz a desconfiança 
que tem sobre Jô. Otávio alerta 
que Vivi precisará abandonar sua 
carreira para fugir com Chiclete. 
Kim tenta convencer Márcio a se 
casar com ela. Eusébio questiona 
Cornélia sobre Maltide. Antero 
avisa a Régis que não conseguiu 
confirmar seu álibi no endereço 
da massagem. Vivi se aconsel-
ha com Kim sobre a proposta de 
Otávio. Téo flagra Jô discutin-
do com Evelina e desconfia.

Jô e Evelina disfarçam na 
frente de Téo. Maria da Paz co-
menta com Amadeu sobre a de-
sconfiança que a mãe tem da 
filha. Cornélia impede que to-
dos da casa comam a comida da 
festa antes de seus convidados.

Poliana diz a Luisa que dese-
ja terminar seus estudos na Ruth 
Goulart, e pede para continuar 
na cidade. Pendleton pergunta a 
Ester o que ela sente por Polia-
na. Fernanda pede para Raquel 
ficar em casa para tomar conta 
de Poliana e Lorena. Guilherme 
e Filipa conversam sobre o prob-
lema de sua avó. Roger fica furi-
oso ao saber que Guilherme foi 
falar com OTTO sobre os proble-
mas de sua família, e o proíbe de 
sair. Branca fica enciumada com 
a aproximação de Glória e Antô-
nio. Waldisney pede desculpas a 
Luisa pelo ocorrido em sua casa. 
Sem mostrar o rosto, Lindomar 
se apresenta no evento do CLP, 
e o público tem uma reação in-
esperada. Proibidos de irem ao 
show, Raquel e Guilherme jogam 
Vetherna juntos.

Ciúme e possível traição são os motivos da separação 
de Thiaguinho e Fernanda Souza

Ninguém foi pego de surpre-
sa, pois o casal vivia uma crise na 
relação. No seu canal do youtube 
a atriz já havia sinalizado que 
gostaria de ter filhos e chegou até 
a anunciar o  fim de seu  progra-
ma no GNT para dar uma pausa 
para engravidar. Mas o que corre 
à boca miúda nos bastidores dos 
famosos é que Thiaguinho levava 
uma vida de solteiro quando esta-
va longe da apresentadora.

“Ela se cansou de tentar soz-
inha, embora os dois se gostem 
muito”, afirmou uma amiga da 
atriz, que não quis se identific-
ar. De novo Fernanda Souza fez 
uma pausa na carreira no mun-
do artístico, agora para recorrer 
à terapia, em busca de entender 
melhor suas questões pessoais.

Os dois ainda fizeram um 
apelo para o que público respeite 
o momento do casal. “Nossas 
dores devem ser respeitadas e 
também as dos nossos familiares, 
pois com certeza é dessa maneira 
que você gostaria de ser tratado”.

Os dois estavam juntos desde 2011 e o casamento havia sido oficializado em 2015
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18 DE OUTUBRO
19h - SHOW DE MÚSICA 

GAÚCHA COM GRAVAÇÃO DO 
GALPÃO CRIOULO

Local: Rua Coberta (Rua Dr. 
Rolando Gude, 11-187 - Planalto, 
Bento Gonçalves)

Neto Fagundes; Analise 
Severo; Tchê Guri; César Olivei-
ra e Rogério Melo; Machado e 
Marcelo do Tchê; Roger Morais; 
Luiza Barbosa; Tatiéle Bueno; 
Cristiano Quevedo e Gabriel; The 
All Pargatas

20 DE OUTUBRO
14hs - FESTIVAL PROMES-

SAS
Local: Rua Coberta (Bento 

Gonçalves)
Apresentação de diversos 

artistas regionais e nacionais do 
estilo gospel. Ingresso 1 kg de ali-
mento não-perecível.

MIDIAN LIMA; ISADORA 
POMPEO; ANDRÉ E FELIPE; 
CLOVIS (PRETO NO BRANCO); 
CAMILA CAMPOS; PG; WILLY 
GREGORY; REBECA CARVALHO; 
SUELLEN LIMA; MINISTÉRIO 
ALIANÇA DO TABERNÁCULO; 
ASBEME; FABINHO VARGAS

19h30 - NINHO DA CRIAÇÃO
Local: Fundação Casa das Ar-

tes (Bento Gonçalves)
O Ninho da Criação é o en-

contro anual de grandes compos-
itores brasileiros, que se reúnem 
e interagem com o público can-
tando e contando as histórias de 
suas composições. O composi-
tores Paulo Massadas, Carlos Col-
la, Peninha e Nando Cordel vão 
cantar alguns de seus sucessos  

Festa Nacional da Música acontece de 18 a 22 de outubro com 
muitas atrações

como “Um Dia de Domingo”, “Me 
dê Motivos”, “Sozinho”, “Whiski a 
Go Go”, “Uni-Duni-Tê”, “De Volta 
Pro meu Aconchego”, “Falando 
Sério”, entre outros. O show é 
apresentado por Gisa Nunes.

Dia 21 OUTUBRO
15h - SHOW PARA ES-

TUDANTES NA CASA DAS ARTES
Local: Fundação Casa das Ar-

tes (Bento Gonçalves)
Guri de Uruguaiana; Zueira; 

Rappin' Hood; Mestre Robson 
Miguel; Ovelha

22h - NOITE DE SHOWS E 
PREMIAÇÕES

Local: Salão Malbec do 
Dall'Onder

Bruninho e Davi (cantores); 
Dudu Nobre (cantor); Vitor Kley 
(cantor); Paulo Ricardo (cantor); 
Bruno Caliman (cantor e compos-
itor); Eduardo Lages (maestro); 
Sérgio Loroza (cantor e ator); 
Totonho Villeroy (cantor e com-
positor); Fresno; Midian Lima 
(cantora); Sérgio Affonso (pres-
idente da gravadora WARNER 
Brasil); Gustavo Vianna (diretor 
do AR ABRAMUS); Chico Ribei-
ro (diretor de AR UBC); Northon 
Vanalli (diretor de Marketing da 
Sonotec); Estúdio Audio Porto; 
Fábrica do Futuro

22 DE OUTUBRO
9h30 - SHOW PARA ES-

TUDANTES NA CASA DAS ARTES
Local: Fundação Casa das Ar-

tes 
Guri de Uruguaiana; Zueira; 

Rappin' Hood; Mestre Robson 
Miguel; Ovelha.

Paulo Ricardo

Maestro Eduardo Lages

Vitor Kley
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Será que você é um profissional tóxico e não sabe?  Identifique e 
fuja destes comportamentos
Saiba quais são as cinco das atitudes tóxicas que profissionais podem ter no trabalho

Uma pesquisa que analisou 
o perfil de mais 60 mil profissio-
nais, desenvolvida pela Harvard 
Business School, identificou que 
ter na equipe, colaboradores 
competentes pode significar uma 
economia de até US$ 5 mil, por 
empregado. Entretanto, ter na 
equipe um bom profissional, mas, 
que apresenta comportamentos 
tóxicos, pode onerar em até US$ 
12 mil os custos da empresa.

A forma com que as pessoas 
se relacionam é muito importante 
por diversos fatores dentro de 
uma empresa, tanto no que se 
refere à harmonia e desempenho 

quanto na conquista de metas e 
clientes.

Por este motivo, é possível 
dizer que além das habilidades 
técnicas, deve ser inerente a um 
bom profissional a forma com que 
ele se relaciona com colegas, cli-
entes e fornecedores.

De acordo com a pesquisa, a 
convivência com um colega tóxi-
co pode interferir e muito na pro-
dutividade, engajamento e con-
sistência de toda a equipe, o que 
acaba gerando a empresa custos 
extras com possíveis demissões, 
recrutamentos e treinamentos.

Por este motivo, você como 

gestor ou outro funcionário, fique 
atento para saber identificar uma 
pessoa tóxica no ambiente de 
trabalho, mas antes, analise bem, 
esta pessoa pode ser você. Mes-
mo que de forma involuntária, 
você pode estar praticando vários 
destes comportamentos.

Comportamentos
O Sabe-Tudo: Os arrogantes 

têm o seu crescimento profission-
al prejudicado pela arrogância, já 
que ela impede o aprendizado.  
As pessoas arrogantes têm uma 
grande dificuldade de escutar, 
compartilhar aquilo que sabem, 

além de serem resistentes às mu-
danças e acharem que são mel-
hores que os outros.

O Reclamão: Nada nunca está 
bom ou basta, para pessoas que 
só sabem reclamar. Para eles, o 
seu grande prazer está em en-
contrar defeitos em tudo que os 
outros fazem. Não caia nessa 
armadilha. Críticas são sempre 
bem-vindas, mas seja pró-ativo e 
construa soluções com seus cole-
gas e/ou gestores.

O que deixa tudo para depois: 
A procrastinação pode ser con-
siderada a maior ladra de carrei-
ras e fortunas do mundo. Se você 
é uma das pessoas que deixa tudo 
para última hora e está sempre 
com prazos, funções e tarefas 
atrasadas, saiba que você afeta 
não só a sua produtividade, mas 
também daqueles que contam 
com o seu trabalho.

Se analise! Identifique os mo-
tivos desta atitude e tente mudar.

Pata de Elefante: Se per-
gunte, ao chegar no trabalho, 
você é recebido com gentileza, 

cordialidade, suavidade ou 
alegria? Você costuma cumpri-
mentar seus colegas de trabalho? 
Pede as coisas com educação? 
Fala com respeito ou sua comu-
nicação sai de qualquer jeito, 
afinal você não tem tempo para 
melindres? Reveja sua gentileza, 
ela é essencial para um ambiente 
de trabalho saudável e na con-
strução da sua reputação.

Tititi: Não fale mal de outras 
pessoas, tanto na sua vida pes-
soal e muito menos em ambi-
entes de trabalho. Essa postura 
transmite falta de confiança, im-
aturidade e riscos à imagem da 
empresa. Foque no seu valor, no 
que você tem de bom e pouco a 
pouco você também verá o que 
tem de bom nas pessoas ao seu 
redor.

Mantenha esses compor-
tamentos no seu radar de auto 
avaliação profissional e de boa 
convivência. 

Afinal, cabe a cada um zelar e 
garantir um ambiente de trabalho 
saudável e produtivo.

Um dos comportamentos mais tóxicos, que pode afetar além imagem de quem 
fala, como a autoestima da pessoa que está sendo alvo, é a fofoca

As pessoas arrogantes têm uma grande dificuldade de escutar, compartilhar 
aquilo que sabem, além de serem resistentes às mudanças e acharem que são 
melhores que os outros
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Quem disse que tiara de festa é só
para noivas?

 Muitas atrizes de Hollywood 
já aderiram ao adereço charmoso. 
Principalmente para quem tem 
cabelos curtos a opção é salva-
dora, já que não há mutas opções 
de penteados de festa para quem 
tem madeixas curtas.

Douradas, prateadas, com 
miçangas: vale tudo. O difícil é 
encontrar no comércio local, mas 
há opções interessantes na inter-
net.

Mas, se você for mesmo hab-
ilidosa, pode fazer a sua e arrasar 
nas festas de formatura e casa-
mentos do final de ano. Inspire-se
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Usuário do WhatsApp poderá decidir 
sobre inclusão em grupos
Aplicativo está testando nova configuração de privacidade, que vai possibilitar às pessoas 
escolherem se desejam entrar em um grupo de bate-papo ou não

O WhatsApp pode alterar 
sua configuração de entrada e 
saída dos usuários em grupos 
de bate-papo. Nesta sexta-feira 
(11), o WABetaInfo divulgou infor-
mações de que o aplicativo está 
testando um novo recurso em sua 
versão Beta 2.19.289, chamado 
"Lista Negra" (Blacklist, em in-
glês). A ferramenta visa impedir 
que uma pessoa seja adicionada 
a um grupo sem consentimento. 

Com a nova configuração, 
um convite vai aparecer para o 
usuário mostrando que uma pes-
soa o convidou para entrar em um 
grupo. Assim, fica a critério do in-
divíduo aceitar entrar ou não.

A Lista Negra vai substituir 
a opção "Ninguém" nas configu-
rações de privacidade de grupos. 
No entanto, o WABetaInfo aler-
tou que ao escolher ativar a nova 
opção, não poderá voltar para a 

anterior.
Outra novidade é o modo es-

curo do aplicativo, ainda sem pre-
visão de lançamento. Apesar das 
novas funcionalidades, algumas 

pessoas disseram que a versão 
beta está travando o aplicativo. 
Vale ressaltar que as mudanças 
não são definitivas e a versão ain-
da está em fase de testes. 

Primeiro celular com
radar é revelado nos EUA

O Google revelou o Google 
Pixel 4 e o Google Pixel 4 XL nesta 
terça-feira (15), os primeiros ce-
lulares do mundo com radar inte-
grado e que permitem ao usuário 
o controle do smartphone sem 
precisar encostar na tela. Além 
disso, os lançamentos receberam 
incrementos na ficha técnica e no 
conjunto fotográfico, que passa 
a ser duplo, com lente teleobjeti-
va, e repete o esquema quadrado 
adotado pela Apple no iPhone 11. 
Os telefones têm preço sugerido 
a partir de US$ 799 (cerca de R$ 
3.310 em conversão direta) nos 
Estados Unidos.

Não há expectativa de lança-
mento dos sucessores do Pixel 3 
e do Pixel 3 XL no Brasil, uma vez 
que o gigante da tecnologia ja-
mais vendeu os próprios celulares 
no mercado doméstico.

De acordo com a fabricante, o 
recurso batizado de Motion Sense 
bate o Face ID do iPhone na biom-
etria por reconhecimento facial. 
O sensor também sabe quando o 
usuário passa a mão por perto, para 
detectar gestos de ignorar ligação 

ou pular para a música seguinte.
O Google Assistente foi rede-

senhado. Agora, funciona no tele-
fone sem depender de internet 
para algumas funcionalidades. Os 
aparelhos também contam com 
reconhecimento de fala integra-
do e veloz. Não é preciso recorrer 
à conexão para usar o gravador 
de voz também como ferramen-
ta de transcrição, por exemplo.

São 3 cores: pre-
to, branco e laranja.

A ficha técnica chama a at-
enção também pela tela de 90 
Hz. O recurso torna as animações 
de sistema e interações com 
aplicativos visualmente mais 
agradáveis. Ele é particularmente 
interessante para jogadores.

São duas câmeras na tra-
seira do telefone, inclusive uma 
teleobjetiva. Um dos executivos 
do Google provocou a concor-
rência ao afirmar que considera 
esta lente – que se aproxima do 
personagem – mais importante 
que a grande angular. Vale lem-
brar que o iPhone 11 ganhou ultra 
wide em meados de setembro.

Como já era esperado, o 
Google decidiu refazer as tec-
nologias fotográficas. Há, por 
exemplo, o Live HDR+, sistema 
que permite ver em tempo real 
como as imagens finais vão fic-
ar depois de capturadas com 
HDR – técnica que preserva o 
contraste e os detalhes da foto.

O app oficial de câmera 
ganhou mais controles para 
ajustar apenas as sombras ou 
apenas as partes claras das fo-
tos. Nenhum outro telefone 
oferece recursos assim sem 
instalar aplicativos de tercei-
ros, de acordo com a empresa.

O modo retrato foi incre-
mentado para funcionar com as 
duas câmeras. Já a visão noturna 
continua presente, para registrar 
cenas onde há pouca iluminação.

Os telefones têm preço sug-
erido a partir de US$ 799 (cerca 
de R$ 3.310 em conversão direta) 
e US$ 899 (R$ 3.720) nos Esta-
dos Unidos, respectivamente, e 
chegam às lojas em 24 de out-
ubro. Até o momento, não há pre-
visão de lançamento no Brasil.

Golpes no WhatsApp 
usam Dia das Crianças e 
atingem 85 mil pessoas

Às vésperas do Dia das Cri-
anças 2019, comemorado neste 
sábado (12) no Brasil, a empresa 
de segurança Kaspersky identifi-
cou duas campanhas maliciosas 
circulando no WhatsApp usando a 
data como isca para roubar dados 
dos usuários. As falsas promoções 
usam o nome e imagens da Turma 
da Mônica e da loja de brinquedos 
RiHappy para enganar as vítimas. 
Em menos de 24 horas, mais de 
85 mil pessoas acessaram os links 
criminosos.

De acordo com a Kaspersky, 
os golpes são diferentes. Em um 
deles, uma imagem promete pre-
sentear o usuário com um "Combo 
de cinco historinhas" da Turma da 
Mônica. A arte criada pelos crimi-
nosos é estampada pelos famosos 
personagens dos quadrinhos de 
Maurício de Sousa. Para suposta-
mente receber o prêmio — que é 
falso —, o usuário deve informar 
seu e-mail, número de telefone 
e nome completo — esses dados 
pessoais coletados pelos ban-
didos podem ser vendidos para 
campanhas de spam.

Essa é a segunda vez neste 
mês que a Turma da Mônica é us-
ada por criminosos para roubar 
dados dos usuários. No início de 
outubro, uma campanha similar 
tentava roubar dados de cartão de 
crédito das vítimas usando a mes-

ma artimanha. Nesta quinta-feira 
(10), o perfil oficial da marca no 
Twitter emitiu um comunicado 
alertando sobre a falsa promoção.

O outro golpe utiliza a mar-
ca da RiHappy, informando que 
a loja teria reservado 100 mil 
brinquedos para distribuir como 
brinde aos usuários que acessar-
em o link malicioso no mês das 
crianças. Caso a vítima clique 
na URL, terá que preencher um 
formulário com três perguntas e 
será incentivada a compartilhar 
a mensagem com dez contatos 
ou cinco grupos. O objetivo é le-
var as pessoas a acessarem sites 
com propagandas que garan-
tirão renda para os criminosos.

Como se proteger
Para se proteger dos golpes, 

vale checar os meios de comu-
nicação oficiais das empresas, 
como sites, canais telefônicos 
e redes sociais com conta ver-
ificada, para conferir a veraci-
dade das promoções antes de 
clicar em links recebidos no 
WhatsApp. Também é recomen-
dado desconfiar de ofertas muito 
vantajosas e fora da realidade.

Além disso, recomenda-se 
usar programas de segurança 
e antivírus nos smartphones, 
especialmente se os aparelhos 
forem utilizados por crianças.

Golpe usa falsa promoção de loja de brinquedos para enganar vítimas
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Dez coisas que você pode fazer no novo
sistema macOS Catalina

O macOS Catalina, versão 
mais recente do sistema opera-
cional da Apple, foi liberado na 
última segunda-feira (7) com 
diversas novidades para Macs. 
A atualização é marcada pelo 
fim do iTunes, que tem funções 
desmembradas entre o Finder e 
três aplicativos. Ela também conta 
com mais funções da Siri, que está 
mais inteligente, oferece melhor 
integração com o ecossistema do 
iPad e estreia a plataforma de jog-
os Apple Arcade nos computado-
res da marca.

O software está disponív-
el para atualização gratuita nos 
MacBook de 12”, MacBook Air, 
MacBook Pro, iMac e Mac Mini 
com versões fabricadas a par-
tir de 2012, além do Mac Pro (a 
partir de 2013) e do iMac Pro. 
Veja a seguir dez coisas que 
você pode fazer após o update.

1. Usar o iPad
como segunda tela
O macOS Catalina tem como 

uma das novidades o Sidecar, re-
curso que permite usar o iPad 
como segunda tela e estender a 
área de trabalho. O usuário pode 
escolher se deseja conectar o 
tablet via Wi-Fi ou cabo Light-
ning para ter mais estabilidade. 
Além de aumentar o espaço uti-
lizável em Macs com tela peque-
na, a função permite usar um 
iPad Pro como mesa digitaliza-
dora com ajuda da Apple Pencil.

2. Usar apps separados para
músicas, filmes e podcasts
O desmembramento de 

funções do iTunes tende a deix-
ar suas funções mais fáceis de 
usar. O app TV concentra a bibli-
oteca de filmes e séries adquiridas 
pelo usuário na loja da Apple e, 
em breve, servirá para acessar o 

serviço de streaming Apple TV+. 
Já para consumir música, seja 
com download de faixas com-
pradas ou por streaming, basta 
usar o novo app do Apple Music. 
Os podcasts também ganhar-
am um aplicativo próprio com 
visual semelhante aos demais 
voltados para entretenimento.

3. Sincronizar iPhone
pelo Finder
A remoção do iTunes também 

simplifica a sincronização do iP-
hone e iPad conectados ao Mac. 
A partir da versão Catalina, o 
sistema identifica o aparelho au-
tomaticamente e mostra seus ar-
quivos no Finder. Por lá, o usuário 
pode transferir documentos, 
músicas e outras mídias, além de 
executar backups e restaurações 
sem precisar navegar pelos men-
us confusos do antigo programa.

4. Monitorar o tempo de uso
Ao atualizar para o macOS 

Catalina, o usuário poderá usar 
o novo recurso Tempo de Uso 
para monitorar o volume de uso 
de cada aplicativo instalado no 
computador. É possível definir 
limites e programar alertas que 
avisam quando um aplicativo 
está aberto por muito tempo. A 
ideia é que as funções reduzam 
distrações e ajudem a focar no 
que é importante. O recurso ex-
iste no iPhone desde o iOS 12.

5. Controlar por voz
A atualização estreia um sis-

tema mais avançado de recon-
hecimento de fala que permite 
executar ações mais complexas 
no Mac apenas usando a voz. O 
sistema cria uma grade na tela e 
permite que o usuário diga ex-
atamente em qual zona clicar 
para seguir instruções. Há ainda 

diversos comandos para navegar 
na web e interagir com qualquer 
programa instalado. Em tese, 
qualquer coisa que se faz normal-
mente com teclado e mouse pode 
ser realizada com ditado. A novi-
dade está no menu de acessibili-
dade das Preferências do Sistema.

6. Jogar games do Arcade
O macOS Catalina também 

oferece acesso ao Apple Ar-
cade, nova assinatura de games 
com gráficos avançados que 
chega também para iPhone e 
iPad. A maioria dos títulos está 
disponível apenas para tablet 
e celular, mas já existem vári-
as opções também compatíveis 
com o Mac. Acesse a aba “Ar-
cade” na Mac App Store e baixe 
alguns jogos para experimentar. 
É possível testar o serviço por um 
mês antes de começar a pagar. 

7. Acessar a conta Apple
Assim como o iOS, o macOS 

passa a mostrar a conta Apple 

do usuário com mais destaque 
nas configurações. Ao abrir as 
preferências do sistema, é pos-
sível ver a foto de perfil e atal-
hos para acessar informações 
sobre o Apple ID e gerenciar 
o Compartilhamento Famil-
iar. A mudança deve encorajar 
o usuário a ajustar detalhes da 
conta diretamente pelo sistema, 
sem necessidade de fazer login 
na web por meio do navegador.

8. Silenciar e-mails
Usuários do Apple Mail 

poderão silenciar e-mails in-
cômodos pelo aplicativo que 
acompanha o macOS Catalina.

A função deixa de emitir 
notificações quando há novas 
mensagens em uma troca de 
e-mails prolixa demais, e pode 
ser desativada a qualquer mo-
mento e em conversas distintas. 

Para usar, basta selecio-
nar um ou mais e-mails e clic-
ar no botão com ícone de sino 
na parte de cima da janela.

9. Criar notas colaborativas
O app de notas do Mac com-

partilhar conjuntos inteiros de 
itens com outra pessoa, o que deve 
economizar tempo e melhorar a 
experiência em trabalho colabora-
tivo. O programa também tem uma 
ferramenta de busca mais poder-
osa que permite encontrar ano-
tações antigas mais facilmente, 
além de trazer um novo visual de 
galeria que facilita a visualização 
do conteúdo inteiro de uma só vez.

10. Baixar apps do iPad
Em breve, outra mudança 

importante será a possibilidade 
de usar apps do iPad no Mac. A 
partir da versão Catalina, desen-
volvedores que já têm apps para 
o tablet da Apple poderão ad-
aptar o código mais facilmente e 
oferecer o download também na 
loja do sistema desktop. Segundo 
a empresa, algumas das primei-
ras opções para baixar serão o 
TripIt, Post-It, GoodNotes, Jira e 
o novo app do Twitter para Mac.

Conheça o novo roteador Wi-Fi
revelado pelo Google

Google Nest Wi-Fi é o novo 
roteador do Google, revelado nes-
ta terça-feira (15) durante o even-
to Made By Google. O modelo che-
ga para substituir o Google Wifi, 
modelo lançado em 2016, e traz 
recursos como suporte ao Goog-
le Assistente e alto-falantes para 
funcionar como uma caixa de som 
smart. Além disso, o dispositivo 
promete performance suficiente 
para velocidades até quatro vezes 
maiores em relação ao anteces-
sor.

Segundo a fabricante, a área 
de cobertura também aumentou 
em 25% e a conexão pode ser fei-
ta por meio de uma rede mesh. O 
produto chega às lojas dos Estados 
unidos em 4 de novembro por US$ 
269, trazendo duas unidades, e 
US$ 349, com três Nest Wi-Fi – R$ 
1.115 e R$ 1.447, respectivamente.

O Nest Wi-Fi é formado por 
dois ou mais dispositivos difer-
entes que se complementam. Há 
o Router, que é o roteador em si, 

e o Point, unidade que cria a rede 
mesh e funciona também como 
caixa de som inteligente, com di-
reito a suporte para comandos de 
voz via Google Assistente. Embo-
ra seja uma atualização do Google 
WiFi, ainda há algumas dúvidas a 
respeito da ficha técnica do novo 
Nest Wi-Fi. A principal lacuna, ain-
da não confirmada pelo Google, 
é se o novo sistema é compatív-
el com as novas redes Wi-Fi 6.

Em termos de números, a 
promessa é de que, usando um 
kit com duas unidades (rotea-
dor e point), o usuário consegue 

configurar uma rede de até 350 
metros de cobertura. Mais uma 
vez, em virtude do uso da tecno-
logia Mesh, a expectativa é de que 
o sinal chegue a toda essa área 
sem perdas expressivas de qual-
idade de conexão e velocidade.

Além da conectividade sem 
fio, o point oferecerá a possibi-
lidade de conexão por meio de 
cabo de rede, suportando o pa-
drão Gigabit Ethernet. Além do 
mercado americano, o Google 
informa que, até o fim do ano, 
lançará o Nest Wi-Fi em outros 
oito países ainda não confirmados.

Google Nest Wi-Fi poderá ser comprado aos pares ou aos trios

Justiça manda desbloquear 
Mega no Brasil

A disputa entre a plataforma 
de arquivos na nuvem Mega e 
os provedores de internet Claro 
(dona da NET), Oi, Vivo e Algar 
ganha um novo capítulo. A em-
presa neozelandesa divulgou que 
o Tribunal de Justiça de São Paulo 
ordenou o desbloqueio do acesso 
ao serviço. Atualmente, clientes 
das quatro empresas encontram 
dificuldades para abrir documen-
tos armazenados pela empresa.

O processo – que corre 
em segredo de Justiça – tem 
como plano de fundo queixas 
de que no Mega estariam sal-
vos arquivos que infringem di-
reitos autorais. Por conta dis-
so, a Associação Brasileira de 
TV por Assinatura (ABTA) teria 
solicitado o bloqueio do por-
tal e de outros nove endereços, 
o que originalmente foi aceito.

Nos autos, o Mega alega que 
a decisão fere o Marco Civil da In-
ternet por tirar do ar um serviço 
sem que os responsáveis se man-
ifestem. Também afirma que todo 

o conteúdo de origem duvidosa foi 
apagado da plataforma. Num dos 
trechos, ainda diz que a legislação 
não estabelece bloqueio “ilimita-
do” do acesso a páginas online.

Em entrevista exclusiva, o 
diretor Stephen Hall contou que 
só ficou sabendo da proibição 
quando as pessoas começaram 
a reclamar que não conseguiam 
acessar os arquivos de trabalho 
e particulares. O Mega estima ter 
20 milhões de usuários no país.

A alegação da ABTA, em sín-
tese, é de que os sites em questão 
“violariam direitos autorais e de 
propriedade industrial dos seus 
associados, além de praticarem 
concorrência desleal, na medida 
em que possibilitariam o acesso 
gratuito a toda a programação 
comercializada e veiculada por 
canais de TV por assinatura”.

Com mais este movimen-
to, a expectativa é de que Cla-
ro/NET, Oi, Vivo e Algar volt-
em a permitir que os usuários 
acessem o endereço mega.nz.
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Arame, arte, artesanato e    o que é possível fazer
 Com um arame flexível e um 

alicate de bico fino e um de corte 
você pode deixar a sua imagi-
nação voar.

Aqui estão algumas in-
spirações e dicas espertas sele-
cionadas nas imagens. Se você 
não tem ainda muitas habili-
dades, inicie por projetos mais 
simples para chegar, enfim nas 
esculturas. Se permita!
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Esteve de aniversário no dia 17/10, Tiago Casagrande Dalla Corte 
recebe o carinho dos pais Gilberto e Jussara Dalla corte, dos avós
Ermelindo e Gema Casagrande e dos tios Janete e Adelir Guedes

Esta fofura é a Alice, que já completou um aninho para a alegria dos 
papais Patrícia Omizzolo e Marcos Petroli

Cuidar de crianças nem sem-
pre é uma tarefa fácil, embora 
seja bastante gratificante. Quan-
do a criança em questão é teimo-
sa, as dificuldades são acrescidas 
e é preciso colocar em prática 
algumas estratégias para disci-
plinar.

Não sucumbir

Como cuidar de uma criança teimosa
a chantagens emocionais
As crianças são muito esper-

tas e sabem perfeitamente o mel-
hor caminho para atingirem um 
fim. Uma criança que faz birras 
com frequência é uma criança que 
aprendeu que essa é uma manei-
ra de alcançar os seus propósitos. 
Afinal quem é que gosta de se 
tornar no centro das atenções no 

supermercado, quando a sua cri-
ança berra e esperneia no chão 
para pedir um chocolate? É muito 
mais fácil comprar o chocolate e 
apreciar a volta da tranquilidade, 
no entanto essa é uma atitude 
muito errada, embora humana-
mente compreensível. Ser forte 
o suficiente para não sucumbir 
às chantagens da criança é uma 
forma de educar, e de lhe mostrar 
que as suas vontades e teimosias 
não são ordens que as outras 
pessoas tenham que satisfazer.

Não confundir a teimosia 
saudável com a mimada
Não há nada de errado em 

uma criança ser teimosa, desde 
que dentro dos devidos termos 
do bom senso. Uma criança tei-
mosa pode muito bem ser um 
futuro adulto com personalidade 
forte, capaz de se bater pelos 
seus valores e pelos seus ideais. 
Ser teimoso não implica forçosa-
mente ser caprichoso e mimado 
em demasia. Quando a criança 
teima nos seus pontos de vista, 
ou nas suas vontades, há que lhe 
dar a principio um crédito de con-
fiança. Escutar o que ela tem para 
dizer, perceber a razão que talvez 
exista no que reivindica e só de-
pois tomar atitudes é uma boa 
estratégia para cuidar de uma cri-
ança teimosa. Não partir logo do 
principio de que a criança está er-
rada é uma forma justa de educar.

Conversar
Muitas das crianças normal-

mente tidas como teimosas, são 
no fundo crianças que gritam por 
atenção. Talvez não escolham a 
melhor forma para conseguirem 
a atenção que querem, talvez de-
vessem tentar uma abordagem 
mais direta, menos invasiva, mas 
há que não esquecer que crianças 
são crianças, e a sua capacidade 
de ver e entender o mundo é 
muito diferente da dos adultos. 
Conversar com a criança pode 
ser o começo da solução para o 
problema da teimosia. Provav-
elmente ela até nem quer tanto 
assim aquilo que está a pedir no 
momento. Ter uma boa conversa 
com a criança teimosa pode fazer 
toda a diferença, e pode tornar a 
convivência muito mais simples e 
agradável.

Nunca perder o controle
da situação

Nunca o adulto cuidador de 
uma criança teimosa pode perder 
o controle da situação, por mais 
complicada que a criança e a situ-
ação possam ser. É ridículo medir 
forças com uma criança esgrimin-
do palavras e soltando impropéri-
os. Não será dessa maneira que a 
criança vai deixar de ser teimosa, 
muito antes pelo contrário. Tor-
nar-se-á assustadiça, ansiosa e 
irritável. O cuidador tem que es-
tar consciente das diferenças que 
separam crianças de adultos e 
precisa de adotar uma postura ra-
cional e moderada. Não sucumbir 
à tirania infantil é uma coisa bem 
diferente do que impor pela força, 
ou pelo medo aquilo que o adulto 
considera ser certo.

Cada criança
é um caso diferente
Usar o exemplo de primos e 

irmãos bem comportados não é 
uma técnica que surta grandes 
efeitos quando se trata de lidar 
com uma criança teimosa. Cada 
criança é uma pessoa diferente, 
dotada de personalidade própria 
e de formas de reagir muito pes-
soais. Não é por ser confrontada 
com as diferenças de comporta-
mento entre si  e outros, que a 
criança  vai deixar de ser teimosa. 
O melhor é aceitar que as estraté-
gias de educação que resultaram 
muito bem anteriormente podem 
não ser tão eficazes no presente 
caso, e procurar soluções difer-
entes e inovadoras para o prob-
lema.

Pesquisar sobre o assunto
Nos dias de hoje a informação 

sobre quase tudo está acessív-
el para quase todas as pessoas. 
Procurar informação sobre ca-
sos semelhantes de crianças 
igualmente teimosas, analisar 
depoimentos prestados por pais, 
professores, e profissionais de 
saúde sobre a teimosia infantil, 
ler artigo, livros, assistir a vídeos 
alusivos a esta temática são boas 
técnicas para se aprender um 
pouco mais sobre como cuidar de 
uma criança teimosa.

Criar um conjunto
de regras e incentivos
As crianças, mesmo as mais 

teimosas, costumam reagir bem 
a desafios. Criar um conjunto de 
regras que a criança deva seguir, 
proporcionando-lhe recompen-
sas que funcionem como incen-
tivos a um comportamento mais 
ajustado resulta quase sempre 
bem. A teimosia desaparece por 
vezes quando surge a possibil-
idade de fazer algo muito mais 
divertido, e a técnica ação/con-
sequência pode ser uma solução 
para cuidar melhor de uma cri-
ança teimosa.

É importante que os cui-
dadores não cometam erros na 
educação dos filhos nem per-
derem a esperança de que a cri-
ança comece a corresponder 
aos esforços feitos no sentido de 
se comportar melhor. Algumas 
crianças são teimosas durante 
toda a sua infância e prosseg-
uem teimosas pela adolescência 
fora, mas noutros casos, com as 
técnicas acertadas, e com mui-
ta paciência os bons resultados 
começam a surgir rapidamente.

Questões como a violência 
contra a mulher e a homofobia 
são temas que devem ser aborda-
dos. Até porque nossos filhos não 
podem mais reproduzir formas de 
opressão historicamente enraiza-
das.

No entanto, muitas vezes os 
pais não conseguem introduz-
ir esse assunto. Para alguns fica 
difícil encontrar a abordagem 
apropriada. No entanto, existem 
livros infantis que podem ajudar 
nesse processo.

Por exemplo, o livro Frida 
Kahlo para meninas e meninos, 
da escritora argentina Nadia Fink. 
Essa obra é uma excelente ferra-

Livros para falar sobre respeito e igualdade
menta para a criança começar a 
entender o feminismo, a luta de 
classes e a arte. Contada a partir 
da biografia da pintora mexicana 
Frida Kahlo, o livro tem muitas il-
ustrações e um texto leve.

Outra informação que não 
pode faltar na infância dos seus 
filhos é a homossexualidade. E o 
livro Meus dois Pais, do aclamado 
escritor brasileiro Walcyr Carras-
co, fala sobre o assunto de manei-
ra conveniente.

A história é sobre o menino 
Naldo, cujos pais são separados. 
Após um tempo, o pai de Naldo 
começa a viver junto com seu 
companheiro Celso. O menino, 

então, descobre a beleza de ter 
um pai homossexual e desmas-
cara o preconceito dos parentes 
da família.
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O Bono, gatinho da Ana Carolina, vai completar 14 anos mas ainda
parece um filhote

Uma vez superada a lactân-
cia, o cão vai se iniciar no cresci-
mento e por isso deveremos 
contar com um alimento espe-
cializado que vamos encontrar à 
venda com o nome de Junior.

Trata-se de comida com um 
alto valor energético que conta 
com nutrientes muito diferentes, 
além disso costumam estimular 
as defesas naturais do animal, tão 
necessárias neste momento. No 
veterinário ou em lojas especial-
izas irão recomendar-lhe o mais 
adequado segundo o tipo de cão, 
pois pode variar segundo o seu 
tamanho.

A quantidade média 
recomendada nestes
casos costuma ser:
Cachorros dos 2 aos 3 meses 

deverão comer de 150 a 200 gra-
mas por dia em 4 refeições diári-
as. Neste caso e, uma vez que se 
tratam de cachorros bebês, de-
verá dar-lhe alimento macio ou 
comida misturada com água. De-
verá consultar o veterinário para 
mais especificações.

Cachorros do 4 aos 5 meses 
deverão comer de 250 gramas 
por dia em 3 refeições diárias.

Cachorros de 6 meses de-
verão comer 300 gramas por dia 
em 2 refeições diárias.

Cachorros de 8 meses de-
verão de 300 a 400 gramas por 
dia em 2 refeições

Em raças de cachorros gi-
gantes recomenda-se dar-lhe 
uma dose extra de cálcio para 
superar o crescimento rápido que 
vai desenvolver. Consulte o seu 
especialista habitual para saber 
que suplementos deverá dar ao 
seu cachorro, além dos mais co-
muns, segundo a raça.

 
Quantidade de ração
recomendada para um
cachorro adulto
No caso de cachorros já adul-

tos contamos com comida da 
gama Adult. Para lhes administrar 
corretamente a dose é funda-
mental conhecer o peso do seu 
cachorros e a atividade física que 
realiza.

Recomendamos que lhes dê 
2 refeições diárias (ao meio dia e 
à noite), para além de água fresca 
disponível. Para se orientar de-
verá seguir estas recomendações:

Cachorros Toy, como o Chi-
huahua. Têm ao redor de 2 ou 3 
quilos de peso. Vão precisar de 

Quanto deve comer um cachorro?

uma dose de 50 a 90 gramas de 
ração e cerca de 250 mililitros de 
água diária.

Cachorros Pequenos, como o 
West Highland White Terrier. Têm 
ao redor de 3 a 5 quilos de peso. 
Vão precisar de uma dose de 90 a 
120 gramas de ração e entre 400 
ou 500 mililitros de água diária.

Cachorros pequenos - médi-
os. Têm entre 5 e 10 quilos de 
peso. Vão precisar de uma dose 
de 120 a 190 gramas de ração e 
entre 500 ou 600 mililitros de 
água diária.

Cachorros médios - peque-
nos, como o Spaniel. Têm entre 10 
e 15 quilos de peso. Vão precisar 
de uma dose de 190 a 260 gramas 
de ração e entre 600 ou 700 mili-
litros de água diária.

Cachorros médios, como o 
Setter Inglês. Têm entre 15 e 20 
quilos de peso. Vão precisar de 
uma dose de 260 a 310 gramas 
de ração e cerca de 900 mililitros 
ou 1 litro de água diária.

Cachorros médios - grandes, 
como o Boxer. Têm entre 20 e 30 
quilos de peso. Vão precisar de 
uma dose de 310 a 410 gramas 
de ração e 1 ou 2 litros de água 
diária.

Cachorros grandes, como 
o Rottweiler. Têm entre 30 e 40 
quilos de peso. Vão precisar de 
uma dose entre 500 a 590 gra-
mas de ração e cerca de 2 ou 3 
litros de água diária.

Cachorros gigantes, como o 
Dogue Alemão. Têm mais de 50 
quilos de peso. Vão precisar de 
uma dose entre 590 e 800 gra-
mas de ração dependendo do 
peso e cerca de 3 litros de água 
diária.

As quantidades de comi-

da podem variar dependendo 
do produto e das necessidades 
energéticas do cachorro e que 
é muito importante que o seu 
cachorro se mantenha ativo re-
alizando exercício. As gramas 
e os litros de água menciona-
dos anteriormente nesta tabe-
la são apenas orientativos e os 
recomendáveis para um cachorro 
saudável, adulto e com uma ativi-
dade física normal.

 
Quanto deve comer
um cachorro idoso?
Se tiver ao seu cargo e cui-

dado um cachorro idoso, sabe-
mos que as suas necessidades 
são diferentes às de um cachorro 
jovem ou adulto. São vários os 
fatores que o condicionam fisi-
camente, além de notarmos na 
sua atividade uma diminuição do 
exercício que precisava antes e, 
por esse motivo devemos reduzir 
a quantidade de comida adminis-
trada para prevenir a obesidade.

Para ele, estão indicadas as 
gamas Sênior, ideais para esta 
etapa na qual não precisam de 
tantas calorias para o dia a dia. 
Também lhe deverá dar duas re-
feições de comida por dia.

Em princípio, as quantidades 
que vai precisar de alimento 
serão as mesmas que na tabela 
dos cachorros adultos uma que 
vez que o próprio alimento Sênior 
é baixo em gorduras. Se não tem 
este tipo de comida especializada 
para a idade, pode utilizar a mes-
ma ração para cachorros adultos 
e reduzir a sua dose em 20%.

Tal como no caso anterior, 
estas quantidades mencionadas 
podem ser diferentes segundo o 
tipo de produto.
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 O lindo Casamento de Bruna 
Licks e Vicente Lovera aconteceu 
na Pousada Vinícola Don Gio-
vanni, em Pinto Bandeira. Filhos 
de Ivete e Jacó Licks e Isabel e 

O enlace de Bruna e Vicente
Dorvalino Lovera,  o jovem casal 
reuniu amigos e convidados para 
uma cerimônia cheia de emoção 
onde tudo estava perfeito. Fotos 
de Jeferson Soldi. 


