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Primeiro Carnaval em que 
assédio sexual será crime

Em 2020 começa a valer a lei que tipifica beijos 
roubados, toques inconvenientes e outros atos 
libidinosos como crime de importunação sexual, 
passível de prisão e punições
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É uma semana em que você dese-
ja ficar entre parentes e pessoas que-
ridas. Você vai sentir necessidade de 
se posicionar diante de situações e de 
se expressar com mais assertividade. 
Além disso, vai perceber que os seus 
interesses ficam em destaque e que to-
dos os questionamentos que vêm sendo 
feitos são fundamentais para o seu de-
senvolvimento. Você está sendo testa-
do em suas decisões. Um contato mais 
próximo com o planeta Urano traz um 
novo ciclo para promover experiências 
com os filhos, com o campo amoroso e 
também para desenvolver os seus tal-
entos natos. 

A Lua Nova desta semana ativa de-
cisões importantes no setor financeiro. 
É importante estar desperto a novas 
oportunidades profissionais, mas com 
o foco em seus recursos materiais. O 
céu indica que você prefere manter a 
reserva de suas decisões e também traz 
uma reflexão profunda sobre os aspec-
tos emocionais que interferem em suas 
decisões. Não cabem mais medos con-
scientes ou inconscientes que bloque-
iam as decisões materiais. Pode confiar: 
você está no caminho certo e nesta se-
mana vai encontrar soluções inovador-
as para o momento. 

A Lua Nova traz novos projetos 
ou uma nova abordagem para lider-
ar as suas ideias com um grupo de 
pessoas. É preciso saber exatamente 
como deseja integrar as ideias e criar 
novas oportunidades de uma forma 
mais dinâmica e criativa. O seu con-
hecimento fica em destaque e deve 
ser explorado de uma forma mais 
construtiva. O afeto deve ser equilib-
rado, principalmente em relação aos 
exageros e aos excessos que acen-
tuam medos e bloqueios emocionais. 
Nesta semana, você está sendo leva-
do a questionar as suas escolhas afe-
tivas e a qualidade da relação.

A Lua Nova pede que você avalie os 
sentimentos que vêm sendo reprimidos 
e ocultados. O céu aponta curas e res-
significação de situações que não estão 
sob o seu controle e que precisam de 
uma nova abordagem daqui para frente. 
O céu recomenda olhar para dentro e, 
depois, sair do julgamento, principal-
mente dos excessos que você vem car-
regando. É imprescindível equilibrar os 
desejos e mudar as posturas diante de 
desafetos. Autoestima é fundamental! É 
importante avaliar os exageros na tro-
ca. A falta de limites pode trazer compli-
cações ainda maiores. Você está sendo 
testado em suas escolhas afetivas.

A Lua Nova desta semana lhe 
deixa em destaque e vai dar um sen-
so de urgência para tomar decisões. 
As decisões são direcionadas para um 
grupo de pessoas que se relaciona com 
a profissão ou com investimentos. Com 
toda a certeza, você está numa nova 
fase, então deve levar em consider-
ação os seus projetos e conectar-se a 
novos valores e pessoas. Suas posturas 
é que darão tônus e forma às suas id-
eias. Pode ter certeza de que os camin-
hos estão abertos. O seu maior desafio 
é interagir com negociações e investi-
mentos! O céu aponta desperdícios e 
excessos materiais.

Nesta semana, a Lua Nova traz 
novos movimentos para a carreira e 
para liderar metas importantes para o 
seu futuro. A sua imagem pública fica 
em destaque e as pessoas conseguem 
perceber as suas ideias e intenções. 
Um novo passo exige de você despren-
dimento de situações velhas, que não 
cabem mais neste novo contexto atu-
al. O autoconhecimento é fundamental 
para que possam fluir novas ideias e 
numa nova sintonia. O céu pede at-
enção com as relações de amizades ou 
com uma pessoa inserida num grupo, 
porque existem desafetos ou excessos 
que devem ser evitados.

A Lua Nova desta semana traz 
novas percepções sobre as suas neces-
sidades e mexe com as suas crenças. 
Você vai sentir a necessidade de mu-
dar o curso da sua jornada e de tomar 
decisões que lhe tragam liberdade e 
autonomia. Ficam em destaque estudos 
e viagens. Uma pessoa participa dessas 
decisões, e ambos passam por um novo 
ciclo em que deve prevalecer o perdão 
e a capacidade de ressignificar os senti-
mentos e as experiências do passado. O 
seu maior desafio é aprender a se val-
orizar e a lidar com uma pessoa que vem 
carregada de julgamentos e excessos.

Você está passando por um novo 
ciclo, então a vida pede para ressig-
nificar os laços familiares e, consequen-
temente, a experiência afeta a forma 
como você se relaciona com eles. O 
céu também pede decisões envolven-
do investimentos em família e soluções 
inovadoras para promover projetos rel-
acionados ao imóvel ou melhorias para 
a casa. O contexto celeste pode apontar 
outros imóveis, seja para investimentos 
comerciais ou para o local de trabalho. É 
importantíssimo avaliar as posturas em 
relação aos filhos ou ao campo amoro-
so, porque o céu indica exageros e pos-
síveis negligências.

A sua rotina passa por mudanças 
maravilhosas, principalmente com foco 
em inovações de hábitos. É preciso ficar 
atento também a convites de trabalho e 
a experiências que lhe possibilitam ter 
maior autonomia e liberdade. A nova 
fase lhe permite perceber melhor como 
deseja direcionar a forma de trabalhar 
e as relações com os colaboradores. 
O ambiente de trabalho também pode 
passar por mudanças. O seu maior de-
safio é lidar com uma pessoa que desa-
fia as suas posturas, que vêm carrega-
das de exageros e excessos. 

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.

A Lua Nova desta semana amplia 
o lazer, as relações com os filhos e a 
autoestima. Você vai sentir a necessi-
dade de realizar novas atividades e de 
ter uma independência maior para de-
senvolver os seus interesses pessoais. 
É uma semana ótima para tomar de-
cisões assertivas em relação a afetos. 
O céu colabora com viagens, namoro 
e convivência com pessoas queridas. É 
necessário dar atenção às escolhas no 
trabalho e à forma como você se rel-
aciona com pessoas do seu convívio. 
Pode ser que você enfrente desgastes 
com uma pessoa do seu trabalho ou de 
sua rotina.

A Lua Nova traz uma nova fase 
para se relacionar. As relações, sejam 
comerciais ou afetivas, lhe encorajam 
a tomar decisões novas e a seguir um 
novo caminho daqui para frente. É ex-
atamente por isso que você deve fic-
ar atento a sociedades, a parcerias e 
também aos assuntos do coração. O 
passado deve ser ressignificado para 
que seja possível ter um aproveitamen-
to deste novo ciclo. Uma coisa é fato: 
os velhos padrões de comportamentos 
não cabem mais neste novo ciclo. É mo-
mento de seguir os seus sonhos. Uma 
pessoa é importante para que consiga 
construir os seus planos.

O céu aponta que você está aberto 
para novas experiências, então precisa 
avaliar o novo cenário para inovar re-
cursos compartilhados, pagamentos de 
contas e possíveis investimentos. Um 
novo passo está atrelado à capacidade 
de desapegar e reciclar o passado para 
o contexto atual. O desafio da semana 
é lidar com o seu valor no trabalho ou 
se relacionar com uma pessoa que afeta 
a sua rotina. Pense sobre as mudanças 
que são urgentes e desenvolva todo o 
seu potencial a partir desta decisão! O 
cônjuge passa por uma fase importante 
de amadurecimento.

Betina apoia Raul, e Álvaro ofende 
a irmã. Leila comemora a tentativa de 
engravidar para curar Brenda, e Magno 
pensa em Betina. Elias pressiona Ryan, 
que garante que gravará a música do 
rapaz. Érica confessa a Ryan que não 
gosta de Elias. Nicete se preocupa com 
a segurança de Betina. Camila e Thelma 
escolhem roupas para o bebê. Álvaro 
deixa a presidência da PWA. Sílvia dis-
cute com Elias, e Érica ouve. Verena 
estranha o comportamento de Álvaro. 
Natália sente ciúmes de Durval com 
Thelma. Érica arma para desmascarar 
Elias, e Ryan se revolta contra o rapaz. 
Penha e Leila discutem e acabam se 
agredindo. Sílvia pede perdão a Lurdes 
pelos erros de Elias. Natália afirma a 
Thelma que Durval é apaixonado por 
ela. Álvaro contrata Penha para atentar 
contra Raul. Penha contrata um atirador 
de elite. Lurdes desmonta o mural com 
informações sobre Domênico, e Camila 
se preocupa com a mãe. Natália termina 
seu namoro com Durval, e Carol apoia 
a mãe. Lurdes tem uma nova ideia para 
encontrar Domênico e decide ir ao hos-
pital. Betina tenta acalmar Lurdes, que 
sofre por não encontrar as pistas com 
que sonhou. Matias e Miranda começam 
a namorar.

Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio 
para conquistar os filhos de Alan. Luna/
Fiona confessa a Zezinho e a Ermelin-
da que está trabalhando para Helena. 
Alan aprecia a forma com que Kyra/
Cleyde conversa com as crianças. Dion-
ice conta a Bia que Tarantino terminou 
com Tammy. Bia teme ser rejeitada por 
Tarantino por causa de seu marca-pas-
so. Renzo conta a Lúcia que vai ajudar 
Rafael a reerguer a Labrador. Kyra tem 
receio de que Rafael a esqueça e volte 
para Renatinha. Verônica elogia a com-
petência de Micaela. Zezinho avisa a 
Luna/Fiona que ela terá de deixar o 
Programa de Proteção. Alexia/Josima-
ra e Kyra/Cleyde veem quando Renzo 
e Dominique se aproximam da entrada 
do clube. Kyra/Cleyde e Alexia/Josima-
ra conseguem se esconder de Renzo e 
Dominique. Luna/Fiona pede a Zezinho 
e Ermelinda para continuar com eles. 
Petra reclama das gravações da novela 
com a produtora. 

Alfredo e Lúcio socorrem Tião. 
Alfredo consegue levar Tião até o aca-
mpamento e afirma que encaminhará 
o amigo até o hospital. Shirley provoca 
Lola por causa de Afonso. Inês prom-
ete a Alfredo que os médicos ajudarão 
Tião. Afonso sofre ao pensar em Lola. 
Almeida confessa a Gusmões que ficou 
mexido após o encontro com Clotilde. 
Natália desabafa com Karine sobre seu 
casamento com Almeida. Julinho con-
firma a Soraia que enviou a carta termi-
nando o noivado com Lili. Lola e Genu 
partem para Itapetininga. Tião não re-
siste e morre nos braços de Alfredo, que 
é amparado por Inês. Inês tenta conter 
o sofrimento de Alfredo. Zeca agradece 
a colaboração de Afonso. Lola chega a 
Itapetininga e fica mexida ao saber que 
Afonso esteve na cidade. Genu passa 
mal ao saber da morte de Tião, e Maria 
a ampara. Lola desabafa com Clotilde 
sobre sua decepção com Afonso. Olga 
comenta com Zeca que teme não ter o 
afeto de Chiquinho no futuro.

Atriz, que saiu do SBT em dezembro, comemorou chegada à nova emissora em seu Instagram:
‘A gente vai se ver na Globo’

Larissa Manoela é contratada pela Globo
e atuará em novela das 6

Os fãs, porém, terão de 
aguardar um pouco por sua 
estreia: Larissa Manoela 
estará no elenco da novela 
das 6 ainda sem nome con-
firmado que substituirá Nos 
Tempos do Imperador, que 
ainda não foi ao ar, já que 
será exibida após o fim de 
Éramos Seis.

“Muito se especula-
va, mas só agora eu posso 
contar para vocês. É real, 
oficial: a gente vai se ver 
na Globo!”, afirmou em seu 

Instagram.
Larissa Manoela ficou 

conhecida do público prin-
cipalmente por conta de 
sua atuação em novelas 
infantis do SBT como Car-
rossel, Cúmplices de Um 
Resgate e As Aventuras de 
Poliana.

Recentemente, a atriz 
também estrelou no cin-
ema o filme Fala Sério, 
Mãe, ao lado de Ingrid Gui-
marães, e Modo Avião, da 
Netflix.
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agenda

Confira o que abre e o que fecha neste feriado
Para os final de semana e 

feriado de Carnaval, a cidade 
têm seus serviços com fun-
cionamento alterado, como 
de praxe.

Comércio
O comércio funciona 

normalmente no sábado e 
domingo, já na segunda e 
na terça-feira de carnaval as 
lojas só  abrem na parte da 
tarde.

Já os supermercados 
Apolo funcionam normal-
mente com os horários de 
finais de semana, mas na 
terça-feira de carnaval, so-
mente a partir das 14 ho-
ras. Até o fechamento desta 
edição a rede de mercados 
Grepar não tinha definido os 
horáros de funcionamento 
das lojas no feriado de car-
naval. Caitá segue no mesmo 
prognóstico da rede Apolos

Saúde
Upa 24 Botafogo, UPA 

zona norte (São roque) , 
Raio x , Laboratório e SAMU 
funcionarão normalmente. 
Já as UBS dos bairros es-
tarão fechadas na segunda e 
terça-feira

Lixo
Coleta de lixo normal na 

segunda-feira e na terça-fei-
ra somente o lixo orgânico.

Ônibus
Empresa Bento Trans-

portes: Horário dia semana 
normal, porém com algumas 
rotas reduzidas. Empresa 
Santo Antônio transportes: 
nenhum dos telefones lista-

dos estava atendendo no dia 
de quinta-feira)( 20)

Postos de gasolina
Posto Zambom/São 

Roque comunicou que es-
tará atendendo em h orários 
normais todos os dias.

Posto Ipiranga na 13 de 
maio comunicou que estará 
atendendo em horário nor-
mal no sábado e domingo 
das 18h30min às 21h15min e 
domingo meio dia às 19h. Nas 
segunda-feira e na terça-fei-
ra  das 12h às 19h

Posto Serra Gaúcha/ 
Bairro Progresso  sábado  
em horário normal,  domingo 
somente de manha na se-
gunda e terça-feira das 06h 
da manhã ás 09h da noite 
sem fechar ao meio dia.

Bancos
Na segunda e terça-feira  

não funcionam, já na quar-
ta-feira  somente a partir do 
meio dia.

Farmácias
Panvel: Sábado 

07h30min às 19h45min.  
Domingo das 09h30min às 
19h45min.  Segunda-feira 
das 07h30min às 09h00min 
. Terça-feira das 08h30min 
às 09h00min. Tachimed at-
endimento  24horas

Agência Sine
As Agências FGTAS/

Sine estarão fechadas nos 
dias 24 e 25 de fevereiro. 
As unidades reabrirão para 
atendimento ao público na 
quarta-feira, 26 de fevereiro, 
às 13h.
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comportamento

As mulheres já cansaram 
de repetir, mas sabem que, 
em todo o Carnaval, vale a 
pena frisar: não é não. Em 
2019, porém, quem for víti-
ma de algum tipo de assédio 
no Carnaval brasileiro terá 
o respaldo da Constituição. 
Afinal, esse é o primeiro ano 
em que o assédio sexual con-
tra foliãs e foliões será trata-
do como crime no Brasil. Até 
então, existia um limbo entre 
a importunação ofensiva e o 
estupro, o que dava margem 
para isentar uma série de 
abusos. 

 Foi em setembro do ano 
passado, que o projeto de lei 
que tipifica o crime de im-
portunação sexual foi san-
cionado. Na ocasião, quem 
o assinou foi o ministro do 
Supremo Tribunal Feder-
al (STF) Dias Toffoli, então 
presidente da República em 
exercício. Com isso, os beijos 
roubados, os toques incon-
venientes e todos os demais 
atos libidinosos recorrentes 
na folia, poderão ser en-
quadrados como assédio no 
Carnaval . 

A lei define como crime 
de importunação sexual 
"praticar ato libidinoso con-
tra alguém sem consen-
timento para satisfazer a 
própria lascívia ou a de ter-
ceiros". A punição prevista 
para quem não obedecer 
a legislação e ultrapassar 

Carnaval de 2020 será o primeiro em que        assédio sexual será tratado como crime
Sancionada em setembro do ano passado, lei tipifica beijos roubados, toques inconvenientes e outros atos libidinosos como crime                    de importunação sexual

a barreira do não é de 1 a 5 
anos de prisão – pena mais 
dura que a dada a quem 
comete homicídio culposo, 
sem intenção de matar, cuja 
punição é de 1 a 3 anos de 
detenção. 

Até o ano passado, quem 
roubasse um beijo no Carna-
val ou tocasse em foliãs sem 
qualquer consentimento até 
poderia ser denunciado, mas 
teria o crime enquadrado na 
lei de contravenções penais, 
que previa a importunação 
ofensiva ao pudor, cuja 
punição era a de ter que as-
sinar um termo circunstan-
ciado e pagar uma multa. 

Nos casos mais graves, a 
lei tipificava o episódio como 
estupro , que é definido na 
Constituição como o ato de 
constranger alguém a ter 
conjunção carnal ou a prat-
icar ato libidinoso mediante 
violência ou grave ameaça. 
Entre a importunação ofen-
siva e o estupro, no entanto, 
existia uma série de crimes 
que não ganhavam definição 
exata entre as duas opções. 

Agora, a lei mudou e o 
respeito na avenida virou 
caso de Justiça. Assim, para 
ajudar a divulgar a nova 
legislação e a estimular um 
comportamento amigável 
durante a folia, o coletivo 
Não é Não, que combate o 
assédio no Carnaval , pre-
tende lançar uma cartilha 

para explicar do que se tra-
ta o crime de importunação 
sexual e o de estupro. Além 
disso, serão distribuídas 
tatuagens temporárias em 
dezenas de blocos, engros-
sando a campanha. Vítimas 
de abuso devem procurar a 
autoridade policial para re-
latar o crime. Também po-
dem registrar a ocorrência 
depois do bloco, na delega-
cia mais próxima.

A punição prevista é de 
1 a 5 anos de prisão, mais 
dura do que para homicídio 
culposo (sem intenção de 
matar), cuja pena é de 1 a 3 
anos. Ações do tipo eram en-
quadradas na lei de contra-
venções penais, que previa 
a importunação ofensiva ao 
pudor. A punição: assinatura 
de um termo circunstancia-
do (com o resumo dos fatos) 
e no pagamento de multa.

O que é
importunação sexual? 
É a prática de ato libid-

inoso contra alguém, sem 
consenso, para satisfazer a 
própria lascívia ou a de ter-
ceiro. O crime está previsto 
na lei 13.718, sancionada em 
setembro de 2018

Qual a pena prevista? 
De 1 a 5 anos de prisão —a 

pena para homicídio culposo 
(sem intenção de matar), por 
exemplo, é de 1 a 3 anos

Quais atos se
encaixam na
categoria? 

“Roubar” um beijo; tocar 
nos seios, na genitália ou nas 
pernas de alguém sem per-
missão; roçar a genitália de 
outra pessoa sem consen-
timento; se masturbar ou 
ejacular em uma mulher em 
local público

Beijo a força também 
se encaixa na
categoria? 
Nesse caso, o crime é de 

estupro, já que o ato libidi-
noso foi praticado mediante 
violência 

Cantadas indesejadas 
também são
consideradas
importunação? 
Proferir palavras vulgar-

es e pejorativas para alguém 

sem anuência tende a ser 
considerado injúria, que tra-
ta-se de um crime contra a 
honra. A pena vai de 1 mês a 
3 anos de detenção e multa

O que devo fazer
se for assediada
em um bloco? 
A orientação é procu-

rar a autoridade policial 
mais próxima. A ocorrência 
também pode ser registra-
da na delegacia mais próxi-
ma ao local do crime Fontes: 
Jacqueline Valadares, dele-
gada titular da 2ª Delegacia 
de Defesa da Mulher, Raquel 
Kobashi Gallinati, delegada 
e presidente do Sindpesp 
(sindicato dos delegados de 
São Paulo), e Osvaldo Nico, 
diretor do Decade
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Carnaval de 2020 será o primeiro em que        assédio sexual será tratado como crime
Sancionada em setembro do ano passado, lei tipifica beijos roubados, toques inconvenientes e outros atos libidinosos como crime                    de importunação sexual

“Não é Não”: conheça a campanha contra o assédio no Carnaval
A campanha Não é Não 

contra o assédio no carnaval, 
criada em 2017 por um co-
letivo de mulheres vai che-
gar, este ano, a 15 estados 
brasileiros, incluindo San-
ta Catarina, Rio Grande do 
Sul, Piauí, Paraíba e Espírito 
Santo, que participam pela 
primeira vez da ação. 

O coletivo distribui tat-
uagens temporárias com os 
dizeres Não é Não, faz pal-
estras e rodas de conversa 
para conscientização sobre o 
tema. Em entrevista à Agên-
cia Brasil, a estilista Aisha 
Jacon, uma das criadoras da 
campanha, disse que o bal-
anço da ação é positivo. “A 
gente vê uma adesão super 
expressiva e entende que o 
assunto tem de ser tratado. 
Há uma lacuna”, manifestou. 

Em 2017, foram dis-
tribuídas 4 mil tatuagens; no 
ano passado, esse número 
evoluiu para 186 mil. Para o 
carnaval de 2020, a meta é 
produzir 200 mil tatuagens. 
Aisha Jacob reconheceu, 
entretanto, que tudo vai 
depender da verba que for 
obtida por meio do financia-
mento coletivo, pelo site do 
coletivo. “É preciso que haja 
mais contribuições de pes-
soas físicas mesmo”. 

Reação
Indagada sobre a reação 

masculina à campanha, Ai-
sha disse que tem de tudo, 
”desde apoio, homem que 
acha incrível e contribui (fi-
nanceiramente), como tem 
aqueles que incomodam 
bastante”. Ela vê a campanha 
como um projeto de reedu-
cação geral. “É fazer entend-
er que assédio não é legal. É 
diferente de paquera. É um 
processo. Não vai ser do dia 
para a noite que a gente vai 
conseguir”.

Um dos projetos do cole-
tivo que depende também de 
apoio financeiro para se ex-
pandir abrange a realização 
de palestras e rodas de con-
versa em escolas e univer-
sidades. Até o momento, as 
voluntárias do coletivo vis-

itaram algumas escolas e 
faculdades em alguns esta-
dos. “É o lugar que a gente 
mais gosta de estar como 
projeto”. Aisha mencionou o 
retorno que o projeto teve 
em uma escola em Niterói, 
região metropolitana do Rio 
de Janeiro, onde as alunas 
relataram terem sofrido uma 
situação de assédio, que le-
varam para a diretoria. “Elas 
conversaram com o meni-
no e conseguiram fazer um 
movimento dentro da escola 
de forma diferente”.

Manifesto
No manifesto contra o 

assédio nos espaços públi-
cos o coletivo de mulheres 
salienta: “O corpo é uma fes-
ta mas não é público! O corpo 
é nosso e não está disponível 
a quem queira. Não aceita-
mos nenhuma forma de as-
sédio: seja visual, verbal ou 
física. Assédio não é elogio. 
Assédio é constrangimen-
to. É violência! Defendemos 
nosso direito de ir e vir, de 
nos divertir, de trabalhar, de 
gozar, de se relacionar. De 
ser autêntica. Que todas as 
mulheres possam ser tudo 
aquilo que quiserem ser”.

O grupo se considera um 
escudo de proteção para as 
mulheres.  “Criamos juntas 
um escudo, uma barreira 
de proteção e conexão. For-
mamos uma rede de apoio 
entre mulheres. Mais do que 
um recado para os homens, 
uma afirmação feminina do 
nosso desejo: podemos e va-
mos dizer não! É por isso que 
tatuamos nos nossos corpos: 
Não é Não! Por todas as mul-
heres que tiveram seus cor-
pos violados, que sentiram 
medo de andar na rua, que 
tiveram vergonha, que sen-
do vítimas, se sentiram cul-
padas. 

Por todas as meninas 
que já nasceram ou irão nas-
cer. Para que todas possam 
viver em um mundo com 
mais equidade de direitos e 
oportunidades. Por todas es-
sas mulheres repetimos: Não 
é Não”.

Saiba diferenciar paquera de assédio
Ao contrário do que muitas pessoas dizem, nem tudo é permitido no Carnaval

Seja na diversão da fo-
lia carnavalesca ou na rotina 
corrida da vida real, mulheres 
lidam com situações de as-
sédio justificadas por agres-
sores como “apenas uma 
paquera” diariamente. Quan-
tas vezes você já viu alguém 
diminuir um abuso dizendo 
que foi uma simples cantada? 
Pois é. 

E embora esta seja uma 
realidade recorrente em to-
dos os outros dias do ano, o 
Carnaval é uma época capaz 
de trazer diferentes tipos de 
assédio em um curto período 
de tempo. Por isso, é preciso 
entender (de uma vez por to-
das) e explicar para quem não 
sabe quais são os limites en-
tre a paquera e o assédio.

Foi essa a discussão que 
a marca de beleza OGX em 
parceria com AZMina propôs 
com o movimento #MeuCa-
beloNão. Em conversa lidera-
da pela Cris Barti, do podcast 
Mamilos, com participação da 
Juliana Luna e Carolina Oms, 
da Revista AzMina, a cam-
panha refletiu sobre a beleza 
e a liberdade feminina no 
Carnaval, apesar da sensação 
de insegurança devido ao as-

sédio.
“Ao mesmo tempo em que 

há a sensação de que se pode 
tudo no Carnaval, vem o as-
sédio e limita. Mostra que não 
é bem assim”, reflete Cris. Ela, 
que demorou um bom tempo 
para assumir seus cachos, 
afirma que hoje em dia é pre-
ciso de até mesmo uma certa 
dose de revolta para “se as-
sumir bela”, principalmente 
quando o desafio é aceitar 
seu cabelo natural, do jeitin-
ho que ele é. “O que o assédio 
vem e faz? Tira essa liber-
dade. Porque o assédio diz 
‘isso é um convite’ e o Carna-
val é o ápice do assédio”, diz.

Para Carolina, a linha en-
tre paquera e assédio é sim-
ples, direta e fácil. “Quando a 
gente para pra pensar o que é 
paquera e assédio, eu começo 
pelo ‘não’. O ‘não’ é bem ób-
vio. É ‘não me toca se eu não 
te der abertura pra me tocar’, 
‘não puxa meu cabelo’ e ‘não é 
pra chegar sarrando se eu não 
estou dançando com você’”, 
comenta. Carol também dest-
aca a importância e necessi-
dade do homem estar aber-
to a entender que não rolou, 
reconhecer o erro e pedir 

desculpas. “Tudo bem levar 
toco, mas falta abertura para 
receber esse não“, ela opina.

Para quem está sozinha, 
dizer um “não” pode se tor-
nar uma tarefa muito as-
sustadora, embora seja um 
direito básico da mulher. Af-
inal, nunca dá para saber se 
o cara vai reagir numa boa. 
Por isso, há quem recorra a 
outros tipos de resposta para 
rejeitá-lo sem receber uma 
reação agressiva, como in-
ventar que tem namorado – 
mesmo que você seja solteira. 
“O nosso primeiro estímulo é 
o da defesa”, ressalta Cris.

Atire uma pedra a mul-
her que já foi para bloco de 
Carnaval e não sofreu pelo 
menos um tipo de assédio – 
ou talvez até tenha sofrido 
e não percebeu. Puxar pelo 
braço, segurar o rosto, ten-
tar beijar à força, insistir em 
beijar depois do “não”, pux-
ar o cabelo, chegar dançan-
do por trás, encostar muito 
sem necessidade nenhuma.

Enfim, quantos assédios 
cabe em um bloquinho? Ou 
uma balada? No transporte 
público ou na rua? Saiba 
reconhecê-los e denunciá-los.
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Coronavírus derruba
vendas de celulares:
pior em nível em 5 anos

Uma reportagem do 
Trendforce, sobre o impacto 
do surto do coronavírus no 
segmento tecnológico, ind-
ica que as vendas mundiais 
de smartphones podem che-
gar ao nível mais baixo em 
cinco anos, neste primeiro 
trimestre de 2020. 

Em meio à crise que ar-
rebata a indústria chinesa, a 
Apple seria uma das empre-
sas mais afetadas com a que-
da nas vendas de celulares, 
enquanto que a Samsung 
seria a menos impactada.

Apple em
“maus lençóis
Nesta segunda-feira (17), 

a própria Apple se mani-
festou, dizendo que suas 
metas de vendas não de-
vem alcançar os patamares 
previstos antes do surto. O 
segmento de smartphones 
foi altamente impactado, 

ainda mais se considerarmos 
as fabricantes chinesas, e a 
Apple, que mantém uma boa 
quantidade de suas fábricas 
na China.

No primeiro trimestre 
de 2020, as vendas de ce-
lulares devem cair cerca de 
12%; o pior desempenho em 
cinco anos. Se o surto não 
for contido até o final de fe-
vereiro, as vendas continu-
arão em baixa porque alguns 
componentes são essencial-
mente fabricados em solo 
chinês. É o caso dos módu-
los de câmera, por exemplo. 
A Apple ainda poderá sofrer 
com o iPhone vendendo 10% 
menos, assim como os Air-
Pods e Apple Watches, que 
devem ter uma queda de 
16%.

Samsung ficará
em posição de
destaque

A Samsung, por outro 
lado, pode registrar uma 
queda nas vendas de seus 
smartphone de apenas 3%; 
um baque bem menor que 
o da Maçã. A razão para 
isso é que a sul coreana 
não possui mais fábricas na 
China. Metade dos aparel-
hos da Sammy são fabrica-
dos no Vietnã, que foi muito 
menos afetado com o surto 
do coronavírus que a China.

Outro fator que influ-
encia, é que a Samsung já 
vende muito menos smart-
phones na China do que a Ap-
ple. Logo, a crise por lá ten-
de a afetar os produtos mais 
populares. De qualquer for-
ma, a Sammy ainda depende 
de componentes que não 
fornecidos por fabricantes 
chineses. Sendo assim, se a 
crise permanecer por muito 
tempo, os efeitos negativos 
serão cada vez maiores.

Internet quântica se 
aproxima da realidade 
com experimento chinês

Transmitir informação 
equacionando grandes dis-
tâncias com velocidade alta 
e curto período de tempo 
sempre foi um desafio em 
busca da internet perfeita. 
Uma equipe de cientistas 
chineses venceu mais uma 
etapa nessa direção ao envi-
ar dados entre duas memóri-
as quânticas a quase 50 
quilômetros de distância.

O feito, registrado por 
pesquisadores da Univer-
sidade de Ciência e Tecno-
logia da China, marcou um 
novo recorde de distância 
no entrelaçamento de duas 
memórias quânticas. Se 
viável, o processo pode mar-
car o nascimento de um novo 
sistema de comunicação ba-
seado em uma internet to-
talmente quântica.

Se você não sabe o que 
é entrelaçamento quântico 
(uma conexão entre duas 
partículas, independente-
mente de onde elas estão), 
assista a esse vídeo.

O experimento, apesar 
de lidar com conceitos ain-
da desconhecidos, foi rel-
ativamente simples. Duas 
estações idênticas foram 
montadas em um único lab-
oratório, cada uma delas 
gerando fótons pelo uso de 
um laser atravessando uma 
nuvem de átomos de rubídio 
– se você viu o vídeo vai en-
tender que cada partícula 
estava em sobreposição (se 
você não viu, pense no gato 

morto/vivo de Schrödinger).
Os fótons foram envia-

dos para uma terceira es-
tação, em um laboratório 
a 11 quilômetros de distân-
cia. Ali, instantaneamente, 
reproduziram na terceira 
nuvem a conexão de ema-
ranhamento original das 
nuvens atômicas distantes. 
A ligação das duas nuvens 
originais foi transmitida en-
tão para outra nuvem, des-
sa vez, a 50 quilômetros.

Repetidor quântico
de internet
O trabalho de Xiao-Hui 

Bao, Jian-Wei Pan e seus 
colegas, eles reconhecem, 
precisa ser aprimorado an-
tes que se pense em cri-
ar um repetidor quântico 
(como um repetidor de sinal 
da internet). Para o físico e 
líder da equipe de cientistas 
Xiao-Hui Bao, “ainda há um 
longo caminho a percorrer 
para que um repetidor quân-
tico funcione em situações 
reais de longa distância.”

Seu colega Jian-Wei Pan 
concorda. “As nuvens atômi-
cas ainda não mantêm seus 
estados quânticos por tem-
po suficiente para permitir a 
ligação múltipla necessária 
em um repetidor quântico. 

Nosso grupo está tra-
balhando nisso, mas 
acho que uma verdadei-
ra rede de internet quân-
tica está a pelo menos 
uma década de distância.”

Caixa agora permite saque digital
do FGTS pelo app

Nesta segunda-fei-
ra (17), a Caixa Econômi-
ca Federal passou a 
permitir que o FGTS seja reti-
rado digitalmente, tornan-
do o procedimento menos 
burocrático e mais rápido.

A partir da última atual-
ização do aplicativo do FGTS, 
os trabalhadores têm acesso 
à nova opção de Saque do 
FGTS digital. O app é gratu-
ito e sua atualização já está 
disponível para Android. 
Nos próximos dias, será 
lançada a versão para iOS.

Com o novo recurso, o 
usuário poderá transferir seu 

benefício diretamente para 
sua conta Caixa ou de outra 
instituição financeira de for-
ma prática e sem custo algum.

Através do app, também 
é possível poderá fazer up-
load de documentos, acom-
panhar as etapas após a 
solicitação do saque e con-
sultar o histórico da liberação 
de benefícios anteriores.

Além das funções já cita-
das, o aplicativo ainda disponi-
biliza as opções Saque-Re-
scisão e Saque-Aniversário, 
permite que o trabalhador 
cadastre o serviço de SMS 
para se manter informado e 

consulte o saldo e o extra-
to de suas contas do FGTS. 
E em caso de dúvidas, o 
usuário pode entrar na aba de 
“Dúvidas Mais Frequentes”.

Até 14 de fevereiro, mais 
de 2,3 milhões de brasileiros 
retiraram seu benefício pelo 
Saque Aniversário. Na modal-
idade de Saque Imediato, R$ 
27,5 bilhões já foram pa-
gos esse ano. Com a segun-
da opção, os trabalhadores 
retiravam até R$ 998 em 
2019. Se você ainda não sa-
cou, lembre-se que o Saque 
Imediato está disponível 
somente até 31 de março.
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Microsoft Edge tem
desempenho 13% mais 
rápido, diz a empresa

Segundo a Microsoft, a úl-
tima versão do novo Edge, na 
build 81.0.389.0, atingiu 13% 
de melhoria em desempen-
ho na ferramenta de bench-
mark Speedometer 2.0, se 
comparada à edição 79 es-
tável do navegador. “Ativa-
mos novas otimizações da 
cadeia de ferramentas, que 
devem fornecer uma mel-
horia substancial no desem-
penho em cargas de trabalho 
e navegação em geral”, res-
saltou a companhia em uma 
publicação oficial.

No caso, o Speedometer 
2.0 entrega esses resulta-
dos, ao simular interações 
do usuário nesse ambiente 
online, APIs do DOM e es-
truturas de Javascript ger-
almente utilizadas nos prin-
cipais websites. Já os testes 
da Microsoft, foram realiza-
dos no Windows 10 versão 
1909, em um Surface Pro 5 
Intel Core i5-8250U, com 8 

GB de RAM.
Além dos resultados, a 

empresa de Bill Gates ainda 
pediu aos usuários que val-
idassem essas mudanças. 
“Você pode experimentar es-
sas melhorias comparando 
o desempenho nas versões 
mais recentes do Dev ou 
Canary ao Microsoft Edge 
80 ou anterior”, completou.

Não foi revelado no texto 
quando as melhorias de de-
sempenho chegarão à versão 
estável do browser. Contudo, 
especula-se que isso deve 
ocorrer somente a partir de 
junho. No início de 2020, a 
companhia começou a dis-
tribuir globalmente a versão 
estável do navegador com 
base no Chromium, mesma 
estrutura do Google Chrome 
e outros. Além dessas mu-
danças, adicionou recursos 
focados em privacidade, se-
gurança, personalização e 
velocidade em multitarefa.

Desative o pagamento
por aproximação NFC
se for pular Carnaval

O método de pagamen-
to por aproximação é uma 
verdadeira mão na roda: é 
possível aprovar uma com-
pra sem inserir o cartão na 
maquininha e, dependen-
do do valor e da operadora, 
não é necessário nem mes-
mo digitar a senha. Contu-
do, essa facilidade tem um 
preço, e o maior é o risco de 
cair em golpes e ser vítima 
de fraudes que se aproveitam 
exatamente dessa funcionali-
dade.

Desde a popularização 
desse serviço, casos de rou-
bo e golpes têm se tornado 
comuns e tendem a ser um 
problema ainda maior du-
rante grandes eventos, como 
Ano-Novo e Carnaval. Ness-
es períodos, há uma grande 
concentração de pessoas em 
muitos lugares, e os bandi-
dos aproveitam para aplicar 
as fraudes.

Como funciona o
pagamento por
aproximação?
O pagamento por aprox-

imação utiliza a tecnologia 
NFC (Near Field Communi-
cation). Em português, a tec-
nologia pode ser traduzida 
para comunicação de campo 
próximo e faz referência ao 
método usado para efeti-

var as transações realizadas 
com cartão de crédito, ce-
lular e relógios inteligentes.

Esse método geralmente 
está limitado a valores baix-
os; algumas empresas ado-
tam o limite de R$ 50, a partir 
do qual é necessário inserir a 
senha para que a compra seja 
aprovada. Essa é uma forma 
de proteger os consumidores, 
já que quantias maiores 
poderiam ser usadas para 
aplicar golpes ainda piores.

Como funcionam 
os golpes?
Como tudo o que precisa 

ser feito para aprovar uma 
compra é aproximar o cartão, 
celular ou relógio de uma 
máquina, os bandidos estão 
fazendo exatamente isso. 
Usando uma maquininha 
com essa tecnologia, de for-
ma muito sutil, ele efetivam 
a transação aproximando o 
dispositivo do celular, cartão 
ou do relógio da vítima.

Esse até poderia não ser 
um problema tão grave se os 
valores das operações real-
izadas fossem baixos. Mas, 
como os bandidos já desco-
briram uma forma de burlar os 
limites e aprovar pagamentos 
de valores mais altos, a sit-
uação começa a tomar pro-
porções perigosas, especial-

mente por conta da facilidade 
de finalizar as transações.

Como se proteger?
A forma mais fácil de se 

proteger é bem simples: de-
sativar a funcionalidade de 
pagamento por NFC. Per-
de-se a praticidade desse 
método, mas garante-se 
a segurança de que esse 
tipo de fraude não vai ac-
ontecer. Essa pode até não 
ser a solução ideal, mas é 
a mais fácil de implemen-
tar e que não causa nenhum 
prejuízo aos consumidores.

Existe outra forma in-
teressante de se proteger 
desse problema: a carteira 
blindada. Esse acessório ar-
mazena os cartões dentro 
de uma espécie de gaiola de 
metal, impedindo que a co-
municação NFC seja realiza-
da enquanto o cartão estiver 
dentro dela. Dessa forma, 
não é preciso desativar o pa-
gamento por aproximação.

Entretanto, mesmo a 
utilização da carteira blin-
dada não exclui a necessi-
dade de tomar cuidados, 
especialmente em épocas 
festivas, quando é comum 
o aumento da ocorrência 
de roubos, o que exige at-
enção e responsabilidade 
por parte dos consumidores.
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O mood nature, presente 
em projetos mais rústicos, 
ganha força em 2020 e po-
tencializa ainda mais o uso 
dos materiais naturais de 
maneira sustentável.

A madeira certifica-
da, o bambu, as pedras e 
as fibras naturais – como o 
linho, a palha, a juta e o si-
sal – remetem à natureza 
e criam uma atmosfera 
acolhedora na decoração.

Em 2020 uma das prin-
cipais tendências de dec-
oração é criar ambientes 
monocromáticos. Aqui, vale 
a brincadeira do ton sur 
ton, ou seja, utilizar a mes-
ma cor em diferentes to-
nalidades. O resultado fica 
por conta de uma elegante 
sensação de continuidade.

É possível utilizar o 
verde, por exemplo, em uma 

5 tendências de decoração para     você apostar em 2020

As cores que se aprox-
imam dessa proposta 
também são bem-vindas. 
Aposte na paleta dos tons 
terrosos – verde, bege, am-
arelo e off white – para trazer 
tranquilidade aos espaços.

Dica: utilize os materiais 
naturais em móveis, cor-
tinas, tapetes, almofadas, 
molduras e vasos. Outra al-
ternativa é apostar nos aca-
bamentos de piso e parede.

Se a sua casa está em 
constante evolução, aqui es-
tão algumas tendências de 
decoração para você apostar 

sem medo. E, já que o assun-
to é sustentabilidade, a nos-
sa primeira tendência fala 
justamente sobre isso.

Elementos naturais
e sustentáveis

Ambientes monocromáticos
das paredes e investir em 
um sofá do mesmo tom. Se 
desejar ousar de maneira 
assertiva, dê uma folga ao 
branco, tão utilizado nas 
cozinhas, e invista nas cores 
intensas e imponentes para 
este ambiente – o sucesso 
está garantido! Descubra a 
cor que mais reflete a per-
sonalidade do local e brin-
que com as suas variações. 

As cores frias são ideais para 
criar ambientes sóbrios; já 
as composições com cores 
quentes, tendem a tornar 
os espaços mais vibrantes.

Dica: mudar as cores das 
paredes é um das formas 
mais práticas e econômi-
cas de repaginar a dec-
oração. Esse tipo de trans-
formação dá um up no local 
em um “pintar de olhos”.
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Algumas tendências de 
decoração são populares há 
anos e não aparecem so-
mente em uma temporada. 
As estampas gráficas ou ge-
ométricas são prova disso, 
elas continuam sendo pro-
tagonistas em 2020. A difer-
ença, agora, é que o design 
surge mais pontual, expres-
sivo e disruptivo.

A promessa não é so-

Os metais estarão em 
todos os lugares em 2020 e 
não somente na decoração 
industrial. O ferro, o cobre, 
a prata e o ouro podem ser 
encontrados em diferentes 
tonalidades na sua forma in 
natura e utilizados na dec-
oração, porém, devido ao 
alto custo de alguns metais, 
soluções semelhantes são 
encontradas no mercado por 
um valor mais acessível.

O ferro é um dos metais 
mais versáteis, é possível 
encontrá-lo com diferentes 
acabamentos e formatos. É 

O que seria da decoração 
se não existissem as tex-
turas? São elas que acres-
centam charme e identidade 
aos detalhes e mostram que 
não é preciso temer certas 
tendências que, aparente-
mente, parecem polêmicas e 
ultrapassadas. O tecido, que 
já foi muito utilizado em dé-
cadas passadas, traz um ar 

5 tendências de decoração para     você apostar em 2020
Acabamentos
metalizados

resistente, elegante e opção 
perfeita para quem bus-
ca adicionar metal na dec-
oração. Para quem gosta do 
tom acobreado, uma opção 
econômica de incorporar a 
tendência, é buscar por pro-
dutos produzidos em aço 
com o famoso acabamento 
rose gold. 

Dica: adicione os me-
tais – ou traços metálicos – 
em mesas, cadeiras, nichos, 
prateleiras e objetos deco-
rativos. Para 2020, a ideia é 
fazer um mix and match de 
de maneira harmoniosa.

Estampas gráficas e geométricas
mente repetir o que já está 
em uso, mas, sim, explorar 
formas arrojadas, maxi pa-
drões e desenhos abstratos 
compostos por linhas e blo-
cos de cores.

Escolha uma área da sua 
casa onde deseja que o pa-
drão geométrico faça uma 
afirmação ousada e adi-
cione identidade ao espaço. 
Vale apostar no tradicional 

P&B, como também no ir-
reverente grafismo colorido 
– perfeito para adicionar um 
toque fun.

Dica: tapetes, roupas 
de cama, tela com pinturas, 
obras de arte e objetos 
decorativos elevam com ir-
reverência a decoração. Os 
papéis de parede são ótimos 
aliados para os amantes da 
mudança prática rápida

Toque aveludado
elegante, nostálgico e clás-
sico aos espaços. Hoje, já 
é possível desmistificar as 
opções de uso e adicionar o 
veludo em cenários moder-
nos e atuais. Se você deseja 
uma decoração sofisticada, 
mescle o veludo com a quar-
ta tendência deste post: os 
metais. A mistura, mais do 
que interessante, equilibra 

de maneira contemporânea o 
perfume vintage do veludo.

Dica: fuja das cortinas! 
A palavra de ordem é usar 
o veludo de maneira pontu-
al. Aposte nas cabeceiras de 
cama, nos pufes com bases 
metalizadas, nos sofás com 
cores vibrantes e nos reves-
timentos de objetos decora-
tivos.
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Este lindo Batman é o João, filho de Vanessa Dal Ponte e Eduardo Dal 
Más, que aniversariou no dia 10 de fevereiro

Como garantir que seu filho tome banho
sozinho com segurança
Uma das conquistas do crescimento das crianças é encarar o chuveiro com autonomia, mas elas precisam de supervisão

1ª etapa
Mesmo que a criança já 

se equilibre com segurança, 
por volta de 1 ano e meio, ela 
não deve ficar sozinha no 
banho, nem por pouco tem-
po. À medida que você a en-
saboa, vá mostrando como 
fazer. Peça, por exemplo, 
para ela inclinar a cabeça no 
enxágue do xampu.

2ª etapa
A assistência se transfor-

mará em comandos verbais 
quando ela tiver cerca de 2 
anos e meio. Enquanto você 
dá banho, ofereça um pou-
co de sabão para que ela o 
espalhe pelo corpo. Mostre 
como se limpar, onde pas-
sar a espuma e como lavar o 
cabelo. É uma boa hora para 
ensinar os nomes de cada 
parte do corpo.

3ª etapa
Por segurança, recomen-

da-se que a criança só tome 
banho e lave a cabeça soz-
inha a partir dos 5 anos. 
Mesmo assim, vale observar 

se ela faz bem a higiene, 
especialmente nas axilas 
e orelhas. Nos genitais, as 
meninas devem ser orienta-
das a passar a mão por toda 
a região, inclusive dentro 
dos grandes lábios. Comos 
meninos, é necessário en-
sinar a explorar a glande do 
pênis. Por fim, confira se foi 
retirado todo o sabonete e 
o xampu. Pode ser preci-
so ajudar com um enxágue 
mais intenso. Na hora de se-
car, cheque as dobrinhas e 
as partes mais escondidas, 
como entre os dedos dos pés 
e atrás da orelha... Também 
vale um banho supervisio-
nado uma vez por semana, 
caso os pais avaliem que o 
filho ainda não incorporou 
todas as orientações.

Como começar
Convencer seu filho a 

tomar banho é uma tarefa 
difícil? Ofereça brinquedos 
próprios para esse momento, 
como canetas que escrevem 
no vidro e no azulejo ou até 

potes e utensílios de plásti-
co que já tenha em casa para 
que ele se divirta.

É uma choradeira para 
entrar e muita reclamação 
para sair do banho, não é? 
No entanto, a criança precisa 
entender, aos poucos, que, 
como tudo na vida, o banho 
também tem um tempo lim-
itado, e que é preciso cuidar 
da água do planeta.

Quais produtos
escolher
Utilize produtos próprios 

para crianças, que são an-
titóxicos e feitos para uma 
pele mais sensível. Caso caia 
xampu no olho, a orientação 
é lavar com água corrente. 
Em minutos, o ardor pas-
sará. Se houver vermelhidão 
e coceira excessiva, procure 
um médico. Para evitar tudo 
isso, você pode colocar no 
seu filho uma viseira prote-
tora para banho.

Cabelos
O cabelo da criança pode 

ser lavado diariamente, es-
pecialmente no calor. Mas, 
como o couro cabeludo in-
fantil produz menos oleosi-
dade que o de um adulto, não 
há problema se, eventual-
mente, ela se recusar a lavar. 
Não há a necessidade do uso 
de condicionador, mas o pro-
duto pode ser utilizado para 
que fique mais fácil desem-

baraçar as madeixas da cri-
ança, especialmente quan-
do o tipo de cabelo dificulta 
esse processo.

Se o banho acontecer à 
noite ou em dias mais frios, o 
ideal é secar o cabelo com o 
secador ou, pelo menos, tirar 
bem o excesso de água dos 
fios. Em dias mais quentes, 
é melhor que o cabelo se-
que naturalmente. Não é 
recomendado que crianças 
utilizem o aparelho sozinhas, 
pois há muitos riscos de que-
imaduras e machucados.

Evite acidentes
O uso de um tapete an-

tiderrapante na área do chu-
veiro é indispensável.

Atenção
ao desperdício
Caso o banho se trans-

forme em uma brincadeira, 

é preciso lembrar que cada 
minuto embaixo do chuvei-
ro elétrico gasta, em média, 
três litros de água. Além 
disso, banhos muito lon-
gos ressecam a pele. Leia, a 
seguir, sugestões para econ-
omizar:

- Reduza o tempo de 
banho.

- Feche o registro en-
quanto ensaboa o corpo e 
lava o cabelo.

- Use baldes ou bacias 
para reaproveitar a água que 
cai do chuveiro enquanto 
você regula a temperatura. 
Ela só não é utilizada no ban-
ho por estar fria, mas pode 
ser útil para limpar a casa e 
regar plantas.

- Observe se fechou 
bem o registro no final. Uma 
torneira pingando desper-
diça 46 litros de água em um 
dia.
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Esse lindão é o Farofa, cãozinho da Victória Rhein

O cães idosos são uma parte essencial da família, por isso devemos dar a eles toda a atenção que merecem, para que o seu dia a dia 
seja o mais agradável possível.

A saúde dos cães idosos: três alterações que merecem atenção

A maneira como um 
cachorro envelhece não é tão 
diferente da nossa. Quando 
se aproximam de uma idade 
avançada, a saúde dos cães 
idosos começa a passar por 
uma série de mudanças.Essas 
alterações no organismo dos 
animais podem fazer com que 
eles mudem muitos de seus 
hábitos, incluindo o seu tem-
peramento.

Alterações físicas 
relevantes na saúde
dos cães idosos
Conhecer as mudanças 

típicas que os nossos animais 
experimentam com o passar 
dos anos nos permitirá ad-
aptar as caminhadas, a ali-
mentação e os cuidados de 
que o cachorro precisa; tudo 
isso é pouco para retribuir o 
que eles fazem por nós…

Dores
nas articulações
Até uma idade mui-

to avançada, os cães apre-
sentam uma vitalidade mui-
to semelhante à que tinham 
quando eram mais jovens, 
pois a deterioração não é tão 
gradual quanto a nossa.

Para os cães, esse mo-
mento chega mais tarde, 
porém chega de forma repen-
tina e é possível notar a mu-
dança com muita facilidade.

Um dos problemas mais 
comuns em cães idosos é a 
artrose, uma patologia re-
umática que danifica a carti-
lagem das articulações. Ela 
causa dor nas articulações, 
rigidez e incapacidade de se 
mover com a mesma rapidez 
e leveza que antes.

A artrose geralmente 
ocorre com maior frequência 
em cães com excesso de peso 
ou que passam muito tem-
po fazendo atividade física 
intensa, pois isso causa um 
maior desgaste das cápsu-
las articulares e faz com que 
haja atrito entre os ossos, 
resultando em uma dor des-
agradável.

Você perceberá que o 
seu animal de estimação 
está sofrendo dessa doença 
porqueele terá dificuldade 
para acompanhar o ritmo de 
caminhada que mantinha an-
tes; inclusive, ele não ficará 
mais tão ansioso para pas-
sear por causa da dor.

Por outro lado, os movi-
mentos também costumam 
mudar e você notará que ele 
caminha com as pernas mais 
rígidas e de uma maneira 
menos natural e fluida, o que 
também pode ser visto ao 
subir ou descer escadas.

Ao contrário do que pode 
parecer, a melhor maneira de 
combater a dor é fazer ex-
ercícios de forma moderada 
para manter os músculos em 
forma, além de controlar o 
peso para que o animal não 
engorde.

Doenças cardíacas 
em cães idosos
Outro ponto fraco da 

saúde dos cães idosos é o 
coração, mais especifica-
mente as válvulas cardía-
cas, a parte mais suscetível 
a alterações degenerativas. 
Isso faz com que a circulação 
sanguínea não seja tão eficaz 
quanto deveria, levando a 
problemas que podem se tor-

nar graves. 
passagem do sangue do 

átrio para o ventrículo não é 
totalmente eficaz se a válvula 
que os separa não cumprir a 
sua função, o que geralmente 
se manifesta com um leve so-
pro.

Com o tempo, essa falha 
na válvula pode acabar le-
vando o animal de estimação 
à insuficiência cardíaca, algo 
que pode ser fatal.

No início, um dos sinto-
mas que o veterinário vai 
detectar é uma frequência 
cardíaca alta, o que signifi-
ca que o coração está se ad-
aptando a essa insuficiência 
da válvula e está aumentando 
a frequência cardíaca para 
combatê-la. Esses tipos de 
doenças em cães idosos são 
difíceis de detectar se você 
não for ao veterinário. Por 
isso, é aconselhável realizar 
exames de rotina quando o 
animal de estimação estiver 
em uma idade avançada.

Problemas dentários
em cães idosos
Esta é uma das razões 

mais comuns pelas quais os 
cães idosos vão ao veter-
inário. Assim como aconte-
ce com as pessoas, os cães 
também sofrem de proble-
mas dentários com a idade 
avançada. Portanto, devemos 
tomar medidas para tornar a 
sua vida diária menos doloro-
sa.

O tipo de alimento que o 
animal recebeu ao longo de 
sua vida fará uma grande dif-
erença na sua dentição quan-
do a idade avançada chegar. 
Por exemplo, o excesso de 

comida úmida aumentará o 
tártaro acumulado e, a lon-
go prazo, isso pode causar 
infecções que levam à perda 
dos dentes.

Quando o excesso de 
tártaro e a placa aumentam, 
surge a periodontite, uma 
infecção grave nas gengivas. 

Por esse motivo, devemos 
cuidar dos dentes dos nossos 
animais de estimação des-
de jovens para amenizar os 
problemas futuros, além de 
fornecer uma dieta equilibra-
da e saudável para os dentes 
e gengivas, que promova a 
limpeza.



///  Trends  ///  Gazeta   /// 21 de fevereiro de 2020

social

142ª Festa de Santo Antônio quer conectar 
comunidade pela palavra do Evangelho

Conectar a comuni-
dade por meio da palavra do 
evangelho, unindo os ben-
to-gonçalvenses em uma 
rede de espiritualidade, in-
spirada nos valores antoni-
anos, é o grande propósito 
da 142ª Festa de Santo Antô-
nio. Guiada pelo lema 'Com 
Santo Antônio: ide e anunci-
ai', a edição de 2020 do mais 
tradicional evento cultural, 
religioso e social de Bento 
Gonçalves vem carregada de 
significados. "O tema é bí-
blico, extraído do Evangelho 
de Mc 16,15, contemplando 
as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja do 
Brasil 2019-2023 que apre-
senta a comunidade com a 
imagem da "casa", susten-
tada por quatro pilares: Pa-
lavra (Bíblia); Pão (Liturgia 
e Espiritualidade); Caridade 
(Serviço à vida plena) e Ação 
Missionária (Estado perma-
nente de missão). Queremos 
nos tornar mais unidos, de 
tal maneira que sintamos a 
vida um pouco mais huma-
na", explica o padre Ricardo 
Fontana, pároco da Paróquia 
Santo Antônio.

Tal simbologia aparece 
representada nos elementos 
da campanha de divulgação 
da festividade. O cartaz da 
142ª edição traz três ele-
mentos em evidência: Santo 
Antônio, padroeiro do mu-
nicípio; a Bíblia, representan-
do a palavra do evangelho 
que deve ser anunciada; e 
o mapa-múndi, colocando o 
globo como espaço aberto 
para a vivência do Evangel-
ho, com pontos conectando 
cada um dos cinco conti-
nentes. "Da cidade de Ben-
to Gonçalves para o mundo, 
essa é nossa meta de evan-
gelização, pois a Igreja existe 
a fim de evangelizar todos os 
povos", complementa o pa-
dre.

Esse desafio toma for-
ma durante uma consistente 
agenda de atividades soci-
ais e religiosas que iniciam 
já no mês de março. A pro-
gramação da Festa de Santo 

Programação em honra ao padroeiro de Bento Gonçalves tem calendário social e religioso, culminando com grande celebração no 
dia 13 de junho

Antônio tem cinco eventos 
sociais:  Entrega do troféu 
Tonito e lançamento oficial 
da festa (13 de março); Chá 
das Zeladoras de Capelinhas 
(19 de abril); Bingo de Santo 
Antônio (08 de maio); Jantar 
do Codeguim (29 de maio) 
e Almoço Festivo, dia 13 de 
junho, culminando a agenda. 
Os eventos sociais devem 
mobilizar a participação de 
mais de 5 mil pessoas.

Já as atividades religio-
sas têm como destaque as 
cerca de 35 visitas que o 
padroeiro realiza às comu-
nidades, paróquias da região 
de pastoral e entidades, nos 
meses que antecedem a fes-
ta sempre acompanhados 
pelos casais festeiros e os 
festeiros jovens. Também 
há a Missa com Benção 
da Saúde (24 de maio) e a 
Trezena de Santo Antônio 
(de 31 de maio a 12 de jun-
ho), que recebe em média, 
cerca de 600 pessoas em 
cada celebração. O ápice 
das comemorações é o Dia 
Festivo de Santo Antônio. 
No tradicional 13 de junho, 
a programação começa às 
6h, com a Alvorada Festiva 
e segue às 7h, 8h30 e 10h 
com missa no Santuário. 
No horário das 15, ocorre a 
Missa Campal e Procissão 
com Santo Antônio pelas 
ruas centrais da cidade. O 
encerramento é às 18h, com 
a Missa de Ação de Graças 
e Apresentação dos Casais 
Festeiros de 2021 no San-
tuário.

Destaques
da 142ª edição
No dia em que Bento 

Gonçalves pára em reverên-
cia a seu santo padroeiro, 
uma celebração de grandes 
proporções deve tomar con-
ta da cidade. A 142ª edição 
da Festa de Santo Antônio 
deve congregar cerca de 20 
mil pessoas durante todo o 
dia votivo. "Esse é um even-
to cultural, social e religioso, 
mas sobretudo é a experi-
encia de anunciar a palavra 

de Deus com o exemplo de 
Santo Antônio. Estamos tra-
balhando na organização 
de um Dia Votivo especial, 
que permita à comunidade 
experimentar um dia de es-
piritualidade, garantindo 
as condições de infraestru-
tura necessárias para que 
todos sejam acolhidos com 
conforto e comodidade du-
rante todas as etapas da 
programação", diz o padre 
Luís Carlos Conci. Para o 
almoço, o desafio é rece-
ber bem o grande número 
de devotos que prestigiam 
a festa, oferecendo-lhes o 
tradicional cardápio e, prin-
cipalmente, proporcionando 
um momento de vivência co-
munitária, de integração en-
tre amigos, em um momento 
de partilha de experiência, 
estando todos reunidos para 
celebrar e homenagear o pa-
droeiro Santo Antônio.

Todo o trabalho de or-
ganização da 142ª Festa de 
Santo Antônio, é feito por 
voluntários, que optam por 
dedicar seu tempo e sua 
energia a essa causa comu-
nitária. Cerca de mil pessoas 
trabalham na organização 
dos eventos sociais e religi-
osos. 

Os casais festeiros deste 
ano são Andrey Arcari e 
Monaliza F. Salvador Arcari; 
Celso Centenaro e Simone 
Dall'Osbel Centenaro; César 
Anderle e Simone Ribeiro 
Anderle; Euclides Penso e 
Stela Penso; Leandro Moro 
e Carla Zortea e Valdir Piva 
e Liane Rostirola Piva. Os 
Festeiros Jovens são Maikel 
Kunzler e Noeli Dalla Giaco-
massa; Herson Baldissera e 
Denise Baldissera; Maicon 
Raffainer e Luana Maria For-
mentini Petroli.

Novidades na
comunicação
A 142ª Festa de Santo 

Antônio contará com dois 
importantes reforços na co-
municação e divulgação. O 
primeiro deles é o novo site 
da Paróquia Santo Antônio, 

que entra no ar nos próximos 
dias com visual mais moder-
no, conteúdos atualizados e 
um serviço inédito: a possib-
ilidade de os fiéis assistirem 
de forma online às missas e 
celebrações realizadas no 
Santuário. Outra novidade é 
a produção de um audiovis-
ual temático da Festa, que 
em breve será lançado para 
compartilhamento nos ca-
nais digitais de comunicação 
e redes sociais.

Fazendo mais
pela comunidade
A Festa de Santo Antônio 

é um momento marcante e 
expressivo para a comuni-
dade de Bento Gonçalves, 
sendo um dos mais tradicio-
nais eventos do município, 
ocorrendo há 142 anos. O 
dia Festivo e a programação 
– tanto a social quanto a re-
ligiosa – que antecedem o 
Dia de Santo Antônio con-
vidam as pessoas a vivenciar 
a religiosidade e resgatam, 
também, o espírito comu-
nitário, integrando as pes-
soas através da devoção. 
Outro ponto importante é 
que a realização da Festa e 
da Ação entre Amigos per-
mite à Paróquia angariar 
fundos que se transformam 
em diversas ações sociais 
em prol da comunidade.

Os valores arrecadados 
são revertidos em obras 

para a Paróquia e para as co-
munidades – entre as mais 
recentes realizações con-
cretizadas graças a essas 
contribuições destacam-se 
obras como o Recanto de 
Santo Antônio; Nova Casa 
Paroquial; Nova Secretaria; 
Nova Praça Paroquial; Novo 
sistema de som e reforma 
total dos sinos e sua au-
tomação. 

A 'Ação entre Amigos' 
tem o objetivo de ajudar na 
construção das novas igrejas 
das comunidades em nossos 
bairros. Nos últimos 5 anos 
foram construídas as 4 ig-
rejas: Santa Paulina, Nossa 
Senhora do Rosário, Nos-
sa Senhora de Caravaggio, 
Nossa Senhora Medianeira. 
Com isso, a paroquia tem o 
compromisso de realizar a 
obra evangelizadora.

Neste ano, a 'Ação En-
tre Amigos' sorteia dois au-
tomóveis 0 km (um Volkswa-
gen Novo Gol Branco e um 
Fiat Mobi Vermelho), além 
de prêmios como um sofá 
eletrônico (Omega Virato); 
um conjunto de colchão 
terapêutico e box padrão 
(Sonomais) e uma viagem 
para duas pessoas com 
destino ao santuário Nos-
sa Senhora Aparecida, com 
uma cozinha (Multimóveis). 
O valor de cada cautela é de 
R$ 10,00, e o sorteio será no 
dia 29 de agosto.

Equipe paroquial da Paróquia Santo Antonio


