
Como fazer batom caseiro, 
simples e vegano?
///diy//// pág. 05

Oito dicas para economizar 
dinheiro na Black Friday 
///tecnologia/// págs. 06 e 07

Parece que o seu filho fica 
resfriado o tempo todo?
Saiba o motivo
 ///kids// pág. 10

Saiba se o apego dos gatos
é pelo dono ou pela casa
em que vivem
///pets/ pág. 11

22 de novembro de 2019

Parentalidade positiva seria
a volta do respeito mútuo?

 pág. 03

COMPORTAMENTO
Parentalidade positiva é a uma filosofia que promove
a relação entre pais e filhos com base no respeito mútuo 
e, porque esse respeito mútuo existe, a educação da
criança é feita de forma altamente construtiva
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As experiências pelas quais você 
vem passando ampliam as suas per-
cepções sobre as suas necessidades 
emocionais, principalmente para inter-
agir com questões que não estão sob o 
seu controle. A semana exalta o auto-
conhecimento e lhe dá capacidade de 
superar os medos e os bloqueios. O de-
sapego é um remédio para a sua alma. 
O ingresso de Marte em Escorpião 
impulsiona as relações de amizades e 
as atividades em grupo nas quais está 
inserido. Você está pronto para tomar 
decisões mais ousadas e gerar cortes 
e afastamentos necessários para o de-
senvolvimento em equipe.

A Lua Minguante traz encerra-
mentos para o cônjuge, os sócios e os 
parceiros. O céu aponta que existe uma 
pessoa que está passando por mu-
danças, e isso de alguma forma inter-
fere em seu desenvolvimento. É impor-
tante entender quem representa essa 
figura em sua vida. Um ângulo favorável 
entre os planetas Júpiter e Vênus ati-
vam planos com essa pessoa. É uma 
semana ótima para ambos perceberem 
como podem conduzir os projetos, além 
de trazer crescimento para a pessoa to-
cada. O ingresso de Marte em Escorpião 
impulsiona decisões para a carreira.

Apesar dos conflitos pelos quais 
você vem passando sobre como deve 
atuar com as relações de afeto em 
família, principalmente com uma pes-
soa que se destaca entre as demais, 
você está em condições de perceber a 
importância das mudanças. Um ângu-
lo favorável entre os planetas Júpiter 
e Vênus colabora com desfechos en-
volvendo documentos. Você receberá 
o auxílio de uma pessoa que deseja 
muito essa mudança. Tudo isso pede 
de você discernimento e consciência 
do contexto.

 As mudanças podem também 
estar associadas a funcionários, cole-
gas de trabalho e à forma de produz-
ir. A saúde também merece atenção, 
principalmente para mudar hábitos e 
tendências negativas que interferem 
na qualidade de vida e produtividade. 
Um ângulo favorável entre os plan-
etas Júpiter e Vênus colabora com o 
seu progresso e traz excelentes opor-
tunidades profissionais. É uma sema-
na para focar em suas metas futuras, 
visando um melhor aproveitamento. O 
ingresso de Marte em Escorpião impul-
siona os estudos.

A Lua Minguante desta semana 
traz encerramentos no campo afetivo, 
trazendo destaque aos filhos e à qual-
idade da troca no campo amoroso. A 
autoestima é um fator importante para 
o desenvolvimento de seus interesses 
pessoais. Um ângulo favorável com 
o planeta Júpiter deixa os assuntos 
mais claros e mostra como é possível 
atuar aproveitando as oportunidades 
que surgem para estudos, viagens e 
interação com o campo filosófico. Uma 
nova percepção sobre as suas neces-
sidades amplia o seu campo de visão 
sobre os seus verdadeiros interesses e 
necessidades. 

Os desfechos também podem es-
tar associados a cursos, viagens e aos 
parentes. Um ângulo favorável com o 
planeta Júpiter aponta que uma pessoa 
o ajuda a interagir com os desafios e lhe 
traz uma percepção mais clara e ob-
jetiva da situação. Uma conversa será 
importante para analisar como deve 
transmitir informações e se relacion-
ar. O ingresso de Marte em Escorpião 
traz assertividade para tomar decisões 
no trabalho, mas é preciso examinar a 
qualidade de sua rotina e saúde. Im-
previstos podem ocorrer, mas haverá a 
oportunidade de deixar a situação sob 
um controle favorável.

É importantíssimo olhar para as 
oportunidades de trabalho para não 
permitir mais desperdícios. Um ângu-
lo favorável entre os planetas Júpiter 
e Vênus traz aberturas no trabalho e 
amplia a sua capacidade de ganhos. O 
ingresso de Marte em Escorpião vai im-
pulsionar os seus talentos e a necessi-
dade de ser feliz. As decisões também 
englobam cortes e afastamentos de 
pessoas que não cabem mais neste 
novo cenário. É nítido que você está 
insatisfeito e que precisa avaliar as 
suas necessidades, alinhando razão e 
emoção.

 Um ângulo favorável entre os 
planetas Júpiter e Vênus amplia o seu 
campo de visão sobre as coisas e as 
possibilidades existentes. O céu pede 
de você uma postura confiante e justa 
sobre situações que não devem mais 
ser mantidas. Esteja atento a regras, 
leis e regimentos que estão associados 
à atividade da qual participa. A ética e 
os assuntos legais são exigências neste 
novo ciclo. O céu pede uma desenvoltu-
ra congruente com o contexto no qual 
está inserido. O ingresso de Marte em 
Escorpião amplia a ansiedade e a vonta-
de de tomar decisões que afetam o seu 
estado emocional. 

É uma semana que em que haverá 
encerramentos importantes com ami-
gos, com um grupo de pessoas ou na 
forma de interagir com os projetos. 
Um ângulo favorável entre os planetas 
Júpiter e Vênus amplia o seu campo de 
visão sobre a qualidade das relações, 
levando em consideração o que fun-
ciona (ou não) para esse novo ciclo. A 
sua percepção o ajuda a atuar com as 
pessoas de sua convivência. O céu co-
labora com estudos, viagens e troca de 
informações. O ingresso de Marte em 
Escorpião traz urgência para lidar com 
investimentos e pagamentos de contas.

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.

Paloma sente ciúmes da 
relação de Alberto com Vera. 
Alice conta a Paloma que se in-
screveu no concurso de novos 
autores da Prado Monteiro. Nana 
sugere a Diogo que ambos façam 
terapia de casal. Francisca avisa 
a Alice e Waguinho que eles fo-
ram selecionados para a próxima 
fase do concurso. Vicente elogia 
Gabriela e Patrick no treino. Ga-
briela festeja ao saber que haverá 
um time feminino no campeonato 
de basquete. Yuri pede Gisele em 
namoro. Nana chega à falsa ses-
são de terapia. Diogo se enfurece 
com Isadora/Marcela Klein por 
sua atuação como terapeuta. Isa-
dora/Marcela Klein avisa a Diogo 
que Nana marcou uma consulta 
individual. Vera repreende Palo-
ma durante a gravação do pod-
cast de Alberto. Paloma teme 
perder o posto de acompanhante 
de Alberto. Alberto diz a Vera que 
Paloma é muito importante na 
sua vida. Vera beija Alberto, mas 
o empresário a chama de Paloma.

A Lua Minguante desta semana 
traz encerramentos significativos no 
campo profissional e exige de você 
um posicionamento firme diante dos 
obstáculos com os quais vem lidando. 
Um ângulo favorável entre os planetas 
Júpiter e Vênus amplia as oportuni-
dades profissionais e aumenta a sua 
capacidade financeira. O ingresso de 
Marte em seu signo vai ampliar a sua 
postura e trazer movimentos mais ou-
sados, podendo gerar cortes, afasta-
mentos e imprevistos, então você deve 
ter uma postura condizente com o novo 
momento. 

 As relações de afetos precisam 
ser dissolvidas, e isso é importantís-
simo para avaliar como você pode se 
relacionar com qualidade, seja com 
os filhos, no relacionamento amoroso 
ou com pessoas queridas. Um ângulo 
favorável entre os planetas Júpiter e 
Vênus ativa em você consciência sobre 
como pode atuar em família, levando 
em consideração as necessidades de 
todos. Esse mesmo ângulo favorece 
a compra de imóvel ou a resolução de 
pendências domésticas. O ingresso de 
Marte em Escorpião traz assertividade 
na comunicação, o que acaba atingindo 
as relações de convivência.

A Lua Minguante desta semana 
traz finalizações importantes em suas 
posturas, o que é muito positivo para 
interagir com os seus interesses e as 
suas necessidades pessoais. É visível a 
sua insatisfação e você está consciente 
destes fatores. Um ângulo favorável 
entre os planetas Júpiter e Vênus ati-
va a necessidade de ser feliz e amplia 
a qualidade de afetos com os filhos e no 
campo amoroso. É uma semana para se 
divertir e fazer atividades que ampli-
em todos os seus talentos. O ingresso 
de Marte em Escorpião traz urgência 
para resolver assuntos do imóvel ou da 
família.

Lola e Júlio disfarçam sua 
situação perante Emília. Julinho 
repreende o comportamento de 
Soraia, que é elogiada por Karine. 
Lola tem uma conversa franca 
com Emília. Julinho pede a mão 
de Lili em namoro para Virgulino. 
Júlio se empolga com o chamado 
de Emília para uma visita e Lola se 
preocupa com o excesso de con-
fiança do marido. Zeca explica a 
Olga que foi Emília quem o obrig-
ou a levar Justina para casa. Isabel 
e Lúcio decidem se reaproximar. 

Júlio pede desculpas a Al-
fredo e reconhece o valor do fil-
ho. Carlos fica confuso com seus 
sentimentos por Inês e Mabel. 
Genu vê Júlio na rua e alerta Lola. 
Soraia descobre que Julinho está 
namorando Lili. Júlio questiona 
Assad sobre uma possível so-
ciedade. Lola implora que Emília 
ajude Júlio. Inês sente saudade de 
Carlos. Mabel e Carlos se beijam.

Com a assinatura que falsifi-
cou da mãe, Roger consegue afas-
tar Pendleton da O11O e anuncia a 
todos que irá assumir o controle 
da empresa. Após a falha em sua 
perna mecânica, Bento volta a 
usar as muletas. Antônio conta a 
Glória que desconfia de que Rog-
er tenha visitado sua casa na sua 
ausência. Para conter as finanças 
da padaria, Durval anuncia que 
será obrigado a demitir Vini ou 
Jeff, e pede para eles decidirem 
quem irá sair. Após  descobrir que 
Luisa está na casa de Pendleton, 
Marcelo tem uma séria conversa 
com a namorada. Para se vingar 
de Filipa, Guilherme conta a João 
que a irmã está interessada nele. 
Yasmin, Gael e Benicio bagunçam 
toda a casa antes da chegada dos 
interessados em aluga-la. Glória 
descobre que OTTO foi retirado 
da presidência da O11O e ques-
tiona Roger. Roger diz que Glória 
passou suas ações da O11O para o 
filho, mas não consegue se lem-
brar.

A Dona do Pedaço: Ágatha e Gianecchini gravam
três finais diferentes para personagens

Agatha Moreira e Reynaldo 
Gianecchini gravaram três finais 
para Josiane e Régis em A Dona 
do Pedaço. Os atores passaram 
a madrugada desta quarta (20) 
rodando as cenas no Elevado 
Presidente João Goulart, local 
conhecido em São Paulo como 
Minhocão. O desfecho que irá ao 
ar só será decidido na sexta (22) 
pelo autor Walcyr Carrasco. En-
tre as opções, está a morte do 
ex-playboy (veja o vídeo abaixo).

Régis pode terminar sendo 
assassinado pela filha de Maria 
da Paz (Juliana Paes) ou fugin-
do com ela com um montão de 
dinheiro dos evangélicos. Nesta 
semana, o dono da importadora 
de vinhos se converteu, assim 
como a bandida condenada fez no 
presídio na última sexta (15).

Na sequência mais longa 
que foi gravada no Minhocão, 
Régis descobrirá que foi en-

ganado pela ex-amante. Des-
mascarada, Josiane o empurrará 
do Elevado para a morte. Um 
dublê fez as cenas de ação no 
lugar de Reynaldo Gianecchini.

A outra opção trágica para 
o desfecho do playboy será 
um atropelamento. Em um 
carro, a bandida partirá para 
cima dele e o jogará longe.

Em ambos os casos, a “171” 
terá sua farsa desvendada e 
matará Régis antes de rou-
bar o dinheiro das obras soci-
ais e fugir. Já a terceira opção 
gravada na região central de 
São Paulo conta com a partici-
pação do ex-marido da boleira 
no golpe contra os evangélicos.

Cenas com moradores de rua 
ganhando sopa dos evangélicos, 
com Régis entre os mendigos 
também estavam programadas 
para serem rodadas no Minhocão. 
Mas a estrutura e a figuração 

foi dispensada sem gravá-la.
Mateus Solano também 

rodou cenas com Agatha e Gi-
anecchini em um aeroporto no 
Rio de Janeiro na sexta passa-

da. Tudo indica que o ator fará 
uma participação como Josiel, 
um homem poderoso que Josi-
ane conhecerá e que está ligado 
aos desfechos dela e de Régis.
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A Parentalidade Positiva é 
definida como u uma filosofia 
que promove o respeito mútuo 
na relação pais e filhos, uma ed-
ucação construtiva que permite 
que a autoridade seja exercida 
com firmeza, empatia e generosi-
dade, e permite olhar para os fil-
hos com humanidade, como pes-
soas que estão em crescimento e 
necessitam de orientação.

Muitas vezes os pais se dis-
tanciam do verdadeiro significado 
de disciplinar que é ensinar, e ao 
contrário usam os berros, a força 
física, e o castigo como estratégia 
de educação o que faz com que 
os os  pequenos  se afastem dos 
pais e o inicia a ruptura do vínculo 
parental.

Nessa abordagem autoritária 
a criança procura justificati-
vas, culpados e não se sente re-
sponsável pelas atitudes que 
praticou. Os pais se sentem desa-
fiados pelos filhos que não obede-
cem e por falta de conhecimento 
de outros métodos apenas os pu-
nem em vez de escutar as suas 
necessidades.

Outras vezes os pais se uti-
lizam de uma abordagem per-
missiva com medo de frustrar os 
filhos, não cumprindo as próprias 
regras, e por sentimento de culpa 
os recompensam. Nesse caso, as 
crianças se sentem ansiosas en-
tendendo que seus pais não as 
conseguem proteger.

A Parentalidade Positiva in-
centiva os pais a pensar, a escu-
tarem-se e a escutar, a questio-
nar-se e a questionar sem julgar. 
Não é autoritarismo e nem per-
missividade, é um meio termo que 
se baseia no respeito mútuo, em 
que não se questiona a autori-
dade dos pais, que é exercida com 
firmeza e gentiliza e a criança se 
sente humanizada e compreen-
dida.

Compreender a natureza dos 
filhos, entender as características 
da sua fase de desenvolvimen-
to, colocar limites com empatia, 
respeitar os seus sentimentos, 
investir na qualidade do vínculo, 
disciplinar sem castigar, deixá-los 
aprender com as consequências 
de suas escolhas e a importân-
cia da comunicação são algumas 
estratégias que os pais podem 
aprender com a Parentalidade 
Positiva.

Sem violência
A ideia é, também, que bat-

er ou castigar as crianças não as 
ensinará a lidar com os próprios 
sentimentos ou para terem com-
portamentos adequados, apenas 
as educará para terem medo da 
reação do adulto.

A ciência antropológica 
mostra que os nossos ancestrais, 
ao contrário do que se acredita, 
não eram violentos com sua prole, 
praticavam muito contato físico, 
eram disponíveis e viviam em am-
bientes cooperativos.

"Quando deixamos de ser 
caçadores-coletores e passamos 
a ser agricultores, lentamente 
construímos uma cultura de 

O que é a parentalidade positiva, corrente que 
defende a criação ‘firme e gentil’ das crianças

submissão, controle e busca de 
obediência da infância", afirma a 
psicóloga Márcia Tosin, especial-
ista em comportamento infantil.

As informações científi-
cas que baseiam a educação e a 
criação infantil também evoluíram 
muito nas últimas décadas, quan-
do descobrimos mais sobre o 
cérebro humano do que nos últi-
mos 5 mil anos.

Uma das descobertas é de 
que o cérebro cresce até os 23 
anos de idade, ou seja, até lá ain-
da não está totalmente maduro. 
E hoje sabemos que existe neu-
roplasticidade, que é a capaci-
dade de o cérebro se adaptar a 
mudanças por meio do sistema 
nervoso.

O organismo e o desempenho 
futuro de uma criança (na vida so-
cial e profissional) são altamente 
influenciados pelas experiências 
iniciais de vida. E um ambiente 
com baixo estresse e estímulos 
positivos leva a um bom desen-
volvimento não apenas mental, 
mas físico também.

Uma criação respeitosa fará 
com que as crianças, ao longo da 
vida, não aceitem outra coisa que 
não viver sob o respeito.

Como agir, na prática?
Um primeiro entendimento 

importante, para pais que este-
jam buscando esse "caminho do 
meio", é que o mau comporta-
mento — birra ou coisas do gênero 
— é uma forma de comunicação da 
criança. Na maior parte das vezes, 
ele não é pessoal, ou seja, a cri-
ança não está fazendo isso para 
atingir o adulto, mas porque ela 
não tem outros recursos emocio-
nais naquele momento.

Um jeito de tratar a birra é 
limitar a energia dada a ela. É 
preciso dizer não com firmeza e 
gentileza e isso pode ser por meio 
da validação do sentimento: 'Es-
tou vendo que você está nervoso. 
Também estou cansada de ficar 
aqui parada. Vamos brincar de 
alguma coisa? Jogo da velha ou 
forca?'.

Pode ser também por meio 
de escolhas limitadas, dentro de 
limites considerados razoáveis 
pelo adulto. Se a cena for em um 
supermercado, por exemplo, e a 
criança "quer porque quer" algo 
que os pais não querem comprar, 
é possível dizer: "Vejo que você 
está com muita vontade de comer 
essa bolacha. Ela parece mesmo 
muito apetitosa. Que tal escolher-
mos um lanche mais saudável?". 
O segredo também está em dis-
trair a criança, dando uma função 
a ela.

Mas e quando a birra passa 
dos limites e vira aquelas cenas 
de filme de terror? É importante, 
antes de tomar qualquer decisão, 
entender como o cérebro funcio-
na.

Ele está dividido em quatro 
grandes zonas: o hemisfério dire-
ito do cérebro é imaginativo. Já o 
hemisfério esquerdo do cérebro é 
o lado racional e lógico — ali está a 
noção de tempo. O andar de baixo 

é o cérebro primitivo, a sede das 
emoções. O andar de cima é a lo-
calização do juízo e de todos os 
componentes do cérebro racion-
al. Funciona como um filtro para 
as emoções.

"Quando uma birra do andar 
de baixo acontece significa que 
ali há muita energia e são aquelas 
birras em que a criança fica fora 
de si. E aí, não vale a pena gastar 
o seu latim porque a criança não 
tem capacidade nos escutar", 
afirma a autora portuguesa Mag-
da Gomes Dias no livro Crianças 
Felizes.

"A melhor abordagem nesse 
caso é acalmar a criança, pegan-
do-a no colo e levando-a para 
outro lugar. Muitas vezes isso já é 
suficiente. Em seguida, abrace-a, 
mesmo que seja a última coisa 
que queira fazer. Peça para a cri-
ança respirar fundo e diga-lhe que 
vai passar. Diga isso de uma forma 
calma, firme, generosa e carinho-
sa. É o carinho no tom de voz que 
vai ajudar a criança a se acalmar. 
Recapitule com a criança o que 
aconteceu e deixe a correção para 
um segundo momento. Impor-
tante corrigir o comportamento, 
não apontar a criança como má", 
prossegue a autora.

Já quando uma birra do an-
dar de cima acontece, em que a 
criança está calma o suficiente 
para entender, a recomendação 
das especialistas é não negociar. 
É possível acolher os sentimen-
tos de frustração das crianças 
("entendo que você quer muito 
esse brinquedo, mas hoje não va-
mos comprar infelizmente. Vamos 
pensar em outra brincadeira?"), 
mas sem ceder, dentro dos limites 
definidos pelo adulto.

'Me cansei de quem
eu estava me tornando'
Tanto Lia Vasconcelos como 

Lua Barros se tornaram educa-
doras parentais por se sentirem 
mães muito aquém do que poderi-
am ser. "Minha busca por esse 
modelo foi depois que me enxer-
guei uma mãe muito autoritária, 
que só gritava com as crianças, 
que não tinha admiração por 
elas", conta Barros.

"Fui me cansando de quem 
eu estava me tornando. Ser mãe 
sempre foi muito prazeroso, até 
que deixou de ser. Com três filhos, 
as coisas saíram do controle. Fui 
buscar orientação, informação. 
Tinha três filhos, estava grávida 
do quarto e não tinha lido nenhum 
livro sobre como o cérebro da cri-
ança se desenvolve."

Barros passou a enxergar as 
crianças como seres humanos em 
desenvolvimento e que podem 
crescer melhor, mais fortes, mais 
saudáveis, dependendo da inter-
ação com elas.

"Hoje, escuto tudo o que os 
meus filhos têm pra dizer. Isso 
não significa que atendo tudo. Eu 
os ensino a se colocarem diante 
do desejo deles. Sou responsável 
por aquilo que sinto e não sou in-
gênua de achar que isso é a tábua 
da salvação do mundo. Mas, ao 
mesmo tempo, precisamos ter 
mais adultos equilibrados emo-
cionalmente para a geração futu-
ra ter a possibilidade de criar pes-
soas mais equilibradas também."

Telas x crianças
Para Lua Barros, a ideia de 

"nessa nova sociedade em que 
vivemos" engloba, também, o 
mundo digital. A TV ou o celular 
acabam sendo, algumas vezes, as 
"babás" em que pais sobrecarre-
gados se apoiam para dar conta 
da rotina com filhos, mas é pre-
ciso lembrar que o espaço virtual 
também exige supervisão.

"Você não deixa seu filho soz-
inho na Praça da Sé. Porque deix-
aria na internet? Não faz sentido. 
A internet é um lugar onde tudo 
acontece", diz Barros.

Em abril deste ano, a Organ-
ização Mundial da Saúde (OMS) 
divulgou suas recomendações so-
bre uso de aparelhos eletrônicos 
para crianças de até 5 anos.

De acordo com a entidade, 
crianças de até 5 anos não devem 
passar mais de 60 minutos por dia 
em atividades passivas diante de 
uma tela de celular, computador 
ou TV. Bebês com menos de 12 
meses de vida não devem passar 
nem um minuto na frente de dis-
positivos eletrônicos. "Muito mel-

hor que proibir os eletrônicos é 
criar estratégias para que eles se 
tornem desinteressantes", opina 
Tosin.

"As crianças, quando estão 
na frente da TV, por exemplo, em 
cinco minutos começam a se es-
corregar no sofá, ficam de cabeça 
para baixo ou jogam almofadas. 
A criança sente desejo pelo mov-
imento, e a sociedade precisa 
se organizar para trazer nova-
mente a convivência com outras 
crianças, bem como dinamismo, 
mobilidade e animação de forma 
segura." A Sociedade Brasileira 
de Pediatria recomenda que a 
criança brinque ao ar livre diaria-
mente.

Essa é uma das premissas 
que o pediatra e sanitarista Daniel 
Becker, professor do Instituto de 
Saúde Coletiva na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, aplica 
em suas palestras e atendimen-
tos.

"Vivemos uma desvalor-
ização do brincar e do convívio 
ao ar livre. Uma 'adultização' da 
criança. Vários estudos compro-
vam que o brincar evita diversos 
comportamentos depressivos e 
até suicídios no futuro. A criação 
não pode ser autoritária, nem vi-
olenta, nem permissiva demais. É 
importante fazer com que a cri-
ança desenvolva uma consciência 
emocional", diz Becker.

O jornalista americano Rich-
ard Louv, autor do livro A Últi-
ma Criança na Natureza, cunhou 
o termo Transtorno do Déficit 
de Natureza para descrever o 
fenômeno bastante contemporâ-
neo que é a falta de acesso a es-
paços livres e naturais, que per-
mitam o livre brincar e o contato 
com a natureza.

Vasconcelos acredita que o 
transtorno acomete crianças e 
adultos e está intimamente ligado 
ao crescimento do uso de apa-
relhos eletrônicos. "Diante desse 
quadro, que também provoca 
sedentarismo e obesidade, acred-
ito que as palavras que me ocor-
rem quando penso na relação de 
crianças com eletrônicos é bom 
senso, equilíbrio e acompanha-
mento."
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Um perfume agradável nos 
faz sentir bem, mas infelizmente 
muitos dos perfumes industri-
alizados que compramos têm 
diversos aditivos químicos que 
não fazem bem à nossa saúde e 
ao meio ambiente, por sua pro-
dução provocar grande impac-
to à Natureza, envolver cruel-
dade animal, com utilização de 
matéria-prima de origem animal 
e testes em animais. 

Para sair dessa engrenagem 
prejudicial, vem este conteúdo 
ensinar, você mesmo, a produzir 
de forma ecológica, sustentáv-
el, sem agressão à sua saúde, ao 
meio-ambiente e aos animais, 
perfumes com ingredientes veg-
etais, que podem ser inclusive 
orgânicos.

 Serão ensinados dois tipos 
de perfume: o líquido e o sólido, 
livres de parabenos e ingredi-
entes sintéticos, com aromas 
naturais e personalizados. Está 
pronto para fazer você mesmo 
o seu perfume? Acompanhe, 
neste conteúdo as orientações 
necessárias para isso!

 
Ingredientes básicos
para o perfume líquido
Para criar teu perfume será 

necessário a utilização de óleos 

Que tal ficar bonita, de for-
ma natural e saudável, fazendo 
você mesma os seus rímel e de-
lineador naturais, caseiros e sem 
crueldade animal? Existem várias 
vantagens de fazer esses produ-
tos em casa, pois a maioria das 
máscaras de cílios, rímeis e delin-
eadores para os olhos são caros, 
com ingredientes que agridem a 
saúde, o meio ambiente e preju-
dicam a vida animal. 

Receita de rímel
com manteiga de karitê
Essa receita tem ingredi-

entes bem hidratantes e, caso 
você queira fazer um rímel mar-
rom substitua o carvão ativado 
por cacau em pó.

Ingredientes
1 colher de chá de carvão ati-

vado; ½ colher de chá de argila 
em pó; 1 colher de chá de glicerina 
vegetal; 1 colher de chá de man-
teiga de karitê; ¼ colher de chá 
de cera de carnaúba e ¼ colher de 
chá de óleo de coco.

Instruções
Coloque em uma panela a 

cera de carnaúba, a manteiga de 
karitê, o óleo de coco e a glicerina 
vegetal. Leve ao fogo baixo e vá 
mexendo até que os ingredientes 
derretam e fiquem homogêneos. 
Adicione a argila e mexa até mis-
turar bem. Retire do fogo. Por fim, 
adicione o carvão ativado, e mis-
ture bem.

Rímel com Aloe Vera
Esta receita tem a adição da 

Faça você mesmo, rímel e delineador:
lindos e naturais

Aprenda a fazer o seu próprio perfume em casa

Aloe Vera, conhecida por suas 
propriedades regeneradoras e 
reconstituintes.

Ingredientes
1 colher de chá de óleo de 

coco; 1 colher de sopa de Aloe 
vera em gel; 3 cápsulas de carvão 
ativado e 1/4 colher de chá de ar-
gila bentonita (opcional).

Materiais utilizados
Tigelas de vidro pequena e 

média; Água quente; Colher.

Modo de fazer
Coloque o óleo de coco, em 

forma líquida, na tigela de vidro 
pequena. Acrescente três col-
heres de chá de Aloe vera em gel. 
Misture bem, até que fique ho-
mogênea Abra as 3 cápsulas de 
carvão ativado e coloque o pó na 
tigela pequena. Misture o carvão 
com os demais ingredientes. Adi-
cione à mistura ¼ de colher de 
chá de argila bentonita, é opcion-
al, porém preveni do rímel borrar. 
O óleo de coco derrete a 24º C e a 
argila bentonita ajuda a máscara 
a secar mais rápido e fixar nos 
cílios.

Rímel com argila
Nessa receita você pode 

optar pela cor do seu rímel, con-
forme o tipo de argila que escol-
her.

Opções de misturas
de argila e suas cores
Argila bentonita misturada 

com cacau em pó (máscara mar-
rom); Argila vermelha de recife 

(máscara marrom avermelhada); 
Argila preta (máscara preta).

Ingredientes
1/4 de colher de chá (1,5 ml) 

de glicerina vegetal; 1-¾ colher 
de chá (10,5 ml) de água; 5 col-
heres de chá (25 g) de argila da 
cor de sua preferência.

Materiais utilizados
Tigela pequena; Colher.

Modo de fazer
Coloque 5 colheres de chá 

de argila. Acrescente a água e a 
glicerina vegetal. Misture bem até 
ficar bem homogêneo.

Validade da máscara
Como o rímel não tem con-

servantes, a validade é de cada 
quatro a seis meses, dependendo 
da conservação.

Como colocar
o rímel no tubo
Lave, limpe e seque bem o 

tubo e aplicador do rímel, prin-
cipalmente se já foi usado antes. 
Use uma seringa sem agulha para 
colocar o rímel no tubo. Outra al-
ternativa é colocar o cosmético 
em um pote hermético com tam-
pa onde você possa mergulhar o 
aplicador. Nesse caso, para evitar 
que o produto seque no aplica-
dor, lave-o com água, após cada 
utilização.

Como fazer delineador 
em gel em casa
Método 1: lápis de olho
Lápis de olho preto retrátil 

(bem pigmentado, de preferên-
cia); Um pouquinho de vaselina.

Quebre a cera do lápis retrátil 
e coloque na colher, com um pou-
quinho de vaselina. Em seguida, 
derreta os ingredientes dentro 
de uma colher com uma vela. 
Não se esqueça de mexer com 
um palitinho de dente para aju-
dar a dissolver o produto. Assim 
que a cor estiver homogenia e os 
dois produtos misturados, colo-
que a mistura em um potinho de 
maquiagem vazio. Quando es-
friar, ele vai ficar com uma con-
sistência mais pastosa e pronto 
para usar.

Método 2: sombra
Sombra preta opaca; Sombra 

preta levemente cintilante; Vase-
lina. Sabe aquela sombra preta 
opaca que quebrou e vive fazen-

do sujeira por aí? Chegou a hora 
de usá-la de uma forma digna. 
Em um prato ou tampa de plásti-
co, coloque a sombra quebrada 
e, para dar um pouco mais de 
cor e de brilho ao seu delineador 
em gel feito em casa, acrescente 
também um pouquinho de uma 
outra sombra preta, com uma 
leve cintilância. Você vai precisa 
fazer com que as sombras virem 
pó e se misture. 

Em seguida, acrescente um 
pouquinho de vaselina à mistura, 
bem pouquinho mesmo. Agora 
é só ir misturando para agregar 
bem os dois ingredientes e faz-
er com que eles adquiram uma 
consistência bem pastosa e ho-
mogênea. Agora é só colocar em 
um potinho vazio e seu delinea-
dor está pronto para ser usado!

essenciais, 100% puros e veg-
etais, e o álcool de cereal como 
base para diluição do óleo essen-
cial.

Como se dá a fixação
do perfume caseiro?
Os óleos essenciais 100% 

puros e superconcentrados, por 
si só já ajudarão na fixação do 
perfume. A dosagem máxima do 
óleo essencial na solução básica, 
comumente, é de até 4%, uma 
dosagem abaixo pode resultar em 
menor fixação do perfume.

O tipo da fragrância afeta 
muito na fixação, óleos essenci-
ais cítricos são mais voláteis e 
tem menor fixação, os amadeira-
dos tem maior fixação por serem 
menos voláteis. Óleos essenciais 
mais voláteis têm mais facili-
dade de evaporar que os menos 
voláteis, por isso os menos 
voláteis tem uma fixação maior 
do aroma. O tipo de pele também 
influi na fixação: em peles mais 
secas o perfume geralmente 
tem menor fixação e precisa ser 
reaplicado mais vezes e, em peles 
oleosas dura mais tempo e fixa 
melhor. Outra questão é que o 
suor atrapalha na fixação do per-
fume.

Outro detalhe importante é 

saber as precauções de usos dos 
óleos essenciais, saiba mais no 
conteúdo aqui abaixo:

Com estes detalhes, você 
já sabe de que forma os aroma 
dos perfumes podem ser mais 
ou menos duradouros e agora, a 
seguir, você aprenderá receitas 
de perfumes, uma escrita e duas 
em vídeo e também aprenderá a 
diferenciar os vários tipos de per-
fumes, de acordo com suas notas 
perfumadas e essências vegetais. 
Confira!

Faça você mesmo
o seu perfume
Segue a primeira receita para 

você mesmo fazer seus perfumes 
em casa e ficar perfumado de for-
ma natural e saudável! Para fazer 
o seu perfume, você irá precisar 
de: 40 ml de álcool de cereais; 40 
ml de água destilada e 20 ml do 
óleo essencial escolhido.

Observação: se não quiser 
colocar água destilada utilize so-
mente 80 ml de álcool de cereais. 
O álcool de cereais e a água des-
tilada podem ser encontrados em 
farmácias de produtos naturais 
físicas ou virtuais.

Materiais
1 frasco de vidro com borri-

fador, ou seja, spray (para colo-
car o perfume depois de pronto); 
1 garrafa grande de vidro escuro 
(para o preparo do perfume); 1 
funil para colocar a mistura do 
óleo essencial, álcool de cereais 
e água destilada na garrafa de vi-
dro escuro e o perfume depois de 
pronto no frasco spray.

Modo de preparo
A preparação é simples, bas-

ta misturar todos os ingredientes 
dentro da garrafa de vidro escu-

ro, utilize um funil para isso. Em 
seguida, feche-a bem e a coloque 
na geladeira por uma semana.

Após esse período, tire a mis-
tura e despeje, com o auxílio do 
funil, dentro do frasco spray. Seu 
perfume estará pronto para ser 
utilizado.

Informação adicional
Você pode combinar vári-

os óleos essenciais, desde que a 
mistura de óleos não ultrapasse 
20 ml.
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A maquiagem é um artifício 
de beleza muito antigo, hoje uti-
lizamos produtos de beleza in-
dustrializados cheios de corantes, 
conservantes, pigmentos orgâni-
cos e inorgânicos e derivados 
petroquímicos. Tudo isso penetra 
através dos poros de nossa pele 
e através da corrente sanguínea 
chega ao fígado, que tem que dar 
conta de eliminar essas toxidades

Além disso, a composição 
desses produtos envolve cruel-
dade com os animais, pois certos 
ingredientes, como por exemplo 
o Carmim e a Cera Alba, são feitos 
a partir da morte deles.

O Carmim é extraído de um 
pequeno inseto, a Cochonilha e 
a Cera Alba é derivada da abelha, 
e se obtém esta matéria-prima a 
partir do processo de extração do 
mel, no qual as abelhas sofrem e 
até morrem.

Outro aspecto dessa cruel-
dade é que esses produtos são 
testados em animais, sendo que 
já existem alternativas que dis-
pensam isso.

Quando não havia tecnologia, 
a indústria, os laboratórios quím-
icos e as grandes marcas de cos-
méticos, a mulher realçava sua 
beleza de forma totalmente nat-
ural utilizando os corantes vege-
tais e minerais.

Neste conteúdo vamos res-
gatar esse naturalismo, com al-
gumas formas de fazer batom 
caseiro, natural e vegano e ficar 
ainda mais bonita de forma cru-
elty-free, saudável, sustentáv-
el, ecológica e econômica. Um 
batom que hidrata a boca, sem 
conservantes, corantes, chum-
bo e outros produtos artificiais e 
tóxicos.

Basicamente, para confeccio-
nar o seu batom será necessário 
um óleo vegetal, o mais indicado 
é o de coco e um corante vegetal, 
com várias opções de cores.

Como corantes pode-se 
utilizar o açafrão (cúrcuma), o 
urucum (colorau), o hibisco em 
pó, canela em pó, a beterraba, o 
açaí, o cacau em pó, entre outros.

Receita de batom de 
Colorau (urucum em pó)
Esta receita de batom pode 

servir como base para a utilização 
de outros corantes vegetais, para 
isso é só substituir o urucum por 
outro ingrediente que dê cor ao 
batom.

Ingredientes
1 colher (sopa) de cera de 

carnaúba (para uso cosmético) 
ou manteiga de cacau; 2 colheres 
(sopa) de óleo de coco; 1 colher 
(chá) de colorau (Urucum em 
pó); 2 gotas de óleo essencial de 
lavanda (opcional)

Preparo
Derreta a cera de carnaúba 

ou manteiga de cacau em ban-
ho-maria. Assim que derreter, 
acrescente 2 colheres de sopa do 
óleo de coco.  Ao final, adicione o 
urucum, o óleo essencial (opcion-
al) e misture. Ao esfriar, o batom 
irá obter uma textura mais firme.

Conservação

Como fazer batom caseiro, simples e vegano?
Conserve em temperatura 

ambiente, não deixe em locais 
muito quentes, para não alterar 
cor, textura e odor, prejudicando 
a conservação das propriedades 
desse batom. 

Receita de batom
de Hibisco
Ingredientes
1 colher de chá de cera de car-

naúba para uso cosmético (cuida-
do que tem cera de carnaúba para 
encerar carro. É importante ser 
para uso cosmético); 1 colher de 
chá de manteiga de cacau rala-
da; 2 colheres de chá de óleo de 
coco; 6 a 10 gostas de óleo essen-
cial (opcional);  1  colher de chá de 
hibisco em pó.

Preparo
O batom será preparado em 

banho maria, então é necessário 
um pote, uma panela para es-
quentar a água e uma peneira 
de inox para facilitar o proces-
so. Após a água ferver, coloque 
o pote na peneira e acrescente 
o cera de carnaúba. Utilize uma 
tampa para a cera derreter mais 
rápido. Após derreter, acrescente 
a manteiga de cacau e o óleo de 
coco. Mexa bem até derreter tudo.

Adicione o óleo essencial. 
Por fim, coloque o pó de hibisco 
e misture bem. Após, coloque a 
mistura em um pequeno pote de 
vidro e mexa para que o pó de hi-
bisco não fique concentrado no 
fundo. A mistura irá secar e o seu 
batom caseiro, natural e vegano 
estará pronto. Por se tratar de um 
produto natural, o prazo de vali-
dade é de 6 meses. O resultado 
será um batom levemente ver-
melho, perfeito para o dia a dia.

Dica: espere 48h para usá-
lo, pois o o óleo vai retirando o 
corante natural do hibisco aos 
poucos, deixando mais vermelho.

Receita de batom
de Beterraba
Ingredientes
¼ beterraba crua; 4 col-

heres de óleo de coco; 1 col-
her de beterraba em pó; 1 
colher de água de rosas.

Preparo
Junte todos os ingredi-

entes e bata no liquidificador 
até a mistura ficar uniforme.

Em seguida, despeje num 
potinho de vidro limpo com tam-
pa e mantenha fechado. O óleo de 
coco é um conservante natural e, 
por este motivo, o batom não pre-
cisa ser guardado na geladeira.

Fazer seu próprio batom é 
uma atitude que contribui para 
a sustentabilidade no planeta. A 
produção artesanal de produtos 
cosméticos é uma forma de parar 
de alimentar a exploração animal 
e até humana, além de diminuir a 
devastação da natureza; reduzir o 
aquecimento global por conta da 
excessiva atividade das indústri-
as, e minimizar o consumismo de-
senfreado.

Uma simples atitude que 
gera uma corrente de sustenta-
bilidade, com cada um fazendo a 
sua parte!
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Empresa Dell adota 
plano para redução de 
lixo eletrônico até 2040

A Dell se junta ao time das 
empresas ecologicamente re-
sponsáveis ao anunciar que pre-
tende mudar práticas de produção 
para diminuir o lixo eletrônico, 
hoje uma das maiores preocu-
pações por conta da rapidez das 
inovações tecnológicas. As metas 
de sustentabilidade foram anun-
ciadas esta semana durante um 
encontro de funcionários no Tex-
as.

Entre os compromissos as-
sumidos, a empresa planeja, até 
2040, substituir a energia que usa 
por fontes renováveis, além de ra-
cionalizar o seu uso e reduzir à 
metade, em dez anos, as emissões 
geradas pelas linhas de produção. 
A Dell quer ainda que seus for-
necedores façam o mesmo. O 
esforço também vai alcançar os 
pontos de venda: o usuário, na 
troca do aparelho, poderá entre-
gar o velho para ser reutilizado 
ou reciclado. Até 2030, a empre-
sa espera alcançar as marcas de 
um produto novo para cada dis-
positivo a ser reciclado e metade 
de todos os materiais usados em 
seus produtos (assim como suas 
embalagens) composta por reci-
clados ou renováveis.

Montanhas de
eletrônicos velhos
A cada ano, 50 milhões de 

toneladas de lixo eletrônico são 
descartadas no mundo. Segundo o 
Fórum Econômico Mundial, serão 
120 milhões de toneladas até 
2050. Mercúrio, cádmio, berílio e 
chumbo (causadores de deterio-
ração do sistema nervoso, câncer 
e alterações genéticas), inertes 
quando dentro de monitores, ce-
lulares e baterias, são liberados 
para o meio ambiente quando 
descartados inadequadamente.

Desde 2008, a Dell mantém 
um programa de reciclagem, 
recebendo inclusive disposi-
tivos de empresas concorrentes. 
Mesmo assim, a empresa cal-
cula ter recolhido menos de 
10% do que produz; menos de 
5% dos componentes que usa 
são reciclados ou renováveis.

A diretora do Centro de 
Empresas Sustentáveis e Com-
petitividade Regional em Bos-
ton (EUA), Vesela Veleva, disse  
ao site The Verge que acredita 
ser mais eficiente as empresas 
fabricarem aparelhos duráveis 
– o que nem a Dell nem as 
outras companhias fazem.

Girassóis robóticos são capazes de 
absorver energia solar

Cientistas da Universidade 
da Califórnia, em Los Angeles, 
desenvolveram “girassóis” arti-
ficiais que, tal como as plantas 
de verdade, reagem à luz e se 
voltam em direção à fonte emis-
sora. Além disso, o dispositivo é 
equipado com um material capaz 
de absorver a radiação solar – o 
que significa que um dia podere-
mos ver campos “cultivados” com 
essa nova tecnologia para a ger-
ação de energia.

Girassóis robóticos
Os girassóis artificiais me-

dem menos de 1 milímetro de 
diâmetro e foram batizados pe-
los cientistas de SunBOTs. Na 
verdade, como você pode ver na 
imagem a seguir, eles se parecem 
mais com canudinhos do que com 
as belas e chamativas plantas que 

todos conhecemos. No entanto, o 
seu funcionamento é bastante 
parecido ao das flores.

Os dispositivos possuem es-
truturas como caules que são 
feitas de um material que é acio-
nado pela luz solar e, em sua ex-
tremidade, existem “flores” pro-
duzidas com a mesma tecnologia 
utilizada na fabricação de células 
fotovolcaicas. 

E, durante os testes, os cien-
tistas construíram um painel 
contendo girassóis robóticos que 
permaneciam estáticos e outros 
que se curvavam em direção ao 
Sol e descobriram ao final do ex-
perimento que os SunBOTs que 
se dobravam absorviam 400% 
mais energia que os demais.

Sobre o funcionamento dess-
es dispositivos, o que ocorre é 
que, quando os “girassóis” são 

expostos ao Sol e seu caule é 
aquecido, eles se “contraem” – 
fazendo com que os robozinhos 
se curvem até apontar as extrem-
idades equipadas com o material 
capaz de absorver a energia dire-
tamente para o Sol. Além disso, 
uma vez alinhados com a fonte 
de luz, a sombra produzida pelos 
SunBOTs permite que a curvatura 
seja controlada e evita que eles 
superaqueçam.

O bacana dos girassóis 
robóticos é que, diferente das 
células fotovoltaicas que existem 
hoje em dia – e que, por terem 
limitações com relação ao ângulo 
de incidência da luz solar –, por se 
tratar de uma plataforma móvel, 
eles têm o potencial de melhorar 
absurdamente a eficiência de di-
versas tecnologias de obtenção 
de energia a partir do Sol.

Facebook usa secretamente a câmera 
do iPhone enquanto você está no app
Comportamento foi flagrado em vídeo por usuário e postado nas redes sociais

Um bug no aplicativo do 
Facebook para iOS sugere que 
a rede social pode estar espio-
nando usuários pela câmera do 
iPhone. Um vídeo que circulou 
nas redes no último domingo (10) 
mostra que a câmera do celular 
é ativada secretamente em se-
gundo plano enquanto a pessoa 
usa o app e navega pelo feed. O 
comportamento foi reproduzido 
em testes conduzidos pela nossa 
redação em um iPhone 7, assim 
como por diversos veículos es-
pecializados. O problema está em 
evidência no sistema da Apple so-
mente a partir do iOS 13.2.2, lib-
erado na última quinta-feira (7).

Ainda não se sabe se a 
câmera abre por conta de uma 
falha no iOS ou se o aplicativo 
da rede social sempre acessou 
as imagens capturadas pelo ce-
lular e só agora foi descoberto. 
Testes conduzidos pelo portal 
The Next Web indicam que pode 
se tratar da segunda opção: se-
gundo o site, o Facebook es-
taria ativamente solicitando 
permissão ao sistema opera-
cional para utilizar a câmera do 
smartphone em segundo plano.

No vídeo que surgiu nas re-
des sociais, o usuário Joshua 
Maddux mostra que é necessário 
executar algumas ações específi-

cas para reproduzir o bug. Primei-
ro, ele rola o feed e acessa uma 
página na rede social. Depois, 
abre a foto de perfil da fanpage 
e desliza a imagem ligeiramente 
para baixo. A partir daí, o plano de 
fundo do aplicativo, que dever-
ia mostrar apenas o feed, exibe 
a imagem ao vivo da câmera do 
iPhone no lado esquerdo da tela.

O que diz o Facebook
“Descobrimos recentemente 

que a versão 244 do aplicativo 
do Facebook para iOS foi lançada 
incorretamente em modo pais-
agem. Ao corrigir esse problema 
na versão 246, disponibilizada 
na última semana (8 de novem-
bro), acabamos introduzindo um 

bug que fazia com que o aplica-
tivo navegasse parcialmente 
para a tela da câmera adjacente 
ao Feed de Notícias quando os 
usuários tocavam em fotos. Não 
vimos nenhuma evidência de up-
load de fotos ou vídeos devido 
a esse bug. Estamos enviando 
a correção para a Apple hoje”.

Como se proteger
Usuários podem se pro-

teger acessando as configu-
rações de privacidade na seção 
“Ajustes” e revogando a per-
missão de câmera ao Facebook. 

O bug não pode ser re-
produzido em versões mais 
antigas do sistema da Apple, 
como o iOS 12 ou o iOS 13.1.3.



///  Trends  ///  Gazeta   /// 22 de novembro de 2019 tecnologia

Oito dicas para economizar dinheiro
na Black Friday 2019
Confira dicas importantes para realmente economizar dinheiro e evitar problemas nas suas compras

A Black Friday 2019 acontece 
dia 29 de novembro, e promete 
promoções de diferentes tipos de 
produtos. Mas como saber se um 
item está realmente barato ou se 
um site é confiável? É possível re-
correr a diversos serviços, como 
comparadores de preços, plata-
formas de cupons e ferramentas 
para evitar uma "Black Fraude". 
Confira na lista a seguir oito di-
cas que podem ajudar na hora 
de economizar dinheiro na Black 
Friday.

Comparadores de preço
Assim como em qualquer 

período do ano, a Black Friday 
pode apresentar produtos com 
preços diferentes nas lojas de 
e-commerce. Sendo assim, a mel-
hor maneira de encontrar o valor 
mais baixo é conferindo quanto 
custa o item em diversas lojas 
com um comparativo de preços 
online.

A web oferece diversos sites e 
complementos para navegadores 
que fazem essa comparação au-
tomaticamente. Antes de decidir 
pela compra, consumidores po-
dem acessar a plataforma online 
Compare TechTudo, em que vári-
os anúncios de um mesmo produ-
to são comparados e apresenta-
dos com seu histórico de preços. 
Seguindo a mesma solução, 
também há sites como JáCotei, 
Zoom, Reduza, Black Friday de 
Verdade e outros. Há também 
alternativas de extensões para o 
navegador Google Chrome, como 
a Baixou Agora e o Mais Barato.

Cupons de desconto
O consumidor pode recorrer 

a sites de cupons com descontos 
para produtos específicos ou para 
compras em lojas online. Mesmo 
no período da Black Friday, esses 
sites são aquecidos com diversas 
ofertas em formato de códigos 
que devem ser inseridos na pági-
na de compra de um item.

Na web, é possível encon-
trar diversas plataformas com 
cupons, entre elas, estão o Cu-
pons de Desconto TechTudo, Cu-
ponation, Cuponeria, MeuCupom 
e Pelando. Vale lembrar que os 
descontos por cupons funcionam 
durante todo o ano. Sendo assim, 
plataformas desse tipo são uma 
alternativa para consumidores 
que desejam pagar barato quan-
do precisam realizar uma compra 
emergencial ou que esteja fora de 
qualquer período de promoção do 
varejo brasileiro.

Sites com cashback
O sistema cashback é uma 

alternativa criada para estimular 
o consumidor a realizar compras 
online e receber parte do valor 
gasto de volta. As companhias 
que oferecem essa modalidade 
possuem parcerias com lojas 
online, de forma que é preciso 
se cadastrar nas empresas de 
cashback e buscar e-commerces 

filiados ao site ou aplicativo para 
efetivar as compras.

Nessa modalidade, parte do 
valor gasto é acumulado e pode 
ser resgatado para uma con-
ta-corrente assim que um valor 
mínimo definido pela operadora 
— desde que um cartão de crédito 
esteja registrado para compras. 
Empresas como a Méliuz, Beblue, 
PicPay, Ame Digital e Cashback 
World são alternativas que ofere-
cem aplicativos gratuitos para 
conferir descontos e gerenciar o 
dinheiro recuperado.

Inscreva-se em
listas de e-mails
Receber muitos e-mails de 

ofertas é algo que incomoda a 
maioria das pessoas. Porém, o 
procedimento é recomendado 
para consumidores que buscam 
promoções surpresas e, princi-
palmente, para acompanhar os 
descontos de uma loja durante a 
Black Friday. Além de ser utilizada 
por lojas tradicionais, a estratégia 
de marketing está presente em 
lojas online de menor expressão 
e que não contam com a mesma 
visibilidade das gigantes do mer-
cado.

Claro que, se realizado em 
muitas lojas, o procedimento 
pode encher sua caixa de en-
trada com e-mails indesejados. 
No entanto, plataformas como 
o Gmail categorizam a caixa de 
entrada para que mensagens de 
marketing sejam agrupadas na 
aba “promoções”. Além disso, as 
inscrições de ofertas podem ser 
finalizadas facilmente a partir do 
corpo da mensagem, onde geral-
mente é adicionado um link para 
deixar de receber os informa-
tivos.

Siga lojas e marcas
nas redes sociais
É comum que lojas online 

tenham páginas no Facebook, In-
stagram e Twitter, e usem esses 
portais para promover ofertas, 
principalmente em datas comem-
orativas como a Black Friday. 
Seguir suas marcas favoritas e 
lojas de e-commerce é uma es-
tratégia inteligente para não 
deixar de visualizar ofertas assim 
que elas são lançadas.

Busque ofertas durante 
toda a semana que
antecede a Black Friday
Por mais que a Black Friday 

aconteça oficialmente apenas 
dia 29 de novembro, muitas lojas 
online iniciam suas promoções 
antes da data. Algumas empre-
sas fazem ofertas durante todo 
o mês de novembro, enquanto 
outras fazem promoções durante 
a semana que antecede o even-
to. Há casos, inclusive, em que os 
descontos continuam após a real-
ização da Black Friday.

O consumidor, por sua vez, 
deve aproveitar ao máximo o 
período para realizar suas pesqui-

sas e conferir os comparadores de 
preços para acompanhar os gráfi-
cos de ofertas. Algumas grandes 
lojas, por exemplo, preferem tra-
balhar apenas incentivando con-
sumidores a se cadastrar para re-
ceber as ofertas lançadas no dia 
29, já outras trazem promoções 
antecipadas com itens que não 
farão parte da Black Friday.

Black Friday de Verdade
A plataforma Black Friday 

de Verdade é uma iniciativa que 
pode ajudar consumidores a 
aproveitar o que a data tem de 
melhor. A campanha lista diver-
sos varejistas que assinaram um 
termo de compromisso em que se 
submetem a oferecer descontos 
reais. O site ainda permite resga-
tar cupons e visualizar anúncios 
das lojas parceiras.

Além disso, a iniciativa con-
ta com uma extensão que iden-
tifica o acesso em anúncios para 

oferecer outros preços do mes-
mo produto. Basta navegar nor-
malmente na web e receber os 
alertas de preços que, em alguns 
casos, podem indicar ofertas com 
valores melhores em lojas que 
assinaram o termo de responsa-
bilidade.

O barato pode sair caro
Optar pelo menor valor de 

um produto pode não ser a mel-
hor alternativa. A Black Friday é 
historicamente um período em 
que golpistas tentam enganar 
consumidores com ofertas frau-
dadas. Nesse caso, os criminosos 
podem usar sites falsos ou e-mails 
fraudulentos para roubar dados 
bancários de possíveis consumi-
dores.

Em alguns casos, os preços 
reduzidos podem indicar uma tec-
nologia desatualizada ou de baixa 
qualidade. O problema aqui está 
ligado à atualização contínua de 

softwares e hardwares encontra-
dos em diversos aparelhos mod-
ernos. Sendo assim, pesquise 
também o ano de lançamento de 
um item e procure por testes que 
podem indicar se ele ainda conta 
com tecnologia que possa se inte-
grar com dispositivos atuais.

Além dos golpistas, o con-
sumidor deve ficar atento às lo-
jas desconhecidas que atuam na 
Black Friday. No dia 29, a deman-
da de consumidores é grande e 
pode causar problemas de acesso, 
estoque e logística na entrega de 
produtos. Para evitar problemas, o 
consumidor pode buscar referên-
cias de lojas e sites em portais 
como o Consumidor.gov.br e o 
Reclame Aqui. Essas plataformas 
reúnem experiências problemáti-
cas com outras pessoas e per-
mitem saber como é a reputação 
das empresas, se elas respondem 
às reclamações e se resolvem as 
questões de forma rápida.

WhatsApp deixará de funcionar no 
Windows Phone a partir de janeiro

Como já havia sido anunciado 
em maio deste ano, os disposi-
tivos móveis Windows Phone e 
Windows 10 Mobile deixarão de 
ter suporte para o popular aplica-
tivo de mensagens instantâneas 
WhatsApp a partir do final deste 
ano, exatamente no dia 31 de 
dezembro.

Além de deixar de funcion-
ar nos celulares com sistemas 
operacionais da Microsoft, o app 
também não poderá mais ser en-
contrado na loja de aplicativos 
após o fim do ano. Dito isso, ain-
da será possível utilizar a versão 
desktop do WhatsApp em PCs 
com Windows 10.

Adicionalmente, no início 
de 2020, mais especificamente 
no dia 1º de fevereiro, o app de 
mensagens também deixará de 
funcionar nas versões 2.3.7 do 
sistema operacional Android e na 
sétima geração do iOS.

Aplicativos abandonando 
suporte para sistemas antigos 
não é novidade, ainda mais con-
siderando que o Windows Phone 
foi descontinuado pela própria 
Microsoft, que também anunciou 

que a partir do dia 10 de dezem-
bro deixará de providenciar 
suporte ao Windows 10 Mobile, 
recomendando que usuários mi-
grem para celulares Android ou 
iOS.
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Com um novo ano se aproxi-
mando, começam a surgir as no-
vas projeções, metas, e nos mer-
cados da moda e decoração, as 
tendências e apostas de cartelas 
de cores e itens que farão os ol-
hos dos consumidores brilharem.

Os especialistas de dec-
oração apontam as tendências 
que irão estar e alta em 2020, 
algumas já foram sucessos em 
2019 e vão permanecer.

As principais tendências 
apontadas pelos especialistas no 
mundo da decoração foram:

As artes abstratas, ou figuras 
geométricas coloridas, que per-
mitem expressar muita person-
alidade e emoções são uma das 
grandes apostas;

O estilo de decoração mais 
simples e relax, relembrando 
uma tendência escandinava, que 
trás mais calmaria e aconchego, 
neste viés o interessante é criar 
espaços voltados ao bem estar e 
renovação de energias.

Os designers apontam que 
essa tranquilidade deve ser es-
colhida também a através da 

Especialistas apontam as novas tendências       de decoração para 2020
paleta de cores, com tons menos 
frios que o atual cinza, bastante 
usado este ano.

O conforto é também um 
dos must-have apostados pelos 
especialistas, que preveem mui-
tas cobertas, almofadas, pufes e 
mantas. No verão, os tecidos de-
vem ser mais leves, mas os itens 
trarão conforto da mesma forma.

O “glamour eclético”, que é a 
grande influência retrô nos arti-
gos decorativos, continua em alta 
em 202, os itens nas cores azul 
royal, ruby,  tons de ocre, rosé e 
bronze, com toques metálicos 
através de artigos decorativos e 
acabamentos, darão um toque de 
modernidade atrelado ao glam-
our e força das décadas passadas.

Os elementos que remetem 
ao Japão, já estão nas tendências 
decorativas dos últimos dois anos 
e prometem continuar em 2020, 
os especialistas apontam que o 
minimalismo japonês pode não 
ficar caricata, se for agregado 
a decoração através de móveis, 
cores e motivos discretos, con-
forme a imagem de inspiração.

O conforto aliado a decoração, através das mantas, pufes e cobertas são umas 
das principais apostas para 2020

As formas geometricas ou abstratas dão muita personalidade e estilo a decoração
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Especialistas apontam as novas tendências       de decoração para 2020

Elementos retrô na decoraçãoBanheiro com decoração retrô

Para não ficar caricata, os decoradores indicam que as pessoas usem elementos delicados, como cores que remetem ao 
Japão, ou plantas e itens isolados

Elementos Japoneses na decoração

Os espaços dedicados ao bem estar e relaxamento, por menor que sejam surtem grandes efeitos na decoração
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O Lorenzo (Lolo) já está entrando no clima natalino! Esse fofo é a alegria 
das vidas do papai Marcio Rutkoski e da mamãe Greice Gabbardo

É muito comum perceber 
nas crianças, principalmente em 
épocas mais frias ou quando as 
temperaturas mudam brusca-
mente, uma coriza insistente, 
parece que nada é capaz de fazer 
sumir o ”catarro” que sai das na-
rinas.

De acordo com o bioquímico 
Cerry Harrop, que cedeu uma en-
trevista à BBC News Mundo e tem 
especialidade nos cuidados das 
vias aéreas, o principal motivo é: 
"uma criança entra em contato 
com muitas outras crianças".

“E como os vírus estão mu-
dando constantemente, aconte-
ce que, enquanto alguém recebe 
uma versão do vírus que causa 
o resfriado comum e fica com o 
nariz escorrendo por alguns dias 
até que ele passe, entra em con-
tato com outra criança que tem 
uma versão um pouco diferente 
do vírus", diz Harrop. De acordo 
com ele, a falta de maturidade e 
fortalecimento do sistema imu-
nológico em razão da pouca idade 
gera a falta de tempo de contato 
e exposição para criar resistência 
com os vários tipos de vírus.

Sendo assim, o bioquími-
co explica que mesmo com um 
enorme cuidado que os pais ten-
ham, "é inevitável que eles con-
tinuem pegando resfriado atrás 
de resfriado".

Além disso, o bioquímico 
comenta que nas estações com 
maior incidência de frio, as pes-
soas costumam ficar mais tempo 
em ambientes fechados que não 
tem muita ventilação, o que facil-
ita a circulação do vírus.

Parece que o seu filho fica resfriado o tempo 
todo? Saiba o motivo

Mas, o problema não será 
para sempre, conforme o cresci-
mento das crianças, a imunidade 
vai aumentando e os episódios de 
resfriados vão ficando cada vez 
mais espaçados, consola o Har-
rop.

Assoar o nariz
Para o bioquímico, o ato de 

assoar o nariz, é muito impor-
tante, já que quando o muco está 
circulando ele está fazendo o seu 
trabalho de limpeza e retirada 
dos germes do corpo. Mas, caso 
não seja retirado, alerta ele: “se o 
muco não sair das vias aéreas, a 
criança pode sofrer inúmeras in-
fecções secundárias”.

Ele explica que em razão da 
composição de proteínas e açú-
car, o muco pode ser pegajoso e 
se alojar no nariz e pulmões, e en-
fatiza mais uma vez, ressaltando 
a importância do ato de assoar, 
“caso não seja retirado, pode 
ser responsável por diversas in-
fecções”.

Contágio
O especialista explica que 

mesmo havendo diversos tipos 
de vírus responsáveis por causar 
o resfriado comum, os do tipo ri-
novírus são os mais recorrentes. 
Podendo ser transmitidos através 
de gotículas que ficam no ar, 
sempre que a pessoa doente tos-
sir, falar ou respirar.

Os rinovírus duram entre cin-
co e sete dias, mas, em crianças 
pequenas podem ser ainda mais 
insistentes, e incomodar por até 
duas semanas.

De acordo com o Portal da 
Primeira Infância, apenas 15% da 
população considera importante 
que a criança de até 3 anos de 
idade tenha uma rotina

“A rotina diária é para as 
crianças o que as paredes são 
para uma casa: lhes dá limites e 
dimensão para a vida”, é o que 
afirma o educador e psiquiatra 
norte-americano Rudolf Dreikurs 
, além disso, para ele: “Nenhu-
ma criança fica confortável em 
uma situação em que não sabe 
o que esperar. A rotina dá uma 
sensação de segurança. A rotina 
estabelecida dá um sentido de 
ordem do qual nasce a liberdade”.

Neste sentido, considerando 
também o método desenvolvido 
por Dreikurs, que orienta a ed-
ucação das crianças, através de 
um comportamento cooperativo 
sem a necessidade de castigos 
e recompensas, o especialista 
americano enfatiza a importância 
da rotina e dos hábitos como um 
dos pilares para responsabilidade 
e segurança das crianças.

A falta deste senso de re-
sponsabilidade e segurança po-
dem gerar adultos com proble-

A importância dos hábitos e da rotina 
na vida das crianças

mas de comportamento, alerta 
ele.

Para o especialista, para que 
o mundo da segurança, limites e 
conhecimentos seja passado a 
uma criança, dois importantes fa-
tores complementares devem ser 
considerados, a rotina e hábitos.

Os estudiosos do hábito defi-
nem o mecanismo como uma est-
abilidade que se refere a atitudes, 
comportamentos e costumes que 

levam a formas de aprendizagem 
em diferentes situações, desde a 
forma com que você desenvolve 
algo no seu trabalho até a forma 
com que você amarra seu sapato.  

Já a rotina é definida por um 
hábito pessoal característico, es-
tabelecido de acordo com o que 
for conveniente para o seu dia a 
dia, ele não precisa ser modifi-
cado ou alterado, você simples-
mente o faz.

Benefícios
O psiquiatra Dreikurs, após 

pesquisas sobre o tema, concluiu 
que os hábitos e a rotina dão se-
gurança às crianças, já que saber 
o que vai fazer lhes dá tranquili-
dade. Além de ser fundamental 
para formação física e psicológi-
ca. 

Por isso, as crianças devem 
ter horários para alimentação, 
sono, banho, brincadeiras, históri-
as, temas de casa e demais ativi-
dades. À medida que essa rotina 
for sendo repetida, a criança a 
interiorizará a fará quase incon-
scientemente, mas de forma mui-
to segura.

É muito importante para as crianças terem uma rotina estabelecida, para a 
própria segurança e autoconfiança delas

Montar um quadro da rotina pode ser uma ótima forma de estimular às crianças 
a entenderem as tarefas como algo necessário mas prazeroso

Por mais difícil que seja, o ato de assoar o nariz é muito importante para evitar que o resfriado evolua para infecções
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Esse lindão de olhos verdes é o Fred, o primeiro dos 4 gatinhos da 
Giovana e do Magno que vão brilhar no Hall da fama

Conhecidos por sua inde-
pendência e até mesmo falta de 
apego, os gatos foram estudados 
por um grupo de pesquisadores 
de uma Universidade dos Estados 
Unidos, que descobriram mais 
informações sobre qual o real 
apego dos bichinhos com os seus 
cuidadores.

Os resultados verificados 
depois da análise de 70 gatos, 
foram publicados em uma re-
vista científica e de acordo com 
os pesquisadores, os felinos fo-
ram expostos à três situações, 
a primeira delas um isolamento 
por dois minutos, em um segun-
do momento ficaram com seus 
donos por mais dois minutos, e ao 
final foram expostos a mais uma 
sessão solitária.

Desta forma, foram avaliadas 
as reações dos gatos, para que os 
pesquisadores pudessem identi-

Saiba se o apego dos gatos é pelo dono ou 
pela casa em que vivem
Pesquisadores fizeram um teste que avaliou o grau de apego e dependência dos bichanos com os seus tutores e com o ambiente

ficar qual o nível de apego deles 
com os seus donos.

Após os testes, ficou eviden-
te que os pets mais apegados, 
ficavam mais seguros e calmos 
quando seus tutores estavam 
junto.

De acordo com os pesqui-
sadores, foi ididtificado que 
os gatos deram uma atenção 
equilibrada aos seus donos e 
ao ambiente.Já os gatos menos 
apegados, demonstraram cer-
to estresse, que foi identificado 
após algumas reações como torc-
er o rabo e lamber os lábios, além 
de terem mantido maior distância 
de seus donos. Uma das pesqui-
sadoras, que estava a frente do 
estudo, Kristyn Vitale, afirmou: 
“O apego é um comportamento 
biologicamente relevante. Nos-
so estudo indica que, quando os 
gatos vivem em um estado de 

dependência de um ser humano, 
esse comportamento de apego é 
flexível e a maioria dos gatos usa 
o ser humano como fonte de con-
forto”.

O resultado demonstra que 
64,3% dos gatos têm apego ao 
dono e ao ambiente. O comporta-
mento é semelhante ao verificado 
em pesquisas feitas com crianças, 
nas quais 65% são muito apega-
das aos seus pais e responsáveis.

Após um treino de social-
ização feito com os 70 gatos por 
seis semanas, não houve alter-
ação dos resultados, neste senti-
do, a pesquisadora Vitale, conclui: 
"Depois que um estilo de apego é 
estabelecido entre o gato e seu 
cuidador, ele parece permanecer 
relativamente estável ao longo 
do tempo, mesmo após uma in-
tervenção de treinamento e so-
cialização".

Com certeza, em mais de 
uma ocasião você já deve ter vis-
to seu cão bocejar sem motivo 
aparente. Mas por que os cães 
bocejam? É por que eles sempre 
estão com sono? Embora possa 
lhe parecer surpreendente, os 
bocejos de seu cão são parte de 
sua linguagem corporal e querem 
dizer algo mais profundo.

O bocejo nos cães tem uma 
razão científica. Os bocejos nos 
cães fazem com que sua fre-
quência cardíaca aumente e 
que chegue uma quantidade de 
sangue maior ao cérebro, além de 
potencializar a oxigenação dos 
pulmões. Desta maneira eles se 
recarregam de energia e podem 
combater melhor o nervosismo, a 
ansiedade e o estresse.

Porém, a Universidade de 
Tóquio tem uma teoria muito 
mais chamativa e divertida: os 
cães bocejam por empatia. Sim, 
quando seu cão vê você bocejar, 
ele tem que fazê-lo como se isso 
fosse algo contagioso, o que cria 
um vínculo emocional muito forte 
entre ambos.

 
Outros sinais que

Por que os cães bocejam?
querem dizer algo a mais
Lamber o focinho. Quando 

isto acontece de maneira repeti-
tiva e com certa ansiedade, o cão 
quer demonstrar estresse, tédio e 
ansiedade. Se se transformar em 
uma atitude repetida e compul-
siva, o melhor é levar o animal ao 
veterinário.

Respiração ofegante. Se vocês 
estiveram fazendo esporte du-
rante muito tempo é lógico que o 
cão irá ofegar, mas se a prática de 
exercícios não ocorreu, e sem faz-
er nada o cão ofega como um lou-
co, como se fosse se afogar, isso 
pode denotar estresse. Sim, os 

peludos se estressam. Por quê? O 
veterinário é quem melhor poderá 
responder a essa pergunta.

Sacudir-se. Em ocasiões pon-
tuais isto pode significar que eles 
estão molhados ou que algo os in-
comoda, mas se isso se transforma 
em um comportamento obsessivo, 
também pode ser um sinal de ner-
vosismo.

Rejeitar comida ou várias out-
ras coisas: não gosta de tal alimen-
to, está nervoso ou está doente. Se 
você trocar o alimento e ele con-
tinuar tendo a mesma atitude, o 
melhor é que você o leve ao vet-
erinário.
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Na noite de terça-feira (19), 
foi lançada a 17ª edição da Fenav-
inho, que acontecerá mais uma 
vez junto da maior feira multi-
setorial do país, a ExpoBento, en-
tre os dias 05 a 14 de junho.

Durante o evento que acon-
teceu no Hotel Villa Michellon, e 
contou com autoridades, repre-

Lançamento da Fenavinho 2020
sentantes de frentes do município 
e imprensa, foi anunciado o nome 
do novo coordenador do comitê 
responsável pelos preparativos 
da Festa, Roberto Cainelli Jr, 
além de terem sido apresentados 
muitos dos atrativos que serão 
ofertados à comunidade durante 
a festa.

Comitê da 17ª Fenavinho, Corte da 17ª Fenanvinho e presidente do CIC-BG, Elton Paulo Gialdi

Roberto Cainelli Júnior, coordenador do comitê da 17ª Fenavinho 

Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC-BG

Diego Bertolini, coordenador do comitê da 16ª Fenavinho

Corte 17ª Fenanvinho Bárbara Bortolini (ao centro), Imperatriz do Vinho e Damas de Honra Ana Paula Pastorello e Sandi 
Marina Corso  e Gilberto Durante, diretor geral da ExpoBento 2020

Corte do Vale dos Vinhedos, Rainha 
Alessandra Vinhatti e Princesa NadineCorte 17ª Fenanvinho


