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Meu filho quer ser 
youtuber, e agora?
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O Youtube já é praticamente a nova televisão. Vemos
que os canais continuam crescendo bastante, não só em 
números, mas também em influência. Os youtubers são
a nova referência de estilo de vida para muitas pessoas,
inclusive as crianças e adolescentes
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 É preciso agir com sabedoria para 
se colocar no lugar da pessoa e também 
avaliar as suas necessidades nesta tro-
ca. A cooperação e o compartilhamento 
das experiências a dois devem ser real-
izados com equilíbrio, ética e consciên-
cia do momento atual. A pessoa tocada 
neste período passa por um momento 
significativo de amadurecimento, então 
podem surgir conflitos que devem ser 
sanados nos próximos meses. É impor-
tante promover curas para ressignificar 
o passado e seguir mais leve. O seu re-
gente, Saturno, exige de você um novo 
comportamento, porque os velhos pa-
drões não funcionam mais.

A Lua Minguante traz encerramen-
tos significativos para obter soluções 
com pensões, heranças, aposentado-
ria, pagamentos de dívidas, divisão de 
bens, empréstimos e financiamento. 
Os recursos compartilhados ficam em 
destaque e o céu exige de você uma 
postura madura e desprendida para obt-
er soluções. O cenário aponta situações 
confusas e conflituosas com pessoas 
que interferem em suas decisões mate-
riais. É necessário avaliar as condições 
para não sucumbir a expectativas ainda 
maiores. A maturidade é fundamental 
para obter resultados palpáveis.

O eclipse lunar toca os seus 
pensamentos e movimenta as suas 
ideias. A comunicação estende-se 
aos parentes e a pessoas do seu con-
vívio. Busque desenvolver uma escu-
ta mais apurada sobre informações 
que chegam e também tenha cuidado 
sobre como vai transmitir as suas id-
eias. As pessoas estão mais sensíveis 
e passando por um processo impor-
tante de amadurecimento, o que é 
ótimo para avaliar também as suas 
crenças e o modo como pode fazer 
contatos interessantes. Tenha at-
enção redobrada no trânsito e com 
responsabilidades que impedem pos-
síveis deslocamentos ou viagens.

A Lua Minguante mostra uma pes-
soa significativa encerrando pendên-
cias de uma forma favorável para o seu 
próprio crescimento. Essa pessoa pode 
ser o cônjuge, sócios, um parceiro de 
trabalho ou uma pessoa importante 
para o contexto atual. É necessário se 
colocar no lugar do outro para iden-
tificar erros, culpas e dependências 
emocionais que você vem nutrindo e 
que devem ser diluídas com entendi-
mento e sabedoria. Mas os seus pro-
jetos passam por crescimento e pros-
peridade. Avalie as suas posturas e veja 
como pode lidar com situações que ex-
igem uma nova atuação da sua parte.

Nesta semana, o eclipse lunar 
mexe com a família, com os assuntos 
domésticos e com o imóvel. Você será 
levado a analisar as relações com pais, 
sogros, além de possíveis relações que 
exigem de você uma postura madura e 
construtiva. É importante encarar os 
encerramentos de experiências, enten-
dendo a entrada de um novo ciclo que 
toca o seu futuro e o rumo de sua vida. 
O autoconhecimento é fundamental 
para dar passos congruentes. O esforço 
emocional também é um fator que deve 
ser exercitado nos próximos meses. 

 É necessário manter os pés no 
chão e construir uma base financeira 
mais sólida. Não é um bom momento 
para se comprometer com investimen-
tos altos e de longa data, além de víncu-
los materiais com outras pessoas, mas é 
indicado fazer planejamentos para con-
cluir acertos de contas e dívidas. Ana-
lise os apegos e os laços familiares que 
estão inseridos em seus recursos. O céu 
recomenda um desapego para que seja 
possível construir as suas próprias bas-
es financeiras. O seu regente, Mercúrio, 
lhe dá condições de desapegar de re-
cursos compartilhados de uma forma 
madura e consciente.

Você está em destaque neste 
eclipse, então é levado a olhar para 
as suas necessidades emocionais e 
pessoais, principalmente no relacion-
amento ou em relações comerciais. A 
maturidade e o esforço para entend-
er os comportamentos da pessoa são 
necessários para que você também 
possa amadurecer as suas próprias de-
cisões. O seu regente, a Lua, pede uma 
avaliação a respeito de suas crenças e 
de sua filosofia de vida. É preciso ter fé 
para lidar com as mudanças e as pos-
turas que a vida vem exigindo de você. 

Atenção com a forma como você 
vem encarando os compromissos finan-
ceiros, principalmente em se tratando 
de sócios, parceiros e acertos de con-
tas. O ciclo pede maturidade para criar 
mudanças e resolver pendências com 
pensões, heranças, aposentadoria e em-
préstimos. Os recursos compartilhados 
devem ser administrados com justiça e 
sabedoria. O céu traz uma oportunidade 
para curar e ressignificar experiências 
familiares ou do passado. O seu regente, 
Júpiter, exige de você sabedoria para 
tomar decisões baseadas na ética e, as-
sim, administrar os recursos materiais 
com responsabilidades.

Os compromissos são experiên-
cias que devem ser desenvolvidas com 
empenho e esforço. É preciso colocar as 
suas metas em movimento, e para isso 
será preciso avaliar as condições que 
precisam de curas e ressignificação, 
principalmente em família. O eclipse 
pede que você encare o futuro com 
realidade e crie movimentos maduros 
para construir bases ainda mais sóli-
das. Podem ser acionadas experiências 
significativas envolvendo pais, sogros 
e autoridades. O seu regente, Vênus, 
pede de você um olhar mais atento às 
suas necessidades de afeto e carinho.

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.

 Os próximos meses serão sig-
nificativos para que você perceba a 
vida de uma nova forma. O contato 
com as pessoas, tanto próximas quanto 
distantes, é importante para o seu de-
senvolvimento. Tenha atenção com os 
conflitos de ideias e com a forma como 
você expressa o que pensa sobre as 
situações que o cercam. É preciso ter 
maturidade para transmitir recados e 
ouvir o que as pessoas têm a dizer. O 
seu regente, Plutão, vem exigindo de 
você transformações na forma de pen-
sar e de se relacionar com as pessoas 
do convívio, entretanto a maturidade é 
essencial para obter êxito.

O eclipse lunar toca os seus pro-
jetos e as relações de amizades. Nesta 
semana é importante analisar a sua 
atuação com um grupo de pessoas, le-
vando em consideração as suas ideias 
em relação ao coletivo. Pode ser que 
existam alguns conflitos, então você 
precisará analisar as suas posturas nos 
próximos meses, com foco também na 
autoestima, na relação com os filhos e 
no campo amoroso. É preciso também 
ter uma postura curativa, para se liberar 
de culpas, ressentimentos e mágoas do 
passado. O seu regente, Mercúrio, exige 
de você maturidade para desenvolver a 
autoestima e uma postura congruente.

É preciso ter maturidade para li-
dar com situações que não estão sob 
o seu controle e que tocam o trabalho, 
a rotina e a saúde. É recomendável 
promover o autoconhecimento, além 
de terapia ou práticas espirituais para 
lidar com os seus medos e tudo o que 
vem lhe afligindo. É importante também 
desapegar e soltar tudo aquilo que não 
deve mais ser mantido. O seu regente, 
o Sol, pede de você maturidade e maior 
esforço para lidar com o trabalho, os co-
laboradores, os hábitos e o estilo de sua 
rotina. Cuide da sua saúde com carinho 
e dedicação.

Thelma se surpreende ao encon-
trar Jane, e agradece a Durval. Thelma 
revela a Jane que tem um aneurisma. 
Raul exige que Vitória não vá mais à 
sua casa. Érica indica Lurdes para ser 
babá do filho de Verena e Álvaro. Jane 
e Thelma se reconciliam. Davi e Vitória 
ficam juntos. Magno pede que Betina 
não se envolva com as investigações 
de Vicente. Jane vê Lídia com Tales e 
reconhece o golpista. Lurdes começa 
a trabalhar na casa de Verena. Farula e 
Belizário fazem um acordo contra Mar-
coni. Vinícius se encontra com Amanda, 
que revela ao rapaz sobre a sociedade 
de Raul com Álvaro. Jane reencontra 
Matias no hospital. Começa um tiroteio 
na comunidade e Camila é atingida. 
Lurdes e Danilo socorrem Camila, que 
está desacordada. Camila é levada para 
o hospital. Marconi consegue fugir e Be-
lizário ameaça Farula. Wesley registra a 
proximidade entre Farula e Belizário. 
Érica conhece Vinícius. Raul e Vinícius 
discutem sobre a PWA. Sandro ajuda 
Marconi. Belizário se irrita com Wesley. 
Camila desperta da cirurgia. Thelma 
apoia Lurdes. Wesley afirma a Miriam 
que Belizário está envolvido em assas-
sinatos. Wesley e Miriam se beijam.

Yuri não gosta de saber que Gise-
le cogita se envolver com Diogo para 
ajudar Marcos. Léo avisa a Marie que 
Toshi é a mulher de sua vida. Marie 
volta para Paris. Sofia combina com 
Alberto como será a despedida do avô. 
O teste de DNA comprova a sabotagem 
de Diogo no desfile para matar Alberto. 
Gisele aceita ajudar Marcos, e Yuri ter-
mina com ela. Diogo sabota o corrimão 
da escada, com o intuito de fazer Nana 
perder o bebê. Mário e Silvana desco-
brem que serão pais de gêmeos. Nana 
se acidenta na escada da Editora. Mauri 
avisa que Nana perdeu o bebê. Mário e 
Nana sofrem. Diogo humilha Yuri. Gise-
le pede demissão para Jeremias. Gisele 
fica chocada ao ver o mural da vingança 
de Diogo. Diogo não deixa Gisele ir para 
casa. Mário conta a Nana que Silvana 
terá gêmeos. Alberto fica revoltado ao 
imaginar que Diogo seja o responsável 
pelo acidente com Nana. Alberto sofre 
pela perda do neto e lê um poema com 
Vera. Diogo avisa a Gisele que ela será 
sua assistente pessoal na Editora.  Gise-
le observa Diogo negociando com Pes-
sanha ao telefone. 

Padre Venâncio consola Clotilde. 
Felício convida Isabel para sair. Lola 
se preocupa com o estado de Clotil-
de. Almeida se lamenta com Gusmões. 
Emília fica incomodada com a visita de 
Lola. Alfredo pega uma das peças rou-
badas de Osório. Zeca tem uma ideia e 
pega a foto que tirou com Neves. Emília 
esconde os lápis de cor de Justina. Ade-
laide percebe a inquietação de Alfredo. 
Lola se preocupa com Clotilde. Adelaide 
enfrenta Emília. Isabel confabula com 
Soraia sobre o encontro com Felício. 
Virgulino se preocupa com o jeito como 
Lúcio olha para Isabel. Hilton faz uma 
proposta ilícita para Virgulino. Felício 
se encanta por Isabel. Clotilde se pen-
itencia em seu quarto. Almeida avisa a 
Natália que pretende sair de São Paulo 
com ela e os filhos. Lola encontra Clotil-
de desmaiada. Carlos e Inês examinam 
Clotilde e decidem levá-la a um hospi-
tal. Isabel se insinua para Felício.

Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam
afastamento da realeza

Os rumores eram reais; 
após o The Sun afirmar que 
príncipe Harry e Meghan Mar-
kle pretendiam se mudar para 
o Canadá e se afastar dos 
holofotes da realeza, o casal 
usou sua conta no Instagram 
para confirmar as mudanças 
em sua rotina. “Depois de 
muitos meses de reflexões e 
discussões internas, nós es-
colhemos fazer uma transição 
neste ano e começar a forjar 
um novo e progressivo papel 
nesta instituição”, os duques 
de Sussex abriram o texto, 
acompanhado de uma foto 
dos dois de mãos dadas.

No pronunciamento, Har-
ry e Meghan citaram a vonta-

de de passar mais tempo na 
América do Norte — provavel-
mente no Canadá. “Nós plane-
jamos dividir nosso tempo en-
tre o Reino Unido e a América 
do Norte, continuando a hon-
rar nosso dever com a rainha, 
a Commonwealth, e nossos 
patrocínios. Esse balanço ge-
ográfico nos permitirá criar 
nosso filho com o apreço pela 
tradição real na qual ele nas-
ceu, enquanto também prov-
idenciamos à nossa família o 
espaço para focar no próximo 
capítulo, incluindo o lança-
mento da nossa nova entidade 
filantrópica”, informaram.

De acordo com o insider, 
os duques teriam percebido 

que não são o foco da realeza e 
por isso decidiram pensar em 
possibilidades para o futuro, 
cogitando inclusive medidas 
drásticas. “Isso inclui fixar a 

base no Canadá ou a possi-
bilidade de abdicar de seus 
títulos reais”, afirmou a teste-
munha. “Entretanto eles es-
peram que não chegue a isso”.
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Atrações de Bento no mês de janeiro
Brique da Praça
O evento reúne enti-

dades beneficentes e ex-
positores de diversas áreas. 
O objetivo é venda de pro-
dutos de qualquer natureza, 
produzidos ou doados, pro-
porcionando a captação de 
recursos necessários à ma-
nutenção dos projetos soci-
ais. 

Data: 11 de janeiro - das 
8h às 16h 

Local: Praça Centenário 
Realização: Instituição 

Pequeno Grande Campeão 
| Apoio: Prefeitura de Bento 
Gonçalves  

Estação Vindima 
2020 - 11ª edição
De janeiro a março Bento 

Gonçalves oferece atrações 
que valorizam a cultura e a 
tradição. Durante o período a 
cidade celebra a colheita da 
uva, fruto que dá origem ao 
principal produto turístico 
do município, o vinho. 

As atrações que integram 
a programação do Bento em 
Vindima são variadas:  col-
heita e pisa das uvas, cursos 
de degustação de vinhos e 
espumantes, jantares har-
monizados, festas típicas 
nas comunidades, entre out-
ros. As atividades ocorrem 
em vinícolas, restaurantes, 
hotéis e outros empreendi-
mentos do setor turístico. 

Período: 17 de janeiro a 

29 de março de 2020.
Local: Bento Gonçalves

Abertura Oficial
Vindima 2020
Dia: 17 de janeiro de 

2020

- 18h: Benção às uvas e à 
safra

Local: igreja São Bento 
(Praça Achyles Mincarone)

- 19h: Festa de abertura
Local: Rua Coberta (ao 

lado da Casa das Artes)
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“Fala galerinha do You-
Tube...”, com certeza, você 
já deve ter ouvido uma frase 
semelhante a essa saindo 
do celular ou computador 
do seu filho. A ideia de ser 
youtuber vem aumentando 
nos últimos anos, e quem 
aparece no vídeo faz o maior 
sucesso entre a criançada. 
Como fãs, é claro que os pe-
quenos querem copiar os 
ídolos e criarem o próprio 
canal. Mas será que isso é 
algo bom? Os pais realmente 
conseguem controlar o que 
os filhos estão vendo e fa-
zendo na internet? Essas são 
questões importantes para 
se pensar antes de deixar os 
pequenos ligarem a câmera, 
gravarem um vídeo e se 
tornarem um youtuber.

O Youtube ganhou muita 
visibilidade entre os peque-
nos porque eles enxergam 
essa plataforma como um 
modo de conseguir aprender 
e ter contato com o que está 
em alta no universo deles. 
Os temas dos canais são var-
iados e, como há liberdade 
de escolha pelo tema, é fácil 
das crianças e adolescentes 
encontrarem um youtuber 
que fala a língua deles. 

As crianças costumam 
procurar muitos vídeos de 
como ganhar experiência em 
games, dicas de, por exemp-
lo, como fazer maquiagem e 
de desafios e brincadeiras. 

Meu filho quer ser youtuber,    e agora?
Os youtubers acabam se 
tornando um ídolo, e as cri-
anças querem imitar isso. A 
vontade de entrar para esse 
universo é tão grande que, 
agora, existem até cursos 
para ensinar a como fazer 
um canal de sucesso. 

A política do Youtube é 
que só pode usar a plataforma 
a partir dos 13 anos, mas os 
cursos costumam aceitar cri-
anças a partir dos oito anos. 
Muitas crianças por aí deix-
aram as aulas de inglês, 
dança e natação para tentar 
entender como é possível 
ganhar seguidores no mun-
do virtual. Nestes cursos 
que ensinam a ser Youtubers 
eles aprendem sobre direi-
tos autorais, deixando claro 
o que pode e o que não pode 
na internet, também apren-
dem a gravar o vídeo, editar 
e sonorizar, entre outros as-
pectos.

É por ele ou por você? 
Primeiro, antes de mais 
nada, essa é uma vontade 
que precisa partir da criança. 
Às vezes, os pais podem não 
perceber que estão induzin-
do que ela queira algo que na 
realidade são os adultos que 
estão querendo.  Todo cui-
dado é pouco para não agir 
com ambição.

Permita que a criança
se expresse

Essa pode ser uma 
grande oportunidade para 
estimular a criatividade da 
criança. Escolher os temas, 
saber o que vai falar, como 
vai se expressar e passar a 
ideia que deseja… tudo isso 
pode ajudar no desenvolvi-
mento infantil. Então, tente 
não cortar a ideia de primei-
ra, e sim, traçar juntos um 
bom plano.

Seja participativo
Muitas vezes os pais aca-

bam deixando tudo na mão 
da criança, é aquele famo-
so “deixo, mas não me dê 
trabalho”, e tem que ser ao 
contrário. É necessário que 
os pais participem e este-
jam presentes na vida deles. 
Ajude a escolher os temas, 
gravar e passar para o You-

tube, isso vai dar conforto 
e confiança para  a criança 
e possibilita que os pais fis-
calizem de perto.

Certifique-se
dos riscos
Entenda quais são as 

ações necessárias para pro-
teger a criança. Por exemplo, 
administrar os comentários, 
limitar o tempo de uso das 
redes sociais, rever o con-
teúdo e temas escolhidos 
(sempre ter cautela com 
possíveis polêmicas) Sem-
pre é bom  ver o que outras 
crianças estão fazendo. Não 
deixar aparecer o local que 
mora, estuda, passeia sem-
pre, etc. Esses são alguns 
cuidados necessários. E cla-
ro, ter um diálogo diário com 
seu filho(a) para entender os 
sentimentos deles com a ex-
posição.

Divirta-se
Aproveite para tornar es-

ses momentos mais diverti-
dos e usufruir do tempo com 
seus filhos. Interagir com o 
outro é sempre importante, 
e criar um relacionamento 
de confiança e afeto é extra-
mente necessário, faça disso 
uma oportunidade. 

Os pais que não permitem 
Muitos pais acreditam que, 
mesmo com supervisão, 
a criança ainda não está 
preparada para a exposição 
que a plataforma traz. De-
fendem que a criança não 
tem consciência plena do 
que representa ser um You-
tuber e, com o tempo gasto 
para a produção dos vídeos, 

poderia fazer outras coisas, 
como brincar ou fazer algu-
ma atividade extracurricular.

Sendo este o seu caso, a 
dica aqui é dialogar sobre a 
questão. Sempre de forma 
aberta, explicando as razões 
da não permissão, toman-
do muito cuidado para não 
recriminar o pequeno. Seja 
verdadeiro, entenda as von-
tades do seu pequeno, leve 
a sério os sentimentos dele 
e converse de forma clara, 
esclarecendo todas as suas 
dúvidas. 

Dizer não aos pequenos 
é uma tarefa delicada, prin-
cipalmente para não gerar 
frustração exacerbada. Já 
falamos sobre a importância 
do não e como fazê-lo aqui 
no Blog, caso precise de uma 
ajudinha.

Os que permitem
e incentivam
Por outro lado, há pais 

que discordam que esta seja 
uma situação negativa. Eles 
acreditam que seus peque-
nos, enquanto supervisiona-
dos, são capazes de cumprir 
e entender os desafios que 
ser Youtuber proporciona. 

Não se pode negar que, 
a produção dos vídeos para 
a plataforma, estimula habi-
lidades como a criatividade, 
oratória, dicção, organização 
dos pensamentos, expressão 
de sentimentos, capacidade 
de improviso e noção de con-
strução de um todo a partir 
de pequenos passos. Se este 
é o seu caso e o do seu pe-
queno, temos algumas dicas 
importantes:
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Meu filho quer ser youtuber,    e agora?
1. Informe-se
Informação nunca é de-

mais, principalmente quan-
do se trata de criar um canal 
no Youtube para seu peque-
no. É importante saber como 
fazê-lo, as condições do 
Youtube, boas práticas e 
outros detalhes de caráter 
prático. A plataforma tem 
uma política rígida para os 
pequenos e, se tratando de 
menores de idade, você é o 
responsável pelo conteúdo 
disponibilizado. Portanto, 
preste muita atenção e es-
teja atento ao que acontece 
no mundo e nas redes so-
ciais. Não cometa nenhum 
tipo de plágio, ou produza 
um conteúdo que possa ter 
mais de um sentido de inter-
pretação. As redes são ab-
ertas ao público e, uma vez 
o conteúdo disponibilizado, 
não tem volta. A última coisa 
que você quer, é a imagem 
do seu pequeno vinculada 
à uma situação negativa. 

2. Conheça outros
Youtubers mirins
É superlegal ver o con-

teúdo de outras crianças 
na rede. Ver a forma como 
se comunicam, sobre o que 
falam, como se comportam 
e, principalmente, como a 
família administra o canal. 
Afinal, o público que as-
sistirá seu filho será muito 
parecido, se não o mesmo. 
Assim, vocês ganham mais 
experiência e confiança 
para começar a produção! 

3. Diálogo, diálogo
e mais diálogo
Como o nome já fala: as 

redes são sociais. Então, seu 
filho fala com os telespecta-
dores e eles falam de volta. 
Curtem, compartilham e co-
mentam. E, como é sabido, é 
impossível agradar gregos 
e troianos: más avaliações e 
comentários vão acontecer. 
Você precisa saber os riscos 
para lidar com eles. Nesta 
hora, você entra em ação. 
Nunca deixe de conversar 
com seu pequeno sobre sit-
uações assim – e sobre to-
das as outras -, ajude-o a 
entender e administrar suas 
emoções e não minta ou om-

O Youtube acolheu as cri-
anças  que buscam conteúdo 
de entretenimento. Muitos 
são os canais que compe-
tem para atrair a atenção 
deste público cada vez mais 
ávidos., e não é de hoje que 
criança enterte criança - que 
o diga a Maisa - e os vídeos 
com crianças são os mais 
populares e tendem a rece-
ber três vezes mais visual-
izações que vídeos sem os 
pequeninos.

O sucesso foi tão grande 
que o YouTube até desen-
volveu uma plataforma es-
pecial para crianças, o You-
Tube Kids, filtrando todo o 
conteúdo que não é voltado 
para elas e criando a possib-
ilidade dos pais  controlarem 
o app. O site Business Insid-
er listou as 10 crianças mais 
famosas e rentáveis do You-
Tube. 

10. Maya e Mary
O canal das irmãs Maya 

e Mary foca principalmente 
em música, sempre com 
aparição dos pais. Ao todo o 
canal possui 5,3 milhões de 
inscritos e 1,5 bilhão de vis-
ualizações. A rentabilidade 
anual varia entre US$ 409 
mil a US$ 6.5 milhões.

9. Boram Tube Vlog
e Boram Tube Toys
Os canais pertencem 

a Boram, uma garotinha 
sul-coreana que mostra sua 
vida diária em seu vlog e 
brinca com seus brinquedos 
e família. Ao todo a garota 
tem 31,2 milhões de inscritos 
e mais de 10 bilhões de vis-
ualizações. A rentabilidade 
anual varia entre US$ 601 e 
US$ 9,6 milhões.

8. Beam Copphone
O pequeno Beam é um 

garoto tailandês que possui 
um canal muito popular em 
seu país, mostrando a sua 
vida ao lado dos familiares. 
O canal possui 2,9 milhões 
de inscritos e mais de 3,9 
bilhões de visualizações. A 
rentabilidade anual varia en-
tre US$ 635 mil e US$ 10,2 
milhões.

7. Toys And Little Gaby

Quem são as crianças milionárias
do Youtube?

Desde 2012 os irmãos in-
gleses Alex e Gaby tem um 
canal em parceria, filmando 
seus brinquedos, fazendo 
competições e outras traqui-
nagens de crianças. Ao todo 
o canal possui 13,1 milhões 
de inscritos e 5 bilhões de 
visualizações. A rentabili-
dade anual varia entre US$ 
899 mil e US$ 14,4 milhões.

6. Maria Clara e JP
Também tem Brasil na 

lista. Os irmão Maria Clara e 
JP, com 7 e 10 anos, respec-
tivamente, produzem con-
teúdo original desde 2015 
no Rio de Janeiro. O canal 
mostra as brincadeiras e 
vida dos irmãos. Ao todo são 
11,2 milhões de inscritos e 
3,6 bilhões de visualizações. 
A rentabilidade anual varia 
entre US$ 1,2 milhão e US$ 
18,6 milhões.

5. TwinRoozi
O canal é estrelado por 

gêmeas idênticas sul-core-
anas e, com apenas 11 anos, 
elas filmam o que comem. 
Na Coreia do Sul a cultura 
de “mukbang” é bem popu-
lar, em que pessoas filmam 
enquanto se alimentam. O 
canal tem 3,7 milhões de in-
scritos e 1,3 bilhão de visual-
izações. A rentabilidade anu-
al varia entre US$ 1,2 milhão 
e US$ 18,8 milhões.

4. Ryan ToysReview
Com apenas 7 anos, o ga-

roto Ryan Kaji se tornou um 
popular analista de brinque-
dos do YouTube, fazendo un-
boxings e análises das suas 
novas aquisições. Ao todo 

são 21 milhões de inscrições 
e mais de 30,9 bilhões de 
visualizações. A rentabili-
dade anual varia entre US$ 
2,3 milhões e US$ 36,5 mil-
hões.

3. Vlad e Nikita
Os irmão Vlad e Nikita 

produzem um canal, ao lado 
da família, em que brincam 
com brinquedos e contam 
histórias. O canal também 
produz conteúdo original 
em formato de animações. 
Ao todo são 24,6 milhões de 
inscritos e 10 bilhões de vis-
ualizações. A rentabilidade 
anual varia entre US$ 2,3 
milhões e US$ 37,3 milhões.

2. Kids Diana Show
A pequena Diana faz 

vídeos desde 2015, mostran-
do sua vida, fazendo de-
safios e unboxings de brin-
quedos. Ela costuma filmar 
ao lado de sua família e do 
irmão Roma. O canal possui 
32,1 milhões de inscritos e 
11,1 bilhões de visualizações. 
A rentabilidade anual varia 
entre US$ 2,8 milhões e US$ 
44,7 milhões.

1. Like Nastya Vlog,
Stace Toys
Stacy é uma garotinha 

russo-americana que pos-
sui três canais de sucesso, 
sempre mostrando suas 
aventuras ao lado do pai. Ao 
todo, os canais contabilizam 
61 milhões de inscrições e 
cerca de 23,4 bilhões de vis-
ualizações. A rentabilidade 
anual dos canais varia entre 
US$ 3,7 milhões e US$ 59,7 
milhões.

ita. Explique que as pessoas 
são diferentes e, portanto, 
opiniões e gostos variam. 
Que é importante que seja 
assim e que é preciso res-
peitá-las. E, principalmente, 
o ensine a lidar com a frus-
tração de forma inteligente.

4. Aproveitem para
usar a criatividade
Este é o momento do 

seu pequeno criar. Você tem 
o papel de puramente dar 
suporte e estimular isso! As-
sim, você verá que as asas 
da imaginação do seu filho 
são maiores do que você sa-
bia. Criem algo único! Esta 
também é uma forma de for-
talecer os laços entre vocês. 

5. Estabeleça regras
A tecnologia é positiva 

para o desenvolvimento dos 
pequenos, mas mediada e 
controlada. Saiba o conteú-
do que seu pequeno assiste 
– e produz, claro. Controle, 
de acordo com as regras da 
família, o tempo despendido 
para o “momento Youtuber”. 
Explique para seu pequeno 
que as regras são necessári-
as e têm que ser respeita-
das. Nunca deixe que isso 
interfira nas outras tarefas 
e atividades da vida dele. 

6. É preciso investir?
Inicialmente, vocês pre-

cisam do básico: uma câmera, 
um cenário, um computador 
e pouco conhecimento em 
edição de vídeo. Com mui-
ta criatividade e vontade, 
se é capaz de produzir coi-
sas muito legais. Mas, se 
for o desejo e possibilidade 
da família, existem vários 
cursos que ensinam como 
produzir conteúdo para o 
Youtube, habilidades audio-
visuais e algum marketing. 
Seja qual for a sua preferên-
cia, permitir ou não que seu 
pequeno seja um Youtuber 
Mirim, é importante que você 
tenha conhecimento do con-
teúdo disponibilizado para 
ele – e, talvez, por ele. O vir-
tual já é uma realidade indis-
sociável do real e é benéfica 
se mediada. Portanto, esteja 
sempre perto e atento ao seu 
pequeno, e o aproveite!
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WhatsApp vai parar de
funcionar em milhões de 
smartphones em 2020

Donos de celulares an-
tigos que usam o WhatsApp 
devem se preocupar em 
adquirir um novo aparelho 
ou podem perder acesso ao 
aplicativo de mensagens. Os 
primeiros atingidos foram 
os Windows Phones. Em seu 
site, o WhatsApp informa 
que o sistema operacional 
não é mais compatível desde 
31 de dezembro de 2019.

Para aparelhos Android 
e iOS também há mudanças. 
No sistema operacional do 
Google, smartphones com 
a versão 2.3.7 ou inferior 
terão o WhatsApp desati-
vado em 1º de fevereiro. Na 
mesma data, iPhones com a 
versão iOS 8 também terão o 
WhatsApp desativado. Essas 
plataformas estão em apa-
relhos bem antigos, por isso 
poucos usuários devem ser 
afetados. O Android 2.3, ou 
Gingerbread, foi lançado em 
2010, sendo que sua última 
atualização, o 2.3.7, foi lib-
erada em setembro de 2011.

De acordo com o Goog-
le, apenas 0,3% dos smart-
phones Android usam essa 
versão. Mesmo assim, dado 
o universo imenso de 2,5 bil-
hões de celulares Android no 
mundo, a mudança deve afe-

Material programável é 
capaz de adotar forma
de rosto humano

Cientistas do MIT – Mas-
sachusetts Institute of 
Technology –, nos EUA, de-
senvolveram um material 
completamente plano e pro-
gramável que, dependen-
do das condições às quais é 
submetido, é capaz de ado-
tar os mais variados forma-
tos, incluindo o de estruturas 
complexas, como seria um 
rosto humano, por exemplo. 
Criada a partir das mesmas 
técnicas de produção uti-
lizadas na impressão 3D, a 
novidade é que a tecnologia 
pode se deformar de manei-
ra inteligente de acordo com 
variações no ambiente em 
que ela se encontra.

Material programável
Na realidade, já faz al-

gum tempo que os cientis-
tas trabalham com materiais 
capazes de se transformar 
sozinhos em diferentes es-
truturas ou adotar formatos 
distintos aos que tinham 
originalmente. Entretanto, a 
tecnologia criada pelo pes-
soal do MIT tem a habilidade 
de se deformar e apresentar 
configurações muito mais in-

trincadas do que os materi-
ais desenvolvidos até então.

O que os pesquisadores 
fizeram foi imprimir uma 
estrutura plana formada 
por uma espécie de mal-
ha entrelaçada feita de um 
material maleável que se 
expande quando é aquecido 
ou submetido a variações 
de umidade. Além disso, os 
“fios” que compõem a trama 
foram projetados para mu-
dar de formato de maneira 
independente conforme o 
calor ou outro fator é apli-
cado sobre eles e, como 
não se trata de um materi-
al “contínuo” – mas sim de 
um todo vazado e repleto 

de espacinhos –, é muito 
mais fácil para que a malha 
se adapte a modificações na 
área de superfície, mesmo 
que essas alterações se-
jam bastante significativas.

Os cientistas também 
projetaram um mapa virtu-
al para poder controlar as 
mudanças sofridas pelos el-
ementos que formam a tra-
ma e determinar quanto a 
“folha” impressa precisa se 
deformar para criar os pa-
drões desejados – como, no 
caso dos experimentos, os 
padrões necessários para 
produzir um rosto humano, 
domos e outros objetos. O 
material impresso foi, en-
tão, curado em um forno e, 
depois, resfriado em uma 
solução salina mantida em 
temperatura ambiente, re-
sultando nas “mini más-
caras” que você viu na im-
agem acima e outras peças.

Além dessa malha flexív-
el, os pesquisadores também 
imprimiram uma trama con-
tendo um líquido metáli-
co condutor com funções 
de antena – com uma fre-
quência de ressonância que 
muda conforme o material 
se deforma. E você ficou im-
aginando as possíveis apli-
cações para essa tecnologia? 
De acordo com os cientistas, 
além de poder ser usada na 
produção de componentes 
robóticos maleáveis, ela 
pode ser empregada em es-
truturas para a cultura de 
tecidos humanos sintéti-
cos, dispositivos médicos 
moldáveis e lentes dúcteis 
para telescópios espaciais.

tar cerca de 7,5 milhões de 
usuários.

Já o iOS 8 foi lançado em 
setembro de 2014, junto com 
o iPhone 6. Teoricamente, o 
fim da compatibilidade com 
essa versão do sistema op-
eracional da Apple não afe-
tará nenhum smartphone, 
pois seu modelo mais antigo, 
o iPhone 4S, também pode 
ser atualizado para o iOS 9. 
Segundo a Apple, entre os 
usuários de iPhone, 55% 
usam a versão mais atual, o 
iOS 13, e 38% usam o iOS 12. 
Apenas 7% do total estão em 
versões mais antigas.

“Para a melhor experiên-
cia, nós recomendamos que 
você use a última versão do 
iOS disponível para o seu 
telefone. Por favor, visite a 
página de suporte da Apple 
para aprender como atu-
alizar o software do seu iP-
hone”, diz o WhatsApp, em 
seu site.

Com essas mudanças, o 
WhatsApp será compatível 
apenas com smartphones 
Android 4.0.3 ou superior; 
iPhones com iOS 9 ou supe-
rior; e alguns aparelhos com 
o KaiOS 2.5.1 ou superior, 
usado em aparelhos de baixo 
custo.



///  Trends  ///  Gazeta   /// 10 de janeiro de 2020

tecnologia

Como tirar o acesso de 
intrusos na Netflix

Apesar do baixo valor da 
mensalidade, uma prática 
comum dos assinantes da 
Netflix é o compartilhamen-
to de dados da conta ou a 
realização de login em diver-
sos dispositivos, costumes 
que podem comprometer à 
segurança e a privacidade do 
usuário.

Importante
Para realizar os procedi-

mentos especificados abaixo, 
é necessário que você tenha 
o acesso à conta principal da 
Netflix, ou seja, o administra-
dor dela.

Pelo PC
O procedimento para ti-

rar pessoas indesejadas de 
sua conta da Netflix pode 
ser realizado pelo PC ou até 
mesmo pelo celular. Primei-
ro, veja como ele é feito no 
computador:

1. Abra o site da Netflix 
normalmente e faça o login 
em sua conta;

2. Agora, entre no usuário 
principal da Netflix;

3. Ao lado do avatar, 
passe o mouse na seta que 
aponta para baixo e clique 
em “Conta”;

4. Na nova tela - em con-
figurações -, caso não jul-
gue necessário trocar a sua 
senha, clique em “Encerrar 

Serviço ‘Não Perturbe’ começa a
funcionar para ligações de bancos

Um sistema de regulação 
telefônica, chamado “Não 
me Perturbe”, foi anunciado 
em julho de 2019. A função 
serve, basicamente, para 
bloquear chamadas indev-
idas, ou até proibir aquele 
telemarketing que tenta con-
tato incessantemente. No 
entanto, começa a funcionar 
nesta quinta-feira (2) o Sis-
tema de Autorregulação de 
Operações de Empréstimo 
Pessoal e Cartão de Crédito 
com Pagamento Mediante 
Consignação.

A novidade, desenvolvi-
da em parceria entre a Fed-
eração Brasileira de Bancos 
(Febraban) e Associação 
Brasileira de Bancos (ABBC), 
permite o cliente bloquear 
ligações de ofertas de ban-
cos. Embora o site “Não me 
Perturbe” já contasse com 
participação de empresas de 
telecomunicação, agora con-
ta com a adesão dos bancos 
integrantes da Autorregu-
lação.

Após 30 dias de cadas-
tro efetivo do telefone fixo 
ou móvel no sistema, tanto 
os bancos, quanto os corre-
spondentes, não poderão re-
alizar ofertas de crédito con-
signado através de ligações. 
O bloqueio fica disponível 
por um ano e o usuário pode 
optar por instituições finan-
ceiras específicas ou um seg-
mento completo.

Ao acessar o site da Au- Câmeras de segurança 
da Xiaomi permitiam ver 
a casa de outras pessoas

As câmeras inteligentes 
da Xiaomi, a Xiaomi Mijia, 
sofreram com alguns prob-
lemas recentemente e que 
podem colocar a privacidade 
de pessoas em risco. Assim, 
alguns usuários relataram 
ter recebido imagens das 
câmeras de outras pessoas 
ao tentar transmitir imagens 
de suas câmeras para um 
Google Nest Hub.

Por sua vez, a Xiaomi já 
reconheceu o problema e 

A partir desta quinta-feira (2), cliente pode optar por bloquear instituições 
financeiras ou um segmento completo

torregulação Bancária, é 
possível encontrar infor-
mações sobre o bloqueio e 
receber redirecionamento 
para o portal do “Não me 
Perturbe”, além de detalhes 
sobre a nova Autorregulação 
do Crédito Consignado.

Sobretudo, a Autorregu-
lação do Crédito Consignado 
consegue prever a criação de 
uma base de dados, no intui-
to de monitorar reclamações 
de oferta inadequada do 
produto. Outra exigência 
será a certificação de todos 
os integrantes da equipe do 
correspondente que se rel-
acionam com o cliente du-
rante a contratação do crédi-
to consignado. Atualmente, 
o Banco Central exige que 

os correspondentes tenham 
pelo menos uma pessoa cer-
tificada.

A adesão da regulação 
foi implementada, voluntar-
iamente, pelos bancos: Itaú 
Unibanco e Itaú Consignado 
S.A, Banco Alfa e Financeira 
Alfa S.A., Banco BMG, Banco 
Estrela Mineira, Caixa, Banco 
Daycoval, Banco Digio, Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste, 
Banco Inter, Sicred, Agibank, 
Banco Mercantil e Mercantil 
Financeira, Banco Cetelem, 
Banco Pan, Banrisul, Barigui, 
Bradesco e Bradesco Finan-
ciamentos, BRB - Banco de 
Brasília, Santander, CCB Bra-
sil, Facta Financeira, Paraná 
Banco, Safra, BV Financeira, 
Olé Bonsucesso e Bancoob.

Após descoberta do problema, Google cortou inte-
gração dos produtos da Xiaomi ao Google Nest Hub

fez um post explicando que 
ocasionou em uma nota en-
viada ao XDA-Developers, 
inclusive afirmando que o 
problema já foi solucionado.

Após os relatos feitos 
através de usuários pe-
las redes sociais, o Goog-
le afirmou que, enquan-
to o problema não fosse 
resolvido por completo, as 
integrações com aparelhos 
da Xiaomi e seus dispos-
tivos estariam desativadas.

Simples processo a ser feito na plataforma
ajuda a manter o controle de quem está utilizando

a sessão em todos os aparel-
hos”. Caso contrário, clique 
em “Alterar senha”;

5. Caso tenha optado por 
alterar a senha, na nova tela, 
preencha os campos solic-
itados e marque a caixinha 
de “Exigir login com a senha 
nova em todos os aparelhos”.

Pelo celular
Caso prefira fazer o pro-

cesso pelo smartphone, o 
passo a passo é bem pare-
cido, ocorrendo uma peque-
na mudança para acessar as 
configurações de sua conta. 
Confira:

1. Abra normalmente o 
aplicativo da Netflix e entre 
em sua conta principal;

2. Na tela inicial, toque 
em “Mais” e vá em “Conta”;

3. Nesse momento, as-
sim como no PC, você estará 
no navegador de seu celular 
e terá a opção de “Alterar a 
senha”, podendo encerrar to-
das as sessões ativas em sua 
conta. Se preferir, é claro, 
a opção de encerrar as ses-
sões ativas também estará 
disponível na parte debaixo 
da tela.

Pronto! A partir desse 
momento, todo mundo que 
estava usando a sua conta da 
Netflix terá que entrar com 
as informações de login para 
voltar a utilizar o serviço.

Uber lança código PIN para combater 
assédio e condutores falsos

A empresa de tecnologia 
de transportes Uber lançou 
a partir desta terça-feira 
(7) um novo recurso de se-
gurança para motoristas e 
passageiros. Trata-se de um 
código PIN que confirma a 
corrida entre aquele usuário 
e o condutor que de fato 
aceitou a corrida.

O recurso foi anunciado 
oficialmente em novembro 
deste ano, inclusive em um 
evento no Brasil, e logo no 
mês seguinte teve os testes 
iniciados nos Estados Unidos 

e no Canadá. Agora, o recur-
so está oficialmente no ar 
nessas regiões e deve ser ex-
pandido para mais mercados 
em breve.

O funcionamento é bem 
simples: ao solicitar uma 
corrida, o usuário recebe um 
código numérico de quatro 
dígitos antes do motorista 
chegar. Quando o carro esta-
ciona, preferencialmente an-
tes de embarcar, você fala o 
código para o condutor, que 
deve digitá-lo no sistema 
para só então habilitar a cor-

rida. 
Essa confirmação do sis-

tema só acontece se o PIN 
correto foi inserido no celu-
lar de quem aceitou a viagem 
inicialmente — ou seja, não 
é só qualquer pessoa digi-
tar uma sequência aleatória 
para tentar descolar um tra-
jeto novo.

Esse recurso de segu-
rança não será habilitado 
por padrão inicialmente. 
Caso esteja ligado, a corri-
da só começa depois que o 
motorista inserir o código. 
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Pantone elege ‘classic blue’, a tonalidade            atemporal e duradoura, como a cor de 2020
O tom de azul eleito 

-Pantone 19-4052 Clas-
sic Blue - é uma cor sólida 
e confiável, expressa ver-
dade, fé e consistência, as-
sim como oferece proteção 
— qualidades que despertam 
calma e confiança. A nuance 
de azul escolhida para 2020 
costuma ser associada com 
comunicação, introspecção 
e clareza. O uso da cor na 
decoração promove concen-
tração e ajuda a organizar os 
pensamentos, um equilíbrio 
em relação ao ritmo acel-
erado que a tecnologia nos 

impõe.
Se você está planejando 

mudar a decoração da sua 
casa neste 2020 , fique liga-
do no tom azul escuro que 
promete ficar em evidência 
nas paredes de diversos am-
bientes da casa e também 
vai invadir em breve móveis 
e objetos de design, uma vez 
que as marcas do mundo 
todo aguardavam ansiosa-
mente pelo anúncio da cor. 

E como decorar
com a cor do ano
da Pantone?

O Classic Blue é uma cor 
sóbria que permite diversas 
combinações. Você pode 
apostar em uma base mais 
dark, usando parede escuras, 
e contrastar com elementos 
mais claros como almofadas, 
mantas e outros acessórios. 
Vale também investir numa 
decoração monocromáti-
ca ou então combinar com 
cores vibrantes, como rosa e 
verde. 

Para te inspirar, monta-
mos um moodboard de am-
bientes decorados na paleta. 
Confira a seguir!
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Você monitora seu filho com câmeras Wyze? 
Uma falha na plataforma 

das câmeras de segurança 
da marca Wyze expôs, por 
cerca de 11 meses, dados 
de cerca de 2,4 milhões de 
consumidores. O erro grave 
aconteceu, principalmente, 
nos Estados Unidos. Invas-
ores mal intencionados con-
seguiam até mesmo moni-
torar ao vivo as residências 
do usuário que tinha um dos 
modelos de câmera afeta-
dos. 

Segundo especialistas 
da empresa de segurança 
Twelve Security, este é o 
vazamento mais sério já 
visto em todo o mundo.Em 
resposta ao portal espe-
cializado CNET, a fabricante 
admitiu o problema e disse 
que os dados foram aciden-
talmente expostos em um 
processo de migração de 
servidores. Um funcionário 
teria falhado em seguir os 
protocolos de segurança du-

Falha em câmera de segurança da marca Wyze expõe vídeo de consumidores há 11 meses

rante o procedimento. Ainda 
não está claro se a compan-
hia sabe se as informações 
chegaram a ser intercepta-
das por possíveis invasores.

Ao que tudo indica, a fal-
ha atingiu, em sua maioria, 
usuários americanos. Dos 
2,4 milhões de usuários que 
tiveram seus dados expos-
tos, 24% estão localizadas 
no leste dos Estados Unidos. 
O demais atingidos estão 
distribuídos entre outras 
regiões do país. O erro atin-
giu também o Reino Unido, 
Emirados Árabes, Egito e al-
gumas regiões Malásia.

Segundo a Twelve Secu-
rity, que descobriu o vaza-
mento, a falha envolve uma 
fragilidade na proteção dos 
servidores que armazenam 
as informações coletadas 
pelos dispositivos domésti-
cos da marca. Os especial-
istas alertam que a brecha 
segue presente e os dados 

Ser pai é realmente 
complicado, pois não há um 
guia definitivo sobre como 
fazer as coisas correta-
mente. O que é verdade, é 
que a educação transmitida 
às crianças será definitiva e 
crucial em suas vidas como 
adultos. 

Somos todos humanos 
e, às vezes, estamos erra-
dos, mas devemos ter um 
cuidado especial com o que 
dizemos aos mais jovens 
desde cedo, porque uma 
frase simples pode ter mais 
impacto sobre eles do que 
pensamos.Devemos ter cui-
dado com o que dizemos às 
crianças

1- “Pare de chorar”
Isso é um erro, porque 

você não precisa fazer 
a criança reprimir suas 
emoções. Ao dizer a ela 
parar de chorar, você está 
dizendo para ela não ex-
pressar seus sentimentos. 
Em vez disso, deixe ela 
chorar até que ela fique cal-
ma e tente consertar o que 
está errado.

ainda podem ser acessa-
dos por qualquer pessoa na 
web, desde que tenha os en-
dereços dos servidores. As 
informações estariam pro-
tegidas apenas por um sis-
tema fraco de senhas, que 
poderia ser derrubado com 
a técnica de força bruta.

Com os dados em mãos, 
um invasor pode fazer login 
na conta de usuários para 
visualizar o feed ao vivo 
das câmeras. Além disso, de 
acordo com os alertas dos 
especialistas, também seria 
possível interceptar direta-
mente o tráfego para obter 
as imagens. 

Dispositivos afetados
Além de câmeras conec-

tadas, a Wyze comercializa 
fechaduras inteligentes, 
lâmpadas e tomadas smart, 
entre outros aparelhos 
voltados para automação 
doméstica. Uma câmera de 
segurança da marca é ven-
dida atualmente pela Ama-
zon no Brasil, por R$ 443,90.

Os dados expostos in-
cluem endereços de e-mails 
e credenciais de 24 mil 
pessoas, que conectaram 
um aparelho da Wyze à as-
sistente virtual Alexa. O erro 
também liberou rotinas do 
IFTTT, informações detalha-
das da rede local do usuário, 

monitoramento de alarmes 
e detalhes de calendários, 
além de reconhecimento 
facial de todos os consum-
idores que fizeram upload 
de foto de perfil na conta. 
Para um pequeno grupo de 
usuários, a base de dados 
chega a trazer também in-
formações de saúde, como 
altura, peso, gênero, den-
sidade óssea, dieta de pro-
teínas diária, entre outros 
dados pessoais. 

Ligação com a China
Ainda segundo a Twelve 

Security, a vulnerabilidade 
está presente principal-
mente nos servidores da 
Wyze localizados nos Esta-
dos Unidos. A empresa foi 
fundada em 2017 e é sedia-
da no país norte-americano, 
mas parte de sua infraestru-
tura, observam os especial-
istas, está localizada na Chi-
na.

Certificados dos serv-
idores operados pela Wyze 
sugerem que a empresa 
teria ligações com o Alib-
aba Group, gigante vare-
jista chinês que também 
oferece serviços na nuvem. 
Um relatório da firma de se-
gurança aponta que as in-
formações que circulam na 
infraestrutura chinesa está 
mais protegida.

7 coisas que nunca devemos contar a 
uma criança, de acordo com psicólogos

2- “Você me
decepciona”
Essa frase pode ser dev-

astadora para uma criança, 
porque quase todo mundo 
se importa com as opiniões 
de seus pais.  Se ela fizer 
algo errado, tente dizer de 
maneira gentil, mas uma 
frase como essa pode as-
sombrar por um longo tem-
po.

3- “Você não é bom
o suficiente em…”
Ao dizer isso a ela, a 

criança pode entender que 
isso não é suficiente para 
seus pais e pode afetar neg-
ativamente sua autoconfi-
ança.  É melhor fazer a cri-
ança entender que sempre 
há espaço para melhorias, 
de maneira tranqüila.]

4- “Você é ruim”
Você não deve dizer a 

uma criança que ela é má, 
mas que o que ela fez está 
errado. Dessa maneira, 
você não está prejudicando 
ou atacando diretamente a 
personalidade dela, mas a 

maneira dela de agir.

5- “Meninos não
choram”
Chorar é algo total-

mente normal em qualquer 
idade. Você precisa ajudar 
nos momentos em que ele 
chorar, mas mais uma vez, 
não diga a ele para reprimir 
seus sentimentos.

6- “Eu faria qualquer
coisa por você”
As crianças esperam que 

os pais estejam lá quando 
precisam. Essa frase pode 
incentivar pensamentos 
contrários e pode pensar 
que eles têm uma certa re-
sponsabilidade em relação 
aos pais, o que desde a in-
fância não é recomendado.

7- “Você é feio/gordo/
magro…”
A escola já é um lugar 

difícil o suficiente, no 
qual as crianças são re-
sponsáveis  por dizer os de-
feitos dos outros, para que 
os pais também apontem 
essas diferenças em casa. 
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6 soluções para sanar a ansiedade dos
cães quando eles ficam sozinhos

A ansiedade de sepa-
ração é uma condição que 
aparece nos animais que se 
sentem sozinhos. Essa an-
gústia se traduz em uma 
conduta destrutiva e na vo-
calização excessiva. Muitos 
cães que apresentam esse 
tipo de comportamento 
quando ficam sós, geral-
mente também se negam a 
comer ou beber, salivam ex-
cessivamente e farão todo o 
possível para escapar de seu 
confinamento gerando, des-
sa maneira, danos em obje-
tos a seu redor e, eventual-
mente, em si mesmos.

É natural que os cachor-
ros, sobretudo quando são 
filhotes, sintam ansiedade no 
momento em que são sep-
arados de seus donos. É um 
mecanismo de sobrevivência 
que utilizam para adaptar-se 
a seu novo ambiente.

É fato que existe um 

número significativo de cães 
que sofrem, em algum grau, 
de angústia pela separação. 
Felizmente, muitos donos de 
animais de estimação estão 
dispostos a buscar soluções 
para evitar problemas de 
comportamento. Você quer 
conhecer quais são elas?

Como não confundir
ansiedade com outros
transtornos?
Antes de empregar 

qualquer tipo de solução, 
é importante determinar a 
razão de um cachorro apre-
sentar uma conduta pou-
co apropriada. O compor-
tamento destrutivo de um 
cão pode ser o resultado da 
ansiedade que seu animal 
de estimação sente quando 
acontece a separação de seu 
dono.

Todavia, também pode 
ser um comportamento nor-

mal, devido ao fato de o an-
imal, talvez, ter um excesso 
de energia acumulado. A 
angústia da separação pode 
ser a causa dos latidos ex-
cessivos, mas esses sons 
também podem ser apre-
sentados por medo, agres-
sividade ou necessidade de 
brincar. A separação rela-
cionada com a destruição, 
de forma geral, serve para 
satisfazer a necessidade que 
os cães têm de mastigar ou 
arranhar.

No caso de a destruição 
ser mais generalizada, ou 
seja, quando os feitos de-
strutivos são reproduzidos 
por toda a casa, então talvez 
uma das causas possíveis 
seja a ansiedade da sepa-
ração. Porém, antes de de-
terminar esse diagnóstico, o 
melhor é obter informações 
detalhadas sobre o compor-
tamento do animal.

Nesse sentido, quem 
sabe uma câmera de vídeo 
ou mesmo um gravador ap-
enas de sons possam dar pis-
ta sobre as causas que origi-
nam esses hábitos. Antes de 
sair de casa, exercite muito 
bem o seu cachorro. Um an-
imal de estimação cansado 
tem menos energia para fic-
ar ansioso ou destrutivo. Por 
isso, sessões de exercício 
de aproximadamente 20 a 
30 minutos podem ser de 
grande ajuda para melhorar 
o comportamento de seu 
amigo quando ele perceber 
que você não está mais em 
casa. Quando sair ou che-
gar a casa não estimule seu 
cachorro com palavras ou 
gestos. É bastante provável 
que quando você volte ele se 
emocione, pule e emita mui-
tos latidos.

Se perceber essa con-
duta, vire as costas para seu 
cão e se afaste. Somente 
quando ele tiver se acalma-
do, cumprimente-o e lhe de 
boas vindas com muita cal-
ma. É importante que desa-
tive qualquer tipo de sinal 
que indique a seu cachorro 
que você está saindo.

Para conseguir isso será 
preciso modificar algumas 
coisas que fazem parte de 
sua rotina. Por exemplo, peg-
ue as chaves do carro, mas, 
em vez de ir para a garagem, 
sente no sofá e assista um 
pouco de TV. Torne impos-
sível para o cão identificar o 
que você vai fazer. Quando 
enfim acontecer a separação 
de seu animal de estimação, 
não se esqueça de usar al-
gumas palavras chave como, 

por exemplo, “volto”. Isso 
ajuda seu cão a relaxar, ficar 
um pouco mais tranquilo e 
não danificar qualquer obje-
to até seu retorno.

Explore soluções alter-
nativas.  Talvez você possa 
optar por deixar seu animal 
de estimação em um hotel 
de cachorros ou, se não hou-
ver algum disponível, na casa 
de um vizinho ou parente 
para que ele tome conta do 
bichinho durante sua ausên-
cia. Outra possibilidade para 
que seu cão não se sinta 
sozinho é adotar outro ani-
mal. Se optar por essa saída, 
escolha um animal de esti-
mação que seja compatível 
com seu pequeno amigo.

Contudo, antes de tomar 
essa decisão, tenha em 
mente que eles requerem 
muito cuidado. Portanto, 
assegure-se de que será ca-
paz de dar a atenção de que 
precisam. Elimine todos os 
fatores de estresse que pos-
sam afetar a seu cachorro 
durante a sua ausência. Evite 
as gaiolas, os castigos físi-
cos ou os gritos. Não deixe 
ao seu alcance elemen-
tos ou objetos que possam 
causar algum dano físico a 
seu animal de estimação. 
Se você empregar reforços 
negativos irá ocasionar uma 
grande angústia. Portanto, 
para evitar que isso ocorra é 
sempre melhor utilizar outro 
tipo de métodos.

Finalmente, se perceber 
que o comportamento de 
seu cão não apresentou mu-
danças, o melhor que pode 
fazer é recorrer a um espe-
cialista.
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Os tão esperados 15 anos de Letícia
Letícia Sisnandes teve a 

festa de 15 anos que tanto 
esperou. Os pais, avós, tios, 
primos, irmãos e muitos ami-
gos fizeram presença na cel-
ebração que aconteceu no 
dia 21 de dezembro.

Um dos pontos altos da 
festa foi a apresentação de 
dança de Letícia e suas duas 
amigas, que entreteu os con-
vidados. 

A fotógrafa Deise Laura 
conseguiu registrar lindos 
momentos que ficarão guar-
dados na memória de todos.

Letícia com a avó Jovita e Idalino

Com a mãe Cleunice, o padastro Vitor Hugo e a irmã Isabela

Com os tios Francisco e Clarice, e os primos Alana e Alan Com os tios Alexandre e AdrianeCom o pai Adilson, a madrasta Denise, o tio Douglas e os irmãos Murilo e Laura

Letícia e a mãe Cleunice estavam emocionadas


