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COMPORTAMENTO
“Manterrupting”, “bropriating”, “mansplaining” e “gas-
lighting”. Saber que esses problemas existem já é parte 
importante da solução. Estar atenta aos pequenos ges-
tos cotidianos e transformá-los farão a sua vida, e de 
muitas mulheres melhor
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É importante analisar se está no 
caminho certo na forma de atuar em 
equipe ou com projetos nos quais este-
ja inserido. O fato é que os projetos es-
tão em crescimento e isso é ótimo para 
o seu desenvolvimento profissional e 
financeiro, mas também é nítido que 
você vem assumindo muitas responsa-
bilidades e que isso deve ser conduzido 
muito bem por você. Os planetas Sat-
urno e Netuno colaboram para o seu 
desenvolvimento, o que é ótimo para 
despertar o seu melhor como chefe ou 
como uma pessoa capaz de direcionar a 
sua própria vida. 

O campo profissional é um fator 
que deve ser organizado e as responsa-
bilidades devem ser assumidas. Você 
está em potencial crescimento, mas é 
importante entender que os resulta-
dos dependem exclusivamente de sua 
própria postura diante dos desafios que 
podem surgir, mas que são necessári-
os para que você desperte o seu mel-
hor. Foque em suas metas, promova 
responsabilidades construtivas e olhe 
para o futuro com carinho, porque o 
momento de se responsabilizar é agora. 
Um ângulo favorável com os planetas 
Saturno e Netuno fornece maturidade 
e sentido de realidade para desenvolver 
os seus sonhos e todo o seu potencial. 

A Lua Crescente da semana traz 
evidência para o cônjuge ou para uma 
pessoa importante para a experiên-
cia. Podem ser evidenciados sócios e 
parceiros, mas é importante entender 
que existe uma figura que impacta as 
suas decisões futuras. É uma semana 
para tomar decisões novas, renovan-
do a sua forma de atuar com as pes-
soas de uma forma geral. É preciso 
dar atenção especial a cortes, afasta-
mentos e imprevistos que podem nor-
tear a relação. Isso pode acontecer 
por diversos motivos, inclusive por 
questões profissionais.

Você está numa fase de cresci-
mento para interagir com ideias dif-
erentes das suas e explorar um novo 
estilo de vida. Mas tudo isso mexe pro-
fundamente com o seu estado emo-
cional. É hora de lidar de uma forma 
diferente com as suas percepções e, 
quem sabe, até mesmo se expressar 
com pessoas de sua confiança sobre 
crenças que vêm sendo moduladas. O 
céu favorece mudanças por meio de 
estudos, religião, viagens e documen-
tos. Encare os medos com maior in-
teligência e consciência do que a vida 
vem lhe propondo. Os planetas Sat-
urno e Netuno colaboram para o seu 
desenvolvimento.

Nesta semana é importante fo-
car em projetos ou em atividades em 
grupo que estão em potencial cresci-
mento, entretanto há alguns desafios 
para que as mudanças sejam encaixa-
das da melhor forma para o seu desen-
volvimento. O céu também deixa claro 
que será importante ancorar as metas, 
principalmente com foco na carreira 
ou no futuro, sempre com propósitos 
de realizar desfechos significativos. Se 
tiver que mexer com investimentos ou 
recursos compartilhados, é necessário 
ter em mente que você está num pro-
cesso intenso de mudanças para atin-
gir um novo patamar.

É uma semana para analisar 
qualquer tipo de divulgação de infor-
mações pertinentes à sua forma de 
produzir, o que dá margem a estudos, 
regras e viagens. Existe um certo tu-
multo e um tempo necessário para que 
haja a adequação sobre como você 
deve interagir com o todo. Se você não 
trabalha, isso pode ser projetado numa 
nova visão da vida que vem absorvendo 
e impactando a rotina e as atividades 
diárias. É importantíssimo permitir que 
esse novo olhar lhe traga novas fontes 
de conhecimento para uma vida mais 
construtiva. 

A Lua Crescente da semana traz 
mudanças profundas na forma de lidar 
com projetos relacionados a filhos, laz-
er, entretenimento e, principalmente, 
autoestima. Você vem sendo levado a 
mudar o seu campo de visão, tirando da 
frente o desejo de controle. O céu pede 
de você uma atenção na forma como 
vem lidando com os recursos compar-
tilhados, principalmente aqueles que se 
relacionam a filhos, como pensão, her-
anças e investimentos. Isso não signifi-
ca que é preciso desapegar dos planos 
traçados, mas analisar como você atuar 
em relação a essa experiência. 

Nesta semana, você será levado a 
focar nas relações com pessoas do seu 
convívio, mas isso desafia o seu emo-
cional. É importante prestar atenção 
em informações, notícias, reuniões ou 
cursos, porque tudo isso exige de você 
uma autopercepção aguçada para en-
tender o que de fato está afetando a sua 
segurança emocional. O autoconheci-
mento é uma ferramenta fundamental 
para explorar os seus sentimentos e 
tudo aquilo que vem sendo acumulado 
em silêncio. Certamente essas pes-
soas estão lhe dando um novo campo 
de visão sobre ideias que limitam o seu 
crescimento. 

A Lua Crescente da semana traz 
evidência para autoestima, filhos, lazer 
e para o seu autodesenvolvimento. Vou 
focar primeiramente em filhos: se tiver 
filhos, é uma semana importante para o 
desenvolvimento deles. Se os filhos já 
são adultos ou velhos o suficiente para 
trabalhar, é uma semana importante 
para que eles possam ter uma oportuni-
dade de desenvolver todo o seu poten-
cial, mas eles estão sendo desafiados a 
se responsabilizar e a amadurecer. Se 
tiver filhos pequenos, é uma fase em 
que os investimentos são destinados a 
eles e essa experiência vem, de alguma 
forma, pedindo novas posturas.

22 de dez. a 20 de jan.

23 de ago. a 22 de set.

21 de abr. a 20 de mai.

22 de nov. a 21 de dez.

22 de jul. a 22 de ago.

21 de mar. a 20 de abr.

23 de out a 21 de nov.

21 de jun. a 21 de jul.

20 de fev. a 20 de mar.

23 de set. a 22 de out.

21 de mai. a 20 de jun.

21 de jan. a 19 de fev.
Sofia filma Marcos resgatan-

do Peter. Marcos e Sofia levam 
Paloma e Peter para casa. Tonho 
não gosta de ver Waguinho aju-
dando Lulu. Alice estranha quan-
do Ramon conta que está fazen-
do aula de dança com Francisca. 
Gabriela e Alice não gostam da 
presença de Marcos em casa. 
Sofia promete ajudar Marcos 
a conquistar Paloma. Ramon 
confessa a Francisca que ain-
da está ligado a Paloma. Marcos 
mostra a Paloma a cabana que 
construiu com a ajuda de Sofia, 
e diz que o lugar será especial 
para eles. Paloma beija Marcos.

Tonho questiona Marcos so-
bre suas intenções com Paloma. 
Mário não gosta de saber que Sil-
vana lançou uma campanha na in-
ternet para conseguir seu perdão. 
Ramon conversa com Alice. Mário 
aceita as desculpas de Silvana, 
com a condição de a atriz não usar 
o relacionamento dos dois para 
se promover. Nana conta a Diogo 
que Eugênia não aceitou vender 
a coleção de Paloma em sua loja. 

A vida vem lhe dando novas opor-
tunidades para encarar as necessidades 
da família, então haverá a intenção de 
tomar decisões mais ousadas. Os vel-
hos padrões e comportamentos não 
cabem mais neste novo ciclo e a família 
está sendo um fator importantíssimo 
para o seu desenvolvimento. Esteja at-
ento a mudanças de residência, a refor-
mas no imóvel, à venda de um imóvel ou 
a uma nova dinâmica familiar. É impor-
tante levar em consideração qualquer 
imóvel que esteja sob os seus cuida-
dos, portanto nesta experiência entra 
também imóvel do trabalho, alugado, 
próprio etc. 

Você está numa fase de cresci-
mento profissional e o seu maior teste 
é aprender a se comunicar. Além disso, 
você vai sentir a necessidade de falar o 
que pensa e acho que deve fazer isso, 
sim, até porque o céu recomenda fazê-
lo, mas é preciso ter tato e saber como 
trazer uma informação e como prob-
lematizá-la. É preciso dar atenção a 
reuniões, troca de informação e conhe-
cimento. Se a situação não estiver boa, 
isso pode gerar fofocas. Acredito que as 
palavras são capazes de curar e trans-
formar qualquer tipo de energia.

 É uma semana para analisar como 
você deve atuar com uma pessoa im-
portante que interfere em seus pla-
nos. A experiência acentua situações 
em família e também pode mexer com 
a estrutura do imóvel. O cenário apre-
senta-se caótico e fadado a mudanças 
significativas, que acontecem com a in-
tenção de inovar as relações, a sintonia 
entre os familiares ou as pessoas que 
atuam com esse imóvel. O seu maior 
desafio está nas relações sociais e no 
modo como você deve manter a estru-
tura da relação. 

Amadeu desiste de defend-
er Jô. Kim reclama de Vivi aceit-
ar os caprichos de Camilo. Agno 
explica seu plano para Bernardo. 
Téo volta a fotografar. Agno con-
versa com Adriano sobre a pasta 
com o documento de Maria da 
Paz. Zé Hélio avisa à família que 
se casará com Beatriz. Abel pede 
Britney em casamento. Agno 
contrata Zé Hélio. Téo e Kim 
falam de Camilo para Yohana, que 
desconfia do comportamento do 
parceiro com Vivi. Camilo avisa 
a Álvaro que Amadeu abandon-
ou o caso de Jô. Zé Hélio pede 
demissão e Fabiana fica furio-
sa. Jô conversa com Tibério, seu 
novo advogado. Agno acerta seu 
plano com Bernardo. Fabiana 
contrata Bernardo. Tibério aler-
ta Jô para os riscos de seu plano 
para se livrar da condenação.

Tibério afirma que Jô 
pode ser inocentada se con-
seguir atenuar os depoimen-
tos de Téo e Fabiana. Régis leva 
Lyris para conhecer Arthur.

Gael e Benício fazem as paz-
es. Bento questiona Ruth quanto 
a conversa que a ouviu falar no 
telefone. Após o beijo com Vini, 
Mirela perde muito seguidores. 
Gabi vai até a casa de Vini e diz 
aos pais do menino que Mirela 
não passa de uma interesseira. 
Durval e Afonso chegam à casa 
de Pendleton e começam a dis-
cutir. Poliana diz que irá ficar com 
Pendleton, mas pede para pas-
sar uma última noite na casa de 
Durval. Fernanda conta a Raquel 
que Brenda esteve em sua casa e 
pode ter pego suas HQs escondi-
do. Durval conta a todos que Po-
liana é filha de OTTO e irá passar 
a morar com ele. Sara diz a Pend-
leton que Ester encontrou a pas-
sagem secreta para o laboratório 
em seu quarto. 

Félix, vilão de Amor à Vida, estará de
volta em A Dona do Pedaço

Félix está de volta! O 
carismático vilão da novela Amor 
à Vida, estará de volta as telas 
em uma participação especial em 
A Dona do Pedaço, atual novela 
das 21h da Rede Globo. O con-
vite foi feito por Walcyr Carrasco, 
autor de ambas as produções.

O convite foi feito na última 
sexta-feira (1º), pegando Ma-
teus Solano, intérprete do per-
sonagem, de surpresa. Ainda 
de acordo com a publicação, as 
cenas já foram gravadas e de-
vem ir ao ar no próximo dia 22. 

Félix foi um dos protagon-
istas de novela “Amor à Vida” 
(2013) que também foi escrito 
por Carrasco ele fez o país parar 
ao longo da novela não só pelos 
caminhos que a trama tomou, 
mas também porque também 
ao lado de Thiago Fragoso pro-
tagonizou o primeiro beijo gay 

em uma novela da TV Globo.
No capítulo que vai ao ar no 

próximo dia 22, ele deve participar 

da cerimônia de casamento entre 
os personagens Agno (Malvino 
Salvador) e Leandro (Guilherme 

Leicam). O episódio também 
deve contar com o primeiro bei-
jo do casal exibido na novela.
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Acontece no próximo
sábado mais uma edição
do Brique na Praça

Ocorre no próximo sábado (9) 
a partir das 8hs mais uma edição 
do Brique na Praça O evento be-
neficente criado em 2002 irá re-
unir expositores de diversas áre-
as como vestuário, artesanato e 
alimentação. O evento irá ocorrer 
na Praça Centenário. É realizado 
pela Instituição Pequeno Grande 

O espírito natalino vai 
começar tomar conta de Bento 
Gonçalves. É com o objetivo de 
resgatar a história de nossa ci-
dade que a secretaria de turismo 
prepara dois meses de atrações 
com aspectos culturais regionais.

Algumas das atrações, in-
cluirá passeios temáticos so-

Muitas atrações na Programação de Natal
em Bento Gonçalves

bre trilhos com a Maria Fu-
maça, espetáculos musicais e 
teatrais, shows com diversos ar-
tistas locais, atrações culturais, e 
a famosa chegada do Papai Noel.

Em caso de chuva, os shows 
serão cancelados. Poderá 
ocorrer mudanças na pro-
gramação sem aviso prévio.

Campeão.
A ideia central do projeto é 

unir as instituições assistenciais 
do município e pessoas físicas, a 
fim de comercializar produtos de 
qualquer natureza, produzidos ou 
doados, proporcionando a cap-
tação de recursos necessários à 
manutenção dos projetos sociais. 

Um grupo de voluntários 
de Bento Gonçalves, se reuniu 
para organizar um evento be-
neficente que possibilitará um 
natal mais alegre para famílias 
carentes.

O almoço acontecerá às 12h 
do dia 24 de novembro, na As-
sociação de Moradores do Bair-
ro Ouro Verde, com o cardápio: 
galeto, salsichão, massa, maio-
nese e saladas.

O valor do ingresso, que 
será revertido em prol de famí-
lias carentes de diferentes bair-
ros, será: R$ 35,00 individual e 
R$ 60,00 para casais. As crian-
ças de 07 a 12 anos pagam meia.

Natal de esperança:
grupo voluntário promove
almoço beneficente
As doações serão entregues próximo ao natal,
oportunizando as famílias carentes festividades alegres

Além da compra dos ingres-
sos, o grupo pede a doação de 
alimentos que serão servidos no 
dia do almoço. Qualquer ajuda 
será muito bem vinda, agrade-
cem os organizadores do grupo.

Evento: Almoço beneficente
Data: 24 de novembro
Horário: 12h
Local: Associação de Mora-

dores do Bairro Ouro Verde
Valor: R$ 35,00 individual; 

R$ 60 casal (crianças de 07 a 12 
anos pagam meia)

Mais informações e compra 
de ingressos através do: (54) 9 
9982-0087.



///  Trends  ///  Gazeta   /// 08 de novembro de 2019diy

Incentivar a participação 
das crianças no espírito natalino 
é importante, principalmente 
envolvendo-os em atividades 
lúdicas que possam propiciar 
a discussão de valores que en-
volvem esta data.

Reunimos aqui algumas 
sugestões simples de dobradu-
ras em papel  para você reunir 
as crianças e criar suas próprias 
memórias afetivas envolvendo 

Quando o Natal é mais amor e emoção com 
as crianças

a família  nesta preparação de 
Natal. Confeccionar algo sim-
ples para enfeitar a árvore de 
Natal e a casa serve bem ao 
propósito de colocar em dis-
cussão o amor universal, a cari-
dade e o bem ao próximo.

Nestes momentos tão ín-
timos e profundos, lindas lem-
branças se formarão sobre o 
verdadeiro espírito de Natal. 
Inspire-se e ame!
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Mansplaining: o interminável desejo de
corrigir as mulheres
"Manterrupting", "bropriating", "mansplaining" e "gaslighting". Saber que esses problemas existem já é parte importante da solução. 
Estar atenta aos pequenos gestos cotidianos e transformá-los pouco a pouco farão a sua vida, e de muitas mulheres, melhor

Novamente o termo mans-
plaining voltou a ser discutido 
nas redes sociais. Em 2018 a you-
tuber Kéfera usou o termo ( er-
roneamente) para  desclassificar 
a opinião do e outro influencer  
num programa matutino da Glo-
bo,  pois estava sendo acusado de 
não poder falar sobre feminismo, 
sendo ele hetero.

Nesta semana uma a neuro-
cientista Tasha Stanton contou no 
Twitter um episódio de machismo 
que sofreu durante a Conferên-
cia Australiana da Associação de 
Fisioterapia, que aconteceu no 
fim de outubro. Enquanto ela pal-
estrava, um cientista homem a in-
terrompeu no meio do discurso e 
sugeriu que ela lesse determina-
do artigo para "entender melhor" 
o assunto. O artigo que ele indi-
cou, entretanto, tinha sido escrito 
pela própria palestrante.

Stanton  reagiu  imediata-
mente e "disse que era um grande 
elogio que ele recomendasse 
meu trabalho, que estava feliz por 
ele ter gostado e achado útil, mas 
que no futuro ele deveria ter cui-
dado para não assumir que outras 
pessoas não sabem as coisas." 

A neurocientista é professora 
na Universidade do Sul da Aus-
trália (UniSA), já publicou mais de 
60 artigos em periódicos científi-
cos e foi palestrante em mais de 
50 conferências. Ela completou 
seu doutorado na Universidade 
de Sydney em 2010 e atualmente 
é bolsista do Conselho Nacional 
de Pesquisa em Saúde e Medicina 
(NHMRC) da Austrália. 

Discussões à parte, o termo 
em inglês quer dizer sim muita 
coisa. Mansplaining é um termo 
criado da junção das palavras em 
inglês man (homem) e explain 
(explicar). Ele é usado para de-
screver quando um homem tenta 
explicar algo para uma mulher, 
assumindo que ela não entenda 
sobre o assunto.

Por definição, o termo mans-
plaining significa “comentar ou 
explicar algo a uma mulher de 
maneira condescendente, exces-
sivamente confiante e, muitas 
vezes, imprecisa ou simplista”. 
Ou seja, é o ato de um homem ex-
plicar para uma mulher algo que 

ela já saiba, utilizando normal-
mente um tom de voz de superi-
oridade, de quem acha que é mais 
inteligente simplesmente por ser 
do sexo masculino.

Essa explicação é dada sem 
que a mulher tenha pedido, e 
muitas vezes se refere à assun-
tos óbvios, ou que a mulher tenha 
domínio. Deste modo, mesmo que 
implicitamente, o homem está 
subestimando a inteligência da 
mulher em questão.

Você sabe o que é "manter-
rupting", "bropriating", "mans-
plaining" e "gaslighting"? São 
palavras em inglês, mas com um 
significado universal: machismo 
para calar sua voz! É fato que 
existem alguns comportamentos 
machistas que permeiam nosso 
cotidiano e sequer nos damos 
conta. Gestos que parecem in-
ofensivos, disfarçados de piada, 
mas que, na verdade, roubam 
nossa força, nosso espaço e lim-
itam as possibilidades das mul-
heres.

 
"Manterrupting"
Esse termo é uma junção das 

palavras em inglês man (homem) 
e interrupting (interrupção). 
Traduzindo: "homens que inter-
rompem". Ele se refere à atitude 
de alguns homens de interromper 
a fala de mulheres sem necessi-
dade, impedindo que elas concl-
uam seu raciocínio ou deem sua 
opinião.

Esse comportamento é muito 
comum em palestras e reuniões, 
e pode ser feita pelo homem de 
forma consciente ou não. Sabe 
quando a mulher começa a ex-
por seu ponto de vista e é inter-
rompida de forma desnecessária 
por um homem? Pois bem, "man-
terrupting" é o nome que se dá a 
essa falta de educação masculina.

Dica para reverter a situação: 
Seja enfática e assertiva, dizen-
do: "Gostaria de terminar meu 
raciocínio"; "Se me deixar termi-
nar, irá entender"; ou, até mesmo, 
para aqueles que querem ganhar 
no grito: "Com licença, eu ainda 
não terminei".

"Bropriating"
Bropriating é um neologismo 

criado pela junção dos termos bro 
(de brother, cara, mano) e appro-
priating (apropriação). O termo 
é usado para definir quando um 
homem se apropria da ideia de 
uma mulher, falando como se fos-
se dele e levando os créditos. O 
bropriating ocorre muito no âmb-
ito profissional e acadêmico.

Quando colocamos uma id-
eia, muitas vezes não somos ou-
vidas. Então, um homem assume 
a palavra, repete exatamente o 
que você disse e é aplaudido por 
isso. Quem já não se viu nessa sit-
uação? Em seu livro "Faça Acon-
tecer", Sheryl Sandberg explica 
que somos criadas como delica-
das, suaves e gentis, jamais como 
enfáticas ou assertivas. E, quando 
nos impomos, somos vistas como 
masculinizadas. Não há dúvidas 
de que isso atrapalha nossa vida 
profissional.

Esse comportamento não é 
privilégio de algumas áreas. Em 
todos os mercados funciona as-
sim, em qualquer sala de reunião. 
O "bropriating" ajuda a explicar 
por que existem tão poucas mul-
heres nas lideranças das empre-
sas. Dica para reverter situação: 
Seja dona de sua ideia! Asser-
tividade é a competência funda-
mental para sobreviver no mundo 
corporativo.

"Mansplaining"
Sabe quando um homem 

dedica seu tempo para explicar 
a uma mulher como o mundo é 
redondo, o céu é azul e 2+2=4? 
E fala didaticamente, como se ela 
não fosse capaz de compreender; 
afinal, é mulher. Isso é "mans-
plaining". O termo é uma junção 
de "man" (homem) e "explaining" 
(explicar).

Às vezes, o "mansplaining" 
também pode servir para um cara 
explicar como você está errada 
a respeito de algo quando você, 
de fato, está certa, ou apresentar 
"fatos" variados e incorretos so-
bre algo que você conhece mui-

to melhor do que ele, só para 
demonstrar conhecimento.

A verdadeira intenção do 
"mansplaining" é desmerecer o 
conhecimento de uma mulher. É 
tirar dela a confiança, autoridade 
e o respeito sobre o que ela está 
falando. É tratá-la como inferior 
e menos capaz intelectualmente.

Talvez você não tenha perce-
bido isso de forma tão explíci-
ta no seu cotidiano, mas com 
certeza agora irá prestar atenção 
na maneira como seu chefe ou 
seu marido falam com você, com 
os elogios desnecessários ou idi-
otas que você recebe, nas mensa-
gens bobas de parabéns pelo dia 
das mulheres. Está tudo lotado de 
"mansplaining".

Dica para reverter situação: 
Faça perguntas como "Deixa eu 
ver se entendi: você está expli-
cando esse assunto novamente 
para mim, é isso mesmo?". 

"Gaslighting"
Aposto que você já ouviu 

frases do tipo: "Você está exag-
erando."; "Nossa, você é sensível 
demais!"; "Pare de surtar!"; "Você 
está delirando."; "Cadê seu sen-
so de humor?"; "Não aceita nem 
uma brincadeira?" E o mais clás-
sico: "Você está louca!"

Isso é "gaslighting", uma vi-
olência emocional por meio de 
manipulação psicológica, que 
leva a mulher e todos ao seu re-
dor a acharem que ela enlouque-
ceu ou que é incapaz. 

É uma forma de fazer a mul-
her duvidar de seu senso de re-
alidade, de sua própria memória, 
percepção, raciocínio e sani-
dade. Esse comportamento afeta 
homens e mulheres, porém so-
mos vítimas culturalmente mais 
fáceis. Apesar desse comporta-
mento afetar homens e mulheres, 
geralmente elas são as maiores 
vítimas desse tipo de manipu-
lação.

O termo "gaslighting" sur-
giu por causa de um filme de 
1944, em que um homem desco-
bre que pode tomar a fortuna de 
sua mulher se ela for internada 
como doente mental. Por isso, ele 
começa a desenvolver uma série 
de artimanhas –como piscar a luz 
de casa, por exemplo– para que 
ela acredite que enlouqueceu.

Dica para reverter situação: 
Esse é o mais complicado, pois 
são relacionamentos tóxicos. Ter-
apia é uma boa alternativa para 
entender melhor nossos relacion-
amentos e como nos livramos 
desse padrão de comportamento.

Este abuso acontece em todas as classes sociais e nas mais variadas situações

Caso clássico: política
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Whatsapp para Android agora tem
bloqueio por digital

O WhatsApp acabou de 
anunciar mais uma medida de 
segurança, aparelhos android 
poderão atualizar para a versão 
com a trava de segurança por 
biometria. Essa ferramenta já 
está presente no iOS há algum 
tempo.

Basicamente é adicionado 
uma trava de segurança para 
a leitura de mensagens. Para 
desbloquear, o dono do aparel-
ho deve apresentar a digital no 
leitor biométrico. O sistema não 
bloqueia ligações, apenas im-
pede a leitura de mensagens do 
Whatsapp. Também é possível 
configurar para que o app não 

exija a biometria a todo momen-
to. Depois de atualizar o aplica-
tivo, vá em "Configurações" > 

Uber vai deixar tela do celular do
passageiro colorida para ajudar a
encontrar motorista

Às vezes, pode ser difícil de 
encontrar o motorista da Uber, 
principalmente em lugares chei-
os de gente, como a saída de 
grandes eventos. Para tentar re-
solver esse problema, a empresa 
apresentou nesta terça-feira (29) 
um novo recurso que deixa a tela 
do celular colorida, como uma es-
pécie de "sinalizador".

Funciona assim: o passagei-
ro clica na opção "LED depois de 
pedir uma viagem. Isso vai deix-
ar a tela com um tom vibrante e 
permite que o passageiro aponte 
o celular para os motoristas, que 
poderão identificar com mais 
precisão onde está a pessoa que 
pediu um carro.

A cor é gerada aleatoria-
mente e o motorista é avisado 
qual é a cor que foi designada 
para o passageiro que vai embar-
car. As informações que a Uber já 
apresenta para ajudar na identifi-
cação, como modelo do veículo e 
placa, continuam disponíveis. Por 
enquanto, essa novidade, que já 
existe nos Estados Unidos, está 
em teste em 5 cidades brasileiras 
— Campinas, Brasília, Recife, Sal-
vador e Vitória.

Falha na VIVO expõem dados de mais 
de 24 milhões de clientes

"Conta" > "Privacidade" > "Trava 
por digital" para habilitar a ferra-
menta.

Aplicativo que abastece o 
seu carro

Está sem gasolina e não que 
se deslocar até um posto para 
abastecer seu veículo? Um novo 
aplicativo irá resolver esse prob-
lema. Inicialmente chamado de 
GOfit, o aplicativo que por en-
quanto está atendendo apenas 
algumas regiões do Rio De Ja-
neiro, mas que pretende atender 
a maior parte do Brasil futura-
mente.

O aplicativo que será uma es-
pécie de “delivery de combustív-
el”, irá funcionar de maneira prat-
ica, depois de baixar e cadastrar 
no aplicativo o usuário informa 
sua localização, a quantidade, o 
tipo de combustível que deseja 
adquirir e logo após realizar o pa-
gamento com cartão de credito.

No aplicativo também é pos-
sível chamar Taxi, comprar al-
moço ou até mesmo pedir gás.

Cada usuário pode cadas-
trar até cinco veículos e tem a 
opção de deixar a chave do car-
ro com um responsável, caso 
não esteja no local na hora do 
atendimento. Segundo a Fit 
Combustíveis, a taxa do delivery 
tem um valor promocional du-
rante o lançamento do serviço: 
R$ 0,01. Mas caso o usuário 
precise cancelar a solicitação 
após ter efetuado o pagamento, 
será cobrada uma taxa de R$ 7, 
debitada no cartão cadastrado.

Inicialmente ele está dis-
ponível para Android na Google 
Play Store, mas a versão para 
iOS deve chegar em breve.

Outro detalhe importante é 
que as regiões atendidas neste 
primeiro momento são a Bar-
ra da Tijuca, Recreio e Vargem 
Grande, no Rio de Janeiro.

Uma falha em aplicativo da 
VIVO expôs informações na in-
ternet de mais de 24 milhões de 
clientes, como nome completo, 
endereço, CPF, RG, e-mail, data de 
nascimento e nome da mãe.

O problema foi descoberto 
pelo grupo de pesquisadores de 
segurança Whitehat Brasil, que 
busca identificar brechas em sites 
que dispõem de grandes bases de 
dados O problema foi na plata-
forma Meu Vivo, que é utilizada por 
consumidores para gerenciar da-
dos de assinatura.

A Vivo informou que neutral-
izou o problema na noite de segun-
da-feira (4). Ainda que não negue 
a exposição dos dados, a empresa 
informou que "o número de cli-

entes possivelmente impactados 
por esta ação ilícita é consideravel-
mente menor do que o divulgado”.

A assessoria da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Ana-

tel) informou que vai apurar o fato 
e, "se for caracterizada infração 
aos direitos dos consumidores, 
poderá aplicar sanção à prestado-
ra".
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Nova tecnologia transforma 
céu noturno em eletricidade

Cientistas da Universidade 
Stanford (EUA) criaram um novo 
mecanismo que transforma a dif-
erença de temperatura entre o 
céu noturno e o planeta Terra em 
energia elétrica.

O protótipo, que tem como 
diferencial funcionar durante o 
período noturno, usa um aparel-
ho termoelétrico para criar uma 
corrente entre duas faces de 
um material condutor. Enquanto 
um dos lados do gerador, virado 
para o céu, fica amarrado a uma 
placa de alumínio para se manter 
frio, a parte de baixo fica expos-
ta ao ar ambiente. Com o passar 
da noite, a placa de cima fica al-
guns graus mais gelada do que a 
inferior, criando uma distinção de 
temperatura que ajuda a formar a 
corrente elétrica e gerar energia.

Por enquanto, o protótipo 
está em fase inicial: a luz coletada 
pela nova tecnologia é suficiente 
para abastecer apenas uma pe-
quena lâmpada de LED por met-

ro quadrado. Contudo, o plano é 
que, no futuro, uma versão maior 
do gerador possa ser aplicada até 
mesmo na iluminação de quar-
tos ou na recarga de aparelhos 
eletrônicos. Outro possível uso 
para o produto pode estar es-
condido nas regiões mais obscu-

ras do globo terrestre. Em áreas 
polares, que passam por meses 
de escuridão todos os anos, um 
mecanismo que transforme es-
curidão em eletricidade pode se 
provar extremamente útil para 
sensores e máquinas utilizadas 
em estações de pesquisa.

Um projeto de lei apresenta-
do pelo deputado federal Fábio 
Faria em junho à Câmara dos 
Deputados, pretende fazer com 
que “qualquer serviço que per-
mita a divulgação de conteúdo”, 
como as redes sociais, exijam a 
vinculação de CPF ou CNPJ de 
seus usuários às suas respecti-
vas contas. o projeto pretende 
facilitar a identificação de au-
tores de postagens ofensivas, 
criminosas e de notícias falsas, e 
combater perfis falsos.

A proposta que prevê que a 
disponibilização de registros de 
conexão e de acesso a aplica-
tivos, assim como de dados 

Projeto de lei quer vincular 
CPF e CNPJ a contas em
redes sociais

pessoais e conteúdo de comu-
nicações privadas, “devem at-
ender à preservação da intimi-
dade, da vida privada, da honra e 
da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas”.

“A iniciativa de exigir a vin-
culação de um CPF ou CNPJ 
válidos às contas de aplicações 
da internet não elimina todos 
os problemas, mas facilita a re-
sponsabilização. Identificar ess-
es usuários indesejados na rede 
é o primeiro passo para que a 
suposta liberdade da rede res-
peite os direitos fundamentais 
individuais”, diz a justificativa do 
projeto.

Facebook lança logo para 
diferenciar empresa e rede 
social

O Facebook anunciou nesta 
segunda-feira (4/11) que está com 
um logo novo. Trata-se de um 
reposicionamento de marca da 
gigante rede social para melhor 
"abraçar" os outros aplicativos 
que são da companhia: Instagram 
e WhatsApp. Ao mesmo tempo, é 
um dos avanços do Facebook que 
busca desassociar seus esforços 
para crescer em outras frentes.A 
nova pretensão da empresa de 
Mark Zuckerberg é lançar uma 

criptomoeda própria - a Libra.
O novo logo do Facebook, 

revela diferentes cores para a 
novo logomarca. Azul para o 
Facebook enquanto rede social, 
verde para WhatsApp e rosa para 
o Instagram.

Vale lembrar que em junho 
deste ano, o Facebook começou 
a colocar "do Facebook" em al-
guns de seus aplicativos, como o 
Instagram. Agora, o novo logo irá 
aparecer nos produtos da marca.

Equipamentos de segurança sem fio
aumentam proteção de casas e empresas

Sensores de movimento in-
teligentes, sensores com câmera 
infravermelho, teclados e sirenes, 
tudo isso sem nenhuma fiação e 
com possibilidade de controle re-
moto por meio de aplicativos para 
smartphones. Há alguns anos, 
tecnologias avançadas como es-
sas eram consideradas exclusivas 
a poucos, mas isso tem mudado 
no mercado de segurança patri-
monial.

Várias empresas de segu-
rança e tecnologia, já oferecem 
no mercado sistemas de segu-
rança totalmente sem fio, que po-
dem ser usados em residências e 
empresas de todos os tamanhos. 
Esses sistemas são compostos 
por mais de um equipamento, 
sendo que cada um possui seu 
papel para proteger o patrimônio 
em todas as pontas.

São várias as diferentes 
soluções que podem ser adicio-

nadas em um único sistema de 
segurança patrimonial. Além 
dos sensores infravermelhos, há 
também modelos voltados para 
monitorar a abertura de portas 
e janelas e repetidores de sinais, 
para projetos em grandes es-
paços. Por isso, o recomendado 

é que, na hora de considerar um 
projeto de segurança, o cliente 
busque por uma empresa que 
ofereça não apenas os produtos, 
mas também uma consultoria 
sobre como montar o sistema de 
proteção de forma adequada para 
suas necessidades.

Twitter decide banir anúncios políticos 
O Twitter não vai mais per-

mitir o impulsionamento de 
tweets com conteúdos políti-
cos em sua plataforma. Esses 
anúncios são uma estratégia 
de marketing digital para au-
mentar o alcance de deter-
minadas postagens dentro da 
plataforma. 

"Acredito que o alcance de 
uma mensagem política deve 
ser conquistado e não com-
prado", postou o CEO do Twit-
ter, o executivo Jack Dorsey.

Em suas declarações, 
Dorsey afirma também que 
não está prejudicando a liber-
dade de expressão e fala 
sobre a necessidade de dar 
um passo atrás para resolv-
er a questão de propagandas 

políticas nas plataformas. 
O banimento do impul-

sionamento de postagens de 

cunho político começa a partir 
do dia 22 de novembro deste 
ano.

74 novos emojis chegam
ao WhatsApp 

Foi lançado nos últimos dias 
o mais novo pacote de emojis 
do Whatsapp para Android 10. O 
pacote contém 74 novos emojis 
de comida, objetos e símbolos.

Os novos emojis foram 
bastante aguardados como a 
cara de bocejo e as figurinhas 
inclusivas como o braço pro-

tético, cão guia e aparelho audi-
tivo. Alguns desses emojis aliás 
foram sugeridos pela Apple no 
ano passado. Mas por enquanto 
apenas os usuários do Android 
podem usufruir da novidade, 
usuários do IOS terão que es-
perar uma nova atualização no 
sistema.
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Nesta época do ano sem-
pre dá vontade de renovar. Faz 
parte do espírito natalino, mas 
e se ousar um pouco mais e sair 
do tradicional? Como está a sua 
guirlanda? Ela é de bolas, laços e 
verdes?

Quem sabe você olhe com 
mais cuidado para o que você já 
tem em casa. Aquelas flores lin-
das de tecido que você guardou 
há tanto tempo e não tinha como 
utilizar, ou os galhos de sálvia que 
secaram. Melhor: galhos de louro, 
lindos, verdes e brilhantes! Tudo 
depende do seu olhar e do seu 
capricho, mesmo que não tenha 
muitas habilidades, se você fiz-
er com amor, ficará maravilhoso. 
Selecionamos algumas imagens 
para você se inspirar e criar!

Que tal fazer uma guirlanda    que não seja tradicional?
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Que tal fazer uma guirlanda    que não seja tradicional?
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Essa bailarina linda é a Isadora, filha da Paula Guerra
e do Roges Ferreira

Existem algumas invenções 
que se tornam verdadeiros alia-
dos de pais e mães no cuidado 
com os filhos. Desde a já conhe-
cida babá eletrônica (que é uma 
mão na roda para acompanhar 
o sono do bebê) até uma privad-
inha portátil, muita coisa nova e 
bacana vem sendo criada mun-
do afora para contribuir com o 
desenvolvimento dos pequenos 
e, de alguma forma, aliviar um 
pouco a rotina dos pais (cá en-
tre nós, não é fácil cuidar dess-
es pequenos).

Reunimos invenções in-
críveis que facilitam a vida dos 
pais e com certeza de que tem 
muita coisa aqui que você nem 
imaginou que já existia!

Mamadeira com
aquecedor portátil
Já imaginou não precis-

6 invenções que ajudam os pais (e você nem 
imaginava que existiam!)

ar recorrer ao fogão ou ao 
micro-ondas para aquecer a 
mamadeira do filhote? Pois é, 
essa facilidade seria incrível 
em hotéis ou durante o tra-
jeto de uma viagem (quando 
não dá para ficar parando para 
aquecer a bebida do pequeno), 
não é mesmo? Então olha só: 
uma empresa dinamarquesa, a 
Iiamo, desenvolveu um aquece-
dor portátil para a mamadeira. 
Basta acoplar durante quatro 
minutos a mamadeira na peça 
(sem ligar na tomada, nem 
usar pilhas) que pronto! Bebida 
quentinha até 37°C.

Tradutor do choro do bebê
Com o tempo a gente vai 

pegando o jeito, mas nas primei-
ras semanas após a chegada 
do bebê uma das maiores pre-
ocupações dos pais é entender 

porque tanto o filhote chora! 
Mas olha só que revolução: após 
analisar 200 mil sons diferentes 
emitidos por 100 recém-nasci-
dos, o pesquisador de Taiwan 
Chuan Yu-Chang, da Universi-
dade de Yunlin, desenvolveu o 
aplicativo Infant Cries Transla-
tor, que é capaz de mostrar aos 
pais, na tela do celular, o motivo 
do choro da criança. 

O programa funciona mais 
ou menos como aqueles aplica-
tivos que “descobrem” o nome 
da música que está tocando no 
ambiente: você coloca o celular 
pertinho do bebê enquanto ele 
chora, durante alguns segun-
dos, e o motivo do choro apa-
rece na tela! De acordo com 
o pesquisador, o programa se 
mostrou 92% eficaz em bebês 
com mais de duas semanas. O 
aplicativo está disponível para 
aparelhos como sistema An-
droid e iOS (esse dá para testar 
em casa!).

Carrinho de bebê portátil 
Mais uma novidade vinda 

do oriente é esse carrinho de 
bebê portátil, o GB Pockit, que, 
dobrado, cabe em uma moch-
ila. A funcionalidade rendeu à 
peça até um título no Guinness, 
o Livro dos Recordes, como o 
carrinho de bebê mais compac-
to do mundo. Crianças entre 
seis meses e 25 kg podem usar 
o acessório, que conta com cin-
to de segurança e tela para pro-
teger do sol. Para dobrar, basta 
apertar dois botões e o carrin-
ho, de 4 kg, pode ser carregado 

pelos pais.

Peça para balançar
o carrinho
O bebê só pega no sono 

quando o carrinho está bal-
ançando? Pois veja esse 
acessório desenvolvido na Ale-
manha, o Lolaloo, feito para as-
sumir essa tarefa no lugar dos 
pais: acoplado no braço do car-
rinho, o item balança o equipa-
mento bem devagarinho, para 
fazer a criança dormir.

Trocador inteligente
Para acompanhar o cresci-

mento do bebê, a Smart Chang-
ing Pad, da Hatch Baby, mostra 
não só o quanto a criança está 
pesando, mas exibe aos pais, 
por meio de tabelas, como está 
sendo o crescimento dela, a di-

eta e a própria rotina de cuida-
dos com o pequeno. E tudo isso 
é acessado pela tela do celular!

GPS para crianças
Brincadeiras na rua e em es-

paços públicos são ótimas, mas 
é preciso ficar atento para não 
perder os pequenos de vista. Para 
facilitar nessa verdadeira missão, 
aparelhos com sistema geolocal-
izador estão sendo desenvolv-
idos. Acoplados a peças como 
pulseiras, eles são fáceis de a cri-
ança usar e mostram, em tempo 
real aos pais, onde o filhote está.  
Um exemplo é o Guardian, da em-
presa russa BeLuvv. O aparelho 
parece um reloginho e conta com 
sistema interligado a um aplica-
tivo, então os pais acompanham 
pelo próprio celular onde o filhote 
está.

Aquecedor portátil para a mamadeira

Balançador de carrinho Lolaloo



///  Trends  ///  Gazeta   ///  08 de novembro de 2019 pets

Enfim, você decidiu e adot-
ou um lindo filhote de cachorro. 
Mas, você levou em conta todos 
os esforços que você precisa 
para realizar a adaptação do 
animal para que o seu novo am-
biente seja o menos traumático 
possível? Levou em conta as 
novas responsabilidades para 
cuidar de um cachorro?

Um dos temas mais compli-
cados de resolver são os cuida-
dos que devemos tomar durante 
a noite. Se o cão é deixado soz-
inho no lugar que você atribuiu 
para ele, como normalmente 
aconselham muitos especial-
istas, certamente o cão vai 
chorar sem parar e, certamente, 
causará muito incômodo. 

Então, o que você pode
fazer para acalmá-lo?
Não acredite que a sorte 

tenha te presenteado o cão 
mais birrento do mundo. Antes 
de qualquer coisa, tente se colo-
car, por um momento, no lugar 
do cãozinho e certamente você 
compreenderá suas reações.

Você acaba de tirá-lo do 
ambiente dele, onde ele rece-
bia os cuidados da mãe e estava 
acompanhado pelos irmãos.

Ele encontra-se, de repente, 
em um espaço diferente, cerca-
do por estranhos de outra espé-
cie e talvez por outros animais 
de estimação, sentindo novos 
odores e descobrindo objetos 
desconhecidos.

Quando chega a noite, de 
repente, deixam-no absoluta-
mente sozinho.

Você não acha essa situ-
ação angustiante o suficiente? 
Isso não justifica o medo que 
o animal está sentindo? Ele se 
sente desorientado, desprote-
gido e inseguro.

De todas as formas, alguns 
recomendam não dar atenção 
para o choro do filhote, e há 
uma ditado de que, em uma se-
mana, ele vai se adaptar à nova 
situação e entenderá qual é o 
lugar para dormir e, além disso, 
não vai acontecer nada estando 
sozinho.

Muitas pessoas explicam 
que se cedermos diante dos 
lamentos e se o levarmos para o 
quarto, certamente cessarão os 
uivos, porém ele terá aprendido 
como chamar a atenção e irá 
fazê-lo novamente a cada noite.

Como cuidar de um cachorro durante a noite

Esse é o Messi, cheio de estilo depois do banho, ele é o cãozinho 
da Morgana Formaleoni

E ele nunca aprenderá a se 
comportar corretamente, e o 
que é permitido uma vez, o fil-
hote entende que será permiti-
do sempre.

Outros explicam que, du-
rante uma primeira fase, pelo 
menos até que ele comece a se 
acomodar no  ambiente atual, o 
animal não deve ficar sozinho 
durante a noite. A ideia é que o 
bichinho durma em um espaço 
dele, mas em um local onde ele 
sinta a presença dos  humanos 
da família que o adotou.

Se você quiser conciliar 
o sono, mesmo que seja por 
um tempo, o melhor será você 
colocar a caminha dele ao lado 
da sua. Com o passar dos dias, 
você tem que ir afastando a 
cama dele gradualmente até 
colocá-la no lugar da casa que 
você reservou para ele.

Os defensores desse siste-
ma reforçam que, se você igno-
rar o choro do filhote e deixá-lo 
sozinho, você terá problemas 
no futuro. Por exemplo:

Medo da solidão e diante de 
diversas situações durante toda 
a vida;

Choros e latidos constantes 

por qualquer motivo;
Destruição da casa;
Entre estas duas opiniões 

que podem ser classificadas 
como extremas, há uma ter-
ceira opção que propõe que o 
filhote durma sozinho desde o 
primeiro momento, mas usando 
alguns truques para mantê-lo 
calmo.

Se for possível, coloque 
o filhote em uma manta que 
tenha o cheiro da mãe;

Proporcione ao filhote uma 
boa quantidade de brinquedos;

Deixe-o próximo a um reló-
gio de ponteiro. A ideia é que 
quando ele ouvir o tic tac, asso-
cie-o com o coração da mãe;

Coloque em sua cama uma 
garrafa com água quente en-
rolada em um pano, para lem-
brá-lo do calor materno;

O ideal é que o animal coma 
entre 3 e 4 horas antes de se 
deitar e, logo depois que jantar, 
brinque o suficiente para que 
gaste as energias e precise de 
um sono reparador.

Além disso, ele deve ter 
uma cama confortável, com co-
bertores suficientes, para não 
passar frio e evitar ficar doente.

Também é aconselhável a 
utilização de feromônios sin-
téticos para substituir aqueles 
que a cadela emite para acal-
mar os filhotes.

Em qualquer caso, as teori-
as são geralmente muito boas, 
mas a realidade vai mostrando 
qual é a melhor maneira de lidar 
com o novo membro da família. 

Diante de qualquer dúvida, você 
pode pedir o conselho de um 
veterinário.

A coisa mais importante 
é ter muita paciência e dar o 
carinho necessário para que o 
filhote se sinta acolhido na nova 
casa, que durma tranquilo por 
toda a noite e deixe o resto da 
família dormir também.
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Na última semana, aconteceu 
a festa de 15 anos de Maria Au-
gusta Guterres, filha de Gissele 
Salazar e Fagner Guterres, que 
com muito esforço e amor, prepa-
raram uma linda comemoração 

Os tão esperados 15 anos de Maria Augusta
com o tema de Harry Potter, na 
casa da família. 

Guta, como é chamada 
por aqueles que a conhecem, 
comemorou o seu grande dia ro-
deada de amigos e familiares.

Família Salazar Guterres, Fagner, Maria Augusta, Maria Eduarda e Gissele

Maria Augusta fez o seu ensaio de 15 anos no Vale dos Vinhedos

Com os seus avós paternos, Ana e Beto Guterres, que vieram de Uruguaiana
para prestigiar o grande momento da neta

Maria Augusta com Samanta, Regis Pasqualotto
e Victor, filho do casal

Com sua tia materna Lúcia, o tio Francisco e a prima Sabrina, da família Sobrinho

Bayron, Amanda e Henrico Meyer

Com os amigos Almir e Ilana de PaivaValsa com o pai

Família Mello Carlos Gorga e Andressa de Rossi


