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Rock Story

A Lei do Amor

Áries 21 de mar. a 20 de abr. Touro 21 de abr. a 20 de mai.

Gêmeos

Escorpião 23 de out. a 21 de nov.

Aquário 21 de jan. a 19 de fev.

21 de mai.a 20 de jun. Câncer 21 de jun. a 21 de jul.

Peixes 20 de fev. a 20 de mar.

Sagitário 22 de nov. a 21 de dez.

Virgem 23 de ago. a 22 de set.

Novo Mundo

Libra 23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCapricórnio

Leão

Malhação 

Com Bieber no Brasil, Selena 
Gomez viaja para Argentina 
com The Weeknd

Selena Gomez desembarcou 
em Buenos Aires, na Argentina, 
com o namorado The Weeknd e 
curtiu momentos de romance ao 
lado do amado. Enquanto isso, seu 
ex-namorado Justin Bieber chegou 
ao Brasil nesta quarta-feira, 29, 
para uma série de shows no Rio e 
em São Paulo.

Ao lado de um segurança, o ca-
sal passeou por locais turísticos do 
país e tirou várias fotos. O rapper 
se apresenta por lá nos dias 31 de 
março e 1º de abril. E Selena, assim 
como fez no Lollapalooza, em São 
Paulo, foi acompanhar a agenda de 
shows do namorado. Eles deixaram 
o Brasil horas depois do show do 
cantor canadense no festival. In-
ternautas afirmaram que ela queria 
evitar o encontro com ex.

Segundo site, Brad Pitt teria 
se encontrado com Angelina 
Jolie secretamente

Segundo informações do E! 
News, o ator Brad Pitt esteve secre-
tamente com a ex-mulher Angelina 
Jolie e com os seus seis filhos du-
rante a estadia da atriz no Camboja. 
A estrela esteve por lá para filmar e 
divulgar o longa “First They Killed 
My Father”.

A atitude de Brad foi tomada, 
segundo fontes, para que ele pudes-
se ficar mais perto dos filhos, Shiloh 
Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt, Knox 
Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Zahara 
Jolie-Pitt e Pax Jolie-Pitt.

Aliás, as crianças teriam divi-
dido o tempo com Brad e Angelina 
para visitarem os pontos turísticos 
do país. Os dois terminaram o casa-
mento de 12 anos em setembro do 
ano passado.

A atitude de Brad foi tomada, segundo 
fontes, para que ele pudesse ficar mais 
perto dos filhos

Último capítulo – não divul-
gado

 Nina tenta conter a fúria 
de Miro, que invade o quarto do 
motel onde ela está com Léo. Os 
repórteres ficam chocados ao 
ver Miro beijar Nina, sua suposta 
irmã. Júlia diz a Nelson que Lore-
na confessou seus crimes. Nicolau 
pede a Luana que fique a seu lado 
quando chegarem ao Rio. Nina 
e Miro revelam que não são ir-
mãos, e Lázaro aconselha o casal 
a se afastar por um tempo. Gui 
abandona a turnê para ficar com 
Júlia. Yasmin briga com Zac e de-
cide ir para a Itália com Néia. Gui 
confidencia a Nelson que dormiu 
com Diana, mas não se lembra. 
Eva questiona Gordo sobre suas 
funcionárias. Lorena propõe uma 
aliança com Alex.

Guayi se incomoda com o 
encantamento de Jacira por Joa-
quim. Leopoldina tenta falar com 
Anna sobre sua noite de núpcias. 
Elvira rouba a mala de uma mu-
lher no porto. Guayi ataca Joa-
quim ao vê-lo pintar o rosto de 
Jacira. Miguel fala sobre Noémi 
na frente de Leopoldina. Thomas 
se preocupa com o conteúdo do 
baú do capitão Millman. Germa-
na observa Sebastião conver-
sando com Wolfgang e Schultz. 
Elvira pede para se hospedar na 
estalagem. Joaquim diz a Padre 
Olinto que precisa sair da aldeia 
o quanto antes. Wolfgang com-
pra uma chácara de Sebastião. 
Thomas percebe a vontade de 
Piatã de ir para a expedição com 
Ferdinando e Letícia. Joaquim 
aprende alguns costumes indíge-
nas. Anna fica indignada ao saber 
que Thomas está hospedado na 
casa de um comerciante de escra-
vos. Pedro sofre um ataque epilé-
tico na frente de Leopoldina.

Joana confidencia a Tânia que 
atrasará o salário dos funcionários. 
Nanda cuida de Rômulo. Irene con-
ta para Gabriel sobre a preocupação 
com o estado de Cleo. Nanda e Jéssi-
ca pedem a Joana para tirar Vander-
son da academia. Rômulo é convida-
do a participar de um Grand Prix de 
MMA. Joana afirma a Nanda e Jéssica 
que Vanderson não irá mais incomo-
dá-las. Manuela encontra Tânia visi-
tando Ricardo e se irrita. Joana dá 
um ultimato a Vanderson. Caio ame-
aça Tânia. Joana fica intrigada com a 
manipulação de Caio sobre Manuela. 
Jéssica tem uma ideia para ajudar a 
academia. Caio não gosta de saber 
que Joana incentivou Manuela a ficar 
em sua casa. Tânia comenta com Jo-
ana que está preocupada com Caio.

Os desafios que as configurações astrológi-
cas do momento apresentam para os aquarianos 
tem muita relação com a sua forma de expressão 
que o faz agir de maneira impulsiva e que aparece 
como autoritária aos olhos de seus interlocutores. 
Você precisará fazer concessões se quiser avan-
çar em seus projetos pessoais ao mesmo tempo 
em que pretende angariar a colaboração de seus 
parceiros de caminhada. Se permanecer rígido em 
suas posições acabará fracassando, afastando de 
você os seus colaboradores. No âmbito familiar 
você pode aproveitar as energias das configura-
ções desta semana para conseguir apoio para en-
contrar a solução para um problema já presente.

Para encontrar a tão desejada harmonia in-
terior você precisa aprender a se posicionar sem 
perder de vista os seus objetivos pessoais. Em 
muitas ocasiões você se deixa influenciar pelas 
sugestões e palpites de colegas ou parceiros e 
acaba perdendo de vista seus interesses pessoais. 
Lembre-se de ser persistente e determinado se 
quiser implementar os seus projetos. A energia 
do Novo Ano Solar o ajudará a organizar a sua 
vida pessoal e profissional, proporcionado ótimas 
oportunidades de expansão. Lembre-se de pedir 
apoio sempre que necessário, pois o poder de 
uma equipe pode ser mais forte para superar os 
obstáculos que a situação econômica atual impõe.

Você está com tudo! O Sol ingressou em 
seu signo trazendo uma energia de renovação e 
de coragem que será muito útil para você con-
seguir implantar seus projetos pessoais. Talvez 
você sinta certa urgência também para arrumar 
a sua situação financeira, pois Vênus, que estava 
avançando em seu signo, retorna e se encontra 
com o Sol, podendo significar uma oportunida-
de para concluir acordos ou finalizar parcerias 
profissionais. Por outro lado, os relacionamentos 
íntimos e afetivos também podem precisar de 
uma reavaliação. Emoções intensas requerem 
decisões definitivas, porém a prudência precisa 
nortear qualquer ação: reflita muito antes de agir.

Marte ingressou em seu signo promovendo 
uma energia favorável para a tomada de impor-
tantes decisões. Vênus, seu regente, se encontra 
em retrogradação e numa área não favorável ao 
seu signo. Isso pode significar uma fragilidade 
aumentada na área da saúde ou ainda a possi-
bilidade de uma sensação de estresse e de fatiga 
causadas por preocupações financeiras e mate-
riais. Esse não é um bom momento para discutir 
a relação nem no ambiente doméstico e nem no 
ambiente profissional. As carências eventuais 
que atrapalham o seu bem-estar podem ser re-
solvidas se você modificar a sua abordagem face 
aos obstáculos que a vida lhe propõe.

Enquanto Mercúrio continua seu trânsi-
to no signo de Áries, a sua cabeça continua a 
mil, cheia de ideias novas que estimulam novos 
projetos e sugerem novas atitudes diante dos 
desafios. Apesar do clima bastante tenso que 
você percebe ao seu redor, as situações mais 
difíceis tendem a se resolver e a estabilizar 
seu dia a dia, permitindo momentos de alivio. 
Ao avançar pelo signo de Áries, Mercúrio irá 
encontrar Urano, indicando a possibilidade de 
uma viagem rápida ou ainda do surgimento de 
acontecimentos surpreendentes ou inusitados 
que causarão uma reviravolta em sua rotina 
pessoal. Você poderá receber uma proposta 
profissional que valerá a pena ser considerada.

A semana que inicia com a Lua Nova de 
Áries promove uma sensação de urgência que 
pode ser útil para dar o pontapé inicial a um 
projeto engavetado. Situações inesperadas po-
dem aparecer de repente, promovendo ocor-
rências que requerem certa agilidade mental, 
necessária para encontrar a solução adequada 
e contornar os obstáculos. O ambiente profis-
sional também anda bastante tenso. Concentre-
-se nos seus objetivos sem deixar que os im-
previstos o desviem de seu caminho ou ainda 
que provoquem estresse mental ou físico. Você 
pode pensar em se conceder alguns momentos 
de repouso ao longo do dia. Que tal afastar o 
estresse com atividades físicas como a dança?

O ingresso do Sol em Áries, signo de 
Fogo como o seu, promove uma sensação de 
bem-estar também nos natos de Leão que 
experimentam um vigor muito favorável para 
adiantar as tarefas mais urgentes. Contatos 
antigos podem ser revitalizados através de ini-
ciativas sociais e diplomáticas, aproveitando a 
sua aura envolvente que irá cativar simpatias 
ao seu redor. Saiba aproveitar desse momento 
favorável para resolver pendências financeiras, 
pois conseguirá bons resultados de suas inicia-
tivas. Vênus em retrogradação se alinha com o 
Sol indicando a necessidade de rever e reava-
liar eventuais pendências afetivas e familiares. 
Cuide de sua saúde com caminhadas ao ar livre.

Você tem a possibilidade de resolver um 
problema de saúde que está atrapalhando o 
seu bem-estar há muito tempo. Uma nova 
dieta alimentar ou uma terapia alternativa 
pode auxiliá-lo nessa tarefa. As configurações 
astrológicas dessa semana apresentam alguns 
desafios causadores de estresse, porém você 
conseguirá os recursos mentais e físicos su-
ficientes para superar qualquer situação, se 
souber se cuidar. Nos relacionamentos pesso-
ais talvez seja o caso de fazer algumas con-
cessões, modificando sua atitude e seu ponto 
de vista. Desse jeito você poderá conseguir a 
cooperação de colegas e parceiros que o aju-
darão a ir adiante com seus projetos.

A oposição entre Júpiter, em seu signo, e Urano 
e Mercúrio, em Áries, indica um período intenso de 
propostas profissionais e acontecimentos que não lhe 
concedem nem um minuto de repouso. A hiperativi-
dade, porém, pode ser perigosa porque promove uma 
tensão nervosa difícil de conter. Você vai ter tendên-
cia a perder o controle diante de qualquer obstáculo 
ou provocação que se interponha entre você e seu 
objetivo. Procure manter o controle de seus nervos 
e canalize suas energias para seus projetos pessoais, 
com firmeza e tranquilidade e sem perder a prudência 
em suas ações. O afã de abarcar muitos projetos ao 
mesmo tempo poderá prejudicar a sua saúde.

Você consegue certo sucesso em suas inicia-
tivas e apesar dos percalços que continuam em seu 
caminho, parece avançar firme na direção de seus 
objetivos. Novos projetos que estão na sua pauta 
ainda precisam de alguns ajustes, mas com o ingres-
so do Sol em Aries começarão a deslanchar poden-
do oferecer bons resultados em breve. Aguce a sua 
percepção para encontrar eventuais falhas e adapte-
-se às circunstancias por mais que sejam adversar. 
Não adianta forcar a barra nesse momento. O céu o 
aconselha a agir com cautela e com diplomacia, algo 
que não faz parte de sua personalidade. O sucesso 
de suas iniciativas dependerá de você.

Você começa a enxergar mais claramente os 
seus objetivos, pois eles estão cada vez mais perto 
de você e isso o deixa mais confiante e satisfeito. 
Você se sente agora mais equilibrado e em conse-
quência alcança melhores êxitos de suas iniciati-
vas. Seus esforços começam a dar bons resultados 
e, mesmo se avança devagar, pode se sentir mais 
otimista e esperançoso. Aproveite este momento 
favorável para relaxar um pouco e recuperar o seu 
bem-estar físico e mental que pode estar sendo 
prejudicado pelo longo período de provações. 
Não se envolva em novos projetos antes de termi-
nar aquilo que já está em andamento.

Você está enfrentando alguns desafios que 
colocam muita pressão em suas costas e isso 
causa cansaço físico e mental. Talvez seja melhor 
mudar de atitude e evitar algumas situações mais 
difíceis, aguardando tempos melhores. A situa-
ção socio-econômica atual não facilita os novos 
empreendimentos. Por essa razão atenha-se às 
iniciativas já em andamento em sua vida e avance 
com cautela examinando cada situação antes de 
se lançar em novos empreendimentos. Apesar do 
inicio do Ano Novo Solar produzir energias re-
novadoras, as configurações astrológicas atuais 
sugerem caminhadas de tartaruga!



Gazeta - sexta-feira, 31 de Março de 2017 - Caderno Beats Moda

O veludo vai invadir o nosso guarda-roupa 
nesse outono/inverno
Eis um tipo de tecido que já está aparecendo nos nossos looks, mas promete ter um lugar ainda mais especial nos guarda-
roupas de outono/inverno: o veludo! Tecido constante em regatas, vestidos, saias, shorts e o que mais você quiser, ele deixa 
as suas produções ainda mais legais e moderninhas.
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Cílios postiços magnéticos
Toda mulher adora ter cílios 

grandes, mas ficar uma hora gastan-
do rímel é complicado. Mas, para 
isso existe os cílios postiços que 
com a maquiagem pronta ficam in-
críveis, porém, colocá-los pode ser 
uma tarefa complicada e que de-
manda paciência. Entre ficar com 
os dedos sujos de cola e acertar a 
linha dos fios naturais, é normal que 
achem difícil demais colocar cílios 
postiços sem a ajuda de um profis-
sional.

É nessas horas que nós agra-
decemos pela evolução da maquia-
gem, que apresenta produtos como 
o One Two Lash, uma marca que 
criou cílios magnéticos que não pre-
cisam de cola para ficar no lugar. O 
truque é o seguinte: cada conjunto 
de cílios vem com um pequeno ímã 
e, quando dois são colocados em 
contato, eles grudam.

Agora é que vem a parte que re-
almente interessa: para criar o look 
final você precisa montar um ‘san-

duíche’ de ímãs com os seus cílios 
naturais. Basta colocar um deles em-
baixo dos seus fios e outro em cima 
para que os ímãs grudem e, assim, 
eles fiquem no lugar. Para tirar é só 
passar os dedos levemente para que 
eles desgrudem e pronto. Você pode 
entender melhor no vídeo abaixo:

Um case vem com oito conjun-
tos de cílios (4 pares, no total) está à 
venda por US$ 69. Eles são reutilizá-
veis e prometem uma aplicação fácil 
e sem sujeira.

O delineador invisível é a nova tendência
Para quem não se da muito bem 

com o delineador, uma nova tendên-
cia está causando no Instagram. O de-
lineador invisível, ou como também é 
chamado, o não-delineador é uma das 
manias do momento entre blogueiras 
de beleza na rede social. A ideia é dei-

xar livre a parte que receberia o de-
lineado, mas finalizar com sombra e 
lápis todo o resto.

A nova técnica segue a linha de 
usar a maquiagem para se divertir e 
criar visuais diferentes do comum, 
como as outras trends desta última 

temporada de moda. Para recriar em 
casa, o modo mais fácil é colar uma 
fita adesiva nos olhos na parte que 
deve ficar sem make e seguir o resto 
da rotina normal. No final, é preciso 
cuidado para retirar a fita, garantindo 
que nada fique borrado.

As cores, vermelha 
e rosa invadiram a 
maquiagem neste ano

O vermelho está ganhando espa-
ço nos olhos nesta temporada, pois 
durante as semanas de moda inter-
nacionais, como as de Nova York, 
Londres e Milão, a tonalidade apa-
receu na passarela em duas versões: 
esfumadas e gráficas.

Encarar uma produção com 
sombra vermelha pode não ser fácil, 
mas não é impossível. Uma boa ideia 
é combinar o tom com um olho es-
fumado ou usá-lo em um delineado 
mais discreto.

Quem pensa em usar a cor à 
noite tem mais liberdade de brincar 
com o vermelho nos olhos, já que a 
luminosidade é muito menor do que 

durante o dia.
Caso o vermelho seja um pou-

co demais, uma cor derivada que 
também tem aparecido muito é o 
rosa. A tonalidade pode ser usada 
para criar looks frescos para o dia 
ou bem chamativos para a noite. É 
uma cor superversátil, pois durante 
o dia, ela pode ser usada para dar 
efeito fresh, alinhando o rosa cla-
ro às sombras cintilantes e opacas. 
Para a noite, pode apostar em ver-
sões de rosa forte, metalizados e, 
se quiser tentar algo novo, combine 
a cor com o marrom. Vale lembrar 
que não tem contraindicação para 
o rosa.
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Divirta-se com essas dicas para o fim de semana
Sexta (31)

Envolvido pelas melhores vi-
nícolas do país e seus roteiros e 
maravilhas naturais, a Carpe Vita 
criou o Weekend mais charmoso e 
elegante do Brasil e agora na sua 
5a edição. Uma programação  com-
pleta envolvendo: Gastronomia, 
Lazer, Visita a Vinícolas, Entrete-
nimento e claro, 2 festas da Carpe 
Vita para você se divertir com e 
entre amigos.

O quê? Carpe Vita Weekend
Onde? Vale dos Vinhedos
Quando? 31 de março a 2 de 

abril, a partir das 22h

Reservas: carpevitaweekend@
carpevita.art.br

Festa para curtir
O que? Festa Vai da Onda
Onde? Buteco 63 - Garibaldi
Quando? 31 de março, a partir 

das 22h
Quanto? Vip - R$ 25,00 e Pista 

- R$ 15,00

Domingo (02)
Passeio Ciclístico de Outono. 

Partindo da sede da Aprovale, no 
Km 14,85, RS 444, e chegando ao 
Hotel Villa Michelon, em frente à 

Casa do Filó, o Passeio Ciclístico 
percorre Garibaldina e estrada da 
Linha Baú, com dois pit-stops ao 
longo dos 5,2km: uma na Gruta 
Nossa Senhora de Lourdes e outra 
em um bucólico recuo do trajeto. 
Com duração média de 1h30min.

O quê? Passeio Ciclístico pelo 
Vale dos Vinhedos

Quando? 02 de março, a partir 
das 09h

Inscrições: Por telefone no Ho-
tel Villa Michelon, na Aprovale, na 
Jamar Cia do Esporte ou no local 
da concentração. Elas são gratui-
tas. 

“Ainda Somos Tão Jovens” - Espetá-
culo que marca os 20 anos da morte de 
Renato Russo.

Domingo - 9/04 - 20h na Casa das 

Show que marca os 20 anos 
da morte de Renato Russo

Artes de Bento Gonçalves.
Ingressos cadeira e camarote você 

adquire na Movie Arte Cinemas (Shop-
pings Bento e Lamérica)

Filmes e documentários da Netflix para você aproveitar
Filme: Flores Raras
1951, Nova York. Elizabeth Bis-
hop (Miranda Otto) é uma poe-
tisa insegura e tímida, que ape-
nas se sente à vontade ao narrar 
seus versos para o amigo Ro-
bert Lowell (Treat Williams). Em 
busca de algo que a motive, ela 
resolve partir para o Rio de Ja-
neiro e passar uns dias na casa 
de uma colega de faculdade, 
Mary (Tracy Middendorf), que 
vive com a arquiteta brasileira 
Lota de Macedo Soares (Glória 
Pires). A princípio Elizabeth e 
Lota não se dão bem, mas logo 
se apaixonam uma pela outra. É 
o início de um romance acom-
panhado bem de perto por Mary, 
já que ela aceita a proposta de 
Lota para que adotem uma filha.

Filmes: Muppets 2: Procura-
dos e Amados
Depois da aventura de Os Mup-
pets (2011), Kermit, Miss Piggy, 
Animal e toda a trupe conversam 
com um novo empresário, Domi-
nic Badguy (Ricky Gervais), que 
pretende levá-los em uma turnê 
mundial. Kermit hesita, mas os 
Muppets são ambiciosos e acei-
tam a proposta. No entanto, eles 
caem numa armadilha, quando 
o perigoso sapo Constantine 
sequestra Kermit e consegue se 
infiltrar nos Muppets, passando 
pelo líder do grupo. Enquanto 
o pobre Kermit tenta escapar 
de uma prisão de segurança 
máxima na Sibéria, controlada 
a mão de ferro por Nadya (Tina 
Fey), o resto dos Muppets passa 
a conviver com o intruso dentro 
do grupo. Mas um investigador 
francês da Interpol (Ty Burrell) 
está de olho nos Muppets, já que 
uma porção de roubos de obras 
de arte estão acontecendo próxi-
mos às apresentações de Piggy, 
Gonzo e cia.

Desenho: Peppa Pig - Tempo-
radas 3 e 4

Seriado: Chewing Gum - Tem-
porada 2
As aventuras de Tracey Gordon, 
uma jovem virginal que vai mo-
rar sozinha para aprender mais 
sobre o mundo.

Documentário: Louis C.K. 2017
Neste stand-up, realizado por Louis 
C.K., vencedor de 6 Emmys, será 
possível ver o que o comediante tem 
a dizer sobre temas como: “drogas 
para cachorros”, “amor eterno”, “Ma-
gic Mike” etc.
Trata-se do quarto especial do hu-
morista que passa a estar disponível 
na plataforma, no entanto, é a pri-
meira vez que ele é produzido pela 
própria Netflix.

Seriado: The Get Down - Parte 2
Ambientada em Nova York durante o 
ano de 1977, The Get Down conta a 
história de como, à beira das ruínas 
e da falência, a grande metrópole 
deu origem a um novo movimento 
musical no Bronx, focado nos jovens 
negros e de minorias que são mar-
ginalizados. Entre a ascenção do 
hip-hop e os últimos dias da Disco 
Music, a história se costura ao redor 
das vidas dos moradores do Bronx 
e de sua relação com arte, música, 
dança, latas de spray, política e Man-
hattan.

Desenho: Anastasia
Aparentemente o Czar e toda a sua 
família morreram durante a Revo-
lução Russa, mas após alguns anos 
surge um boato de que a Princesa 
Anastasia teria sobrevivido. Como 
sua avó, a grã-duquesa imperial que 
vive em Paris, ofereceu uma recom-
pensa de 10 milhões de rublos para 
quem encontrasse sua neta, apare-
ceram várias “Anastasias” sonhando 
ficar com a recompensa. Em Moscou, 
Dimitri e Vladimir se esforçam para 
encontrar uma jovem que se aparen-
te com a princesa desaparecida e, 
assim, possam ganhar a recompen-
sa. Quando estão quase desistindo 
encontram Anya, uma jovem órfã 
que não se lembra do seu passado 
mas tem tudo para se fazer passar 
por Anastasia. Assim, começam a 
ensaiá-la e rumam para Paris, mas 
gradativamente Dimitri passa a acre-
ditar que Anya é realmente a prince-
sa desaparecida e isto lhe parece atr, 
pois está apaixonado por ela e sabe 
que nunca permitirão que um plebeu 
se case com alguém da realeza.

Filme: Apostando Tudo
Eddie Garrett (Jake Johnson) con-
corda em olhar uma bolsa para um 
conhecido que está indo para a 

prisão. Quando ele descobre que 
o que tem na sacola é dinheiro, 
não resiste à tentação e acaba 
gastando a grana. Quando o pri-
sioneiro é solto mais cedo, Eddie 
tem uma pequena janela de tem-
po para ganhar todo o dinheiro 
de volta.

Seriado: The Walking Dead - 
Temporada 6
Um Apocalipse provoca uma in-
festação de zumbis na cidade de 
Cynthiana, em Kentucky, nos Es-
tados Unidos, e o oficial de polí-
cia Rick Grimes (Andrew Lincoln) 
descobre que os mortos-vivos 
estão se propagando progres-
sivamente. Ele decide unir-se 
aos homens e mulheres sobre-
viventes para que tenham mais 
força para combater o fenômeno 
que os atinge. O grupo percorre 
diferentes lugares em busca de 
soluções para o problema.

Documentário: Oceanos de 
Plástico
A Plastic Ocean Foundation é 
uma organização britânica cuja 
finalidade é a sugestão de so-
luções para o problema do lixo 
plástico no planeta. O documen-
tário explora áreas atingidas por 
esse tipo de poluição evidencian-
do os danos à flora e à fauna.

Seriado: Girlboss - Temporada 
1
Baseado na trajetória de Sophia 
Amoruso, uma jovem batalha-
dora que começou a vida ven-
dendo roupas antigas no eBay 
e hoje, aos 27 anos, tem uma 
marca multimilionária baseada 
em Los Angeles.

Dear White People - Tempora-
da 1
As mais refinadas faculdades 
americanas podem representar 
uma enorme carga de estresss 
para seus alunos. Tensões so-
ciais, a pressão acadêmica e o 
medo que vem com a chegada 
à idade adulta podem ser ate-
rrorizantes. Pior que isso, só 
se você for um afro-americano, 
tendo que lidar com os alunos 
majoritariamente brancos e os 
estigmas associados a você pela 
sociedade.

Escolha a qualidade de 
áudio e vídeo em menu 
secreto na Netflix

A Netflix esconde vários segredi-
nhos da gente, mas sempre tem esper-
tinhos que acabam com esses mistérios. 
Um deles é um que permite ao usuário 
escolher manualmente a qualidade de 
transmissão do áudio e do vídeo. Tal 
função só é acessível por meio de uma 
combinação de teclas e está disponível 
somente na versão web do aplicativo de 
streaming. Isso faz com que a função be-
neficie apenas os usuários que assistem 
aos conteúdos pelo computador.

A dica a seguir é útil para quem en-
frenta algum tipo de problema ao assistir 
filmes e séries disponíveis na plataforma, 
especialmente os travamentos constan-
tes e perda de qualidade repentina. É 
possível escolher um bitrate de áudio e 
vídeo menor para que a transmissão do 
vídeo não seja mais interrompida. Veja a 
seguir o passo a passo de como realizar o 
procedimento.

Passo 1. Enquanto estiver repro-
duzindo algum filme ou série, aper-
te a seguinte combinação de teclas: 
Ctrl+Shift+Alt+S;

Passo 2. Uma pequena janela com 
três colunas aparecerá. Na coluna de “Au-
dio Bitrate” você pode escolher a taxa de 
transmissão do som e na coluna “Vídeo 
Bitrate” a taxa de transmissão do vídeo.

É importante lembrar que quanto 
maior o valor, melhor será a qualidade 
do vídeo e mais dados serão baixados — 
confira o seu pacote de Internet com a 

sua operadora. Por outro lado, quanto me-
nor o valor, pior será a qualidade e menos 
dados serão baixados. Desta forma, caso 
você esteja enfrentando problemas de tra-
vamentos, experimente diminuir o bitrate 
do vídeo.

Passo 3. Uma outra alternativa é se-
lecionar um intervalo entre os valores. Por 
exemplo, selecionando os valores de 100 a 
490, o serviço irá oscilar e variar entre es-
ses bitrates (dentro do limite) para ofere-
cer o melhor taxa de transmissão sem que 
o usuário veja ou sinta algum travamento.

Entendendo os bitrates
Bitrate ou bit rate é a taxa de trans-

missão de áudio e vídeo, que é medido em 
kbps (kilobits por segundo). Ele determina 
qual o tamanho e a qualidade de um vídeo 
ou de um arquivo MP3, por exemplo.

Imagine que um arquivo de música 
tenha um bitrate de 128 kbps. Isso sig-
nifica que cada segundo de áudio possui 
128 kilobits (não confundir com Kilobytes, 
cuja sigla é KB). O mesmo ocorre com os 
arquivos de vídeo. Se a mídia do vídeo 
possuir, por exemplo, 490 kbps de bitrate, 
estamos dizendo que cada segundo da-
quele vídeo tem 490 kb de dados.Por isso 
que ao escolher uma taxa de transmissão 
menor na Netflix, você consumirá menos 
dados, mas também pode experimentar 
qualidades piores. Se você tem uma boa 
Internet, busque sempre o melhor.
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Usuários já podem mostrar 
localização ao vivo para 
amigos no Facebook

Agora, usuários da rede social Fa-
cebook ganharam a disponibilização 
de um novo recurso ligado ao Mes-
senger, que permite transmitir a loca-
lização ao vivo para amigos. Segundo 
informações da empresa, o Live Lo-
cation torna simples a capacidade de 
compartilhar onde a pessoa está com 
seus amigos e família.

Disponível globalmente para iOS 
e Android, a ferramenta busca “dimi-
nuir os desencontros”, ou seja, é dire-
cionada para pessoas que querem se 
encontrar na rua. 

O recurso funciona tanto om 

uma pessoa quanto com grupos no 
Messenger, que podem receber a “Lo-
calização Ao Vivo”.

Outras novidades disponibiliza-
das pela ferramenta incluem a capa-
cidade de marcar um ponto estático 
no mapa e compartilhar para amigos. 
Assim, um ponto de encontro pode 
ser especificado, sem a necessidade 
de explicações sobre como chegar lá. 
A equipe do Facebook deixa claro o 
compartilhamento da localização em 
uma conversa Messenger é completa-
mente opcional, garantindo que usuá-
rio estará sempre no controle.

O passo a passo para utilizar o recurso:
No iOS e Android, toque no ícone Localização ou no ícones “Mais” e sele-
cione “Localização” - você verá um mapa mostrando seu local e uma opção 
para tocar em uma barra azul para compartilhar essa localização.

Se você escolher compartilhar a Localização Ao Vivo, a pessoa ou grupo 
será capaz de visualizá-lo no mapa pelos próximos 60 minutos e você será 
capaz de estimar quanto tempo levará para chegar ao ponto definido.

É possível encerrar a transmissão a qualquer momento selecionando “Stop 
Sharing”. No canto direito inferior, um relógio mostrará o tempo corrido de 
transmissão.

Google promete em breve assistente 
pessoal “falando” português
Idioma será o terceiro adicionado na plataforma, que vai funcionar de 
forma similar a assistentes como Siri (Apple) e Cortana (Microsoft)

Durante a Google for Brasil, o 
vice-presidente de buscas da em-
presa, Bem Gomes, anunciou que a 
gigante está trabalhando para fazer 
seu assistente pessoal entender o 
português brasileiro. A Google, po-
rém, ainda não especificou uma data 
para que o idioma local integre ofi-
cialmente a plataforma.

Segundo informações da empre-
sa, o assistente pessoal será liberado 
automaticamente para os usuários 
de smartphones com sistema ope-
racional nas versões Marshmallow e 
Nougat, antepenúltima e última ver-
sões da plataforma do Google.

O uso do sistema é bem sim-
ples: basta pressionar o botão home 
do Android ou dizer “Ok Google”. 
Logo depois, o usuário faz um pe-
dido – efetuar uma ligação, agendar 
um compromisso ou iniciar uma pes-
quisar sobre algum tema específico 
na internet.

O funcionamento do app é si-
milar ao de assistentes como Siri 
(Apple) e Cortana (Microsoft) – que 
já entendem o português. A chegada 
do Assistant ao Android foi anuncia-
da pela Google em fevereiro, durante 
o Mobile World Congress – conside-
rado o maior congresso de celulares 

do mundo, que acontece em Barce-
lona, na Espanha. E vale lembrar que 
o português falado no Brasil será o 
terceiro idioma a integrar a platafor-
ma.

Mas o Google Assistant já fun-
cionava no país (em teste), por meio 
do aplicativo de mensagens instan-
tâneas Google Allo – que possibili-
ta conversar com o robô virtual do 
Google, solicitando a automatização 
de tarefas simples, como mostrar 
previsão do tempo por mensagem 
todos os dias em determinado horá-
rio. Também é possível adicioná-lo a 
conversas com outros usuários.

 Idioma será o terceiro adicionado na plataforma, que vai funcionar de forma similar a assistentes como Siri (Apple) e Cortana (Microsoft

Aplicativo descobre quem 
está roubando seu Wi-Fi
O Fing identifica automaticamente todos os dispositivos conectados ao 
roteador, além de ser gratuito e fácil de manusear

Considerado um dos programas 
mais eficientes para identificar quem 
utiliza seu Wi-Fi, o Fing descobre de 
forma automática todos os dispositi-
vos conectados ao roteador, e assim, 
possibilita ativar alertas quando no-
vos aparelhos acessam a rede.

Essa capacidade do app permite 
controle constante em relação à utili-
zação do Wi-Fi.Além de ser gratuito, 
ele é fácil de manusear, e pode ser 
utilizado em celulares Android e iOS.

O Fing descobre de forma 
automática todos os dispositivos 

conectados ao roteador
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Intel lança nova memória 
Optane que promete 
acelerar seu computador 
com custo baixo
Empresa garante que nova alternativa consegue 
superpotencializar  discos rígidos lentos

Uma dos principais pontos ob-
servados na hora de escolher um 
computador é a decisão pelo disco 
rígido tradicional ou um SSD. Esse 
comportamento acompanha consu-
midores há mais de uma década. A 
diferença entre os dois? O primeiro 
robusto e barato, mas lento. O segun-
do é leve, rápido e caro. Até então, 
desconhecia-se uma opção que unisse 
economia e velocidade de forma sa-
tisfatória.

Mas a Intel afirma ter encontrado 
a solução a partir de sua Intel Opta-
ne Memory. Segundo informações da 
empresa, a instalação deste único car-
tão de memória no computador pode 
superpotencializar discos rígidos len-
tos, garantindo velocidade - o melhor 
recurso do SSD.

Para entender: a Random Access 
Memory (RAM) faz parte da equação 
de velocidade de um computador. 
Memória DRAM — aqueles cartões 
de memória que você coloca em seu 
computador — armazena informação 
regularmente endereçada e a alimen-
ta ao processador. Ou seja: mais me-
mória significa mais dados armazena-
dos e um computador mais rápido.

E de acordo com a empresa, 
a nova memória Optane – um tipo 
completamente novo, baseada na ar-
quitetura de memória da 3D Xpoint 
– demonstra tanta rapidez quanto à 
memória DRAM encontrada nos com-
putadores atuais, mas apresentando 
uma estabilidade similar à memória 

NAND, encontrada nos SSDs centrais 
da maior parte dos notebooks de últi-
ma geração encontrados no mercado.

Segundo informações da Intel, 
quando colocada em um computador 
junto com a DRAM, a Optane  acele-
ra incrivelmente o equipamento. Os 
benefícios da utilização da nova me-
mória, segunda a empresa, incluem o 
fato de ligarem duas vezes mais rá-
pido do que fariam sem ela, e de ini-
ciarem navegadores cinco vezes mais 
rápido, além de garantir jogos com 
até 67% a mais de velocidade.

Funcionando como uma espécie 
de superpotencializador do sistema 
de armazenagem de um computador, 
a memória Optane não substitui ne-
nhum dos componentes presentes 
no equipamento, mas sim, atua como 
um tipo de complemento ligado à 
placa-mãe. Ela não é necessária ao 
funcionamento do computador – ou 
seja, os dados não são perdidos caso 
ocorra uma falha.

A memória Optane, estará dis-
ponível apenas para computadores 
desktop com processadores Kaby 
Lake e placas-mãe “prontas para a 
Optane” (confira a documentação da 
sua placa-mãe para confirmar). Mas a 
empresa está atenta a essa questão, 
e quase todas as placas-mãe constru-
ídas para o Kaby Lake e os processa-
dores seguintes terão um slot para 
memória Optane – assim, é esperado 
o surgimento da Optane em note-
books ainda neste ano.

Um novo sensor revela em segundos 
se combustível é ‘batizado’
O dispositivo - capaz de mostrar a autenticidade do etanol - deve ser 
disponibilizado no mercado em dois anos

Em breve, será possível desco-
brir em segundos a autenticidade 
do combustível. A afirmação parte 
de um grupo de pesquisadores do 
Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (Cnpem), em 
Campinas (SP), que desenvolveram, 
com o uso de nanotecnologia, um 
dispositivo capaz de medir rapida-
mente a qualidade do etanol.

Segundo informações de Cé-
sar Bufon, que integra a equipe do 
estudo, o dispositivo em questão 
desempenha seu papel da produ-
ção ao abastecimento, certificando 
a autenticidade do produto utili-

zado para abastecer o veículo. E 
especifica. “Esse sensor pode ser 
usado desde a fabricação, lá na usi-
na, pode passar pelo transporte, a 
parte de estocagem, o tanque de 
reserva do posto, e consequente-
mente a bomba de combustível, até 
o automóvel”.

Os pesquisadores acreditam 
que o sensor pode estar disponível 
no mercado em aproximadamente 
dois anos. Mas para efetivar o uso 
do dispositivo, será preciso criar um 
processo de homologação para de-
terminar o modo como vai aconte-
cer o monitoramento desse etanol 

em toda a cadeia.
A ideia é que o dispositivo pos-

sa, futuramente, equipar tanques 
dos veículos, informando ao moto-
rista rapidamente se o combustível 
vendido pelo posto está dentro 
das normas estabelecidas pela ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis).

De acordo com Bufon, o sensor 
foi preparado para uma resposta 
de 40 segundos. “Como estamos 
tratando com etanol combustível, a 
gente quer ter certeza que o valor 
lido nesse dispositivo seja o mais 
próximo da realidade”, frisa.

Dispositivo poderá indicar em até 40 segundos a autenticidade do combustível

Aplicativo iFood vai conectar 
restaurantes a fornecedores
Em sua nova fase, iFood  vai possibilitar que empresas selecionadas ofe-
reçam seus produtos para restaurantes cadastrados

Incialmente conhecido por ser 
um aplicativo para pedir comida 
pelo celular, o iFood entra em nova 
fase, com expectativas altas em re-
lação à expansão de seus negócios. 
A plataforma, que gera mais de 
três milhões de pedidos mensais 
em mais de cem cidades brasilei-
ras, criou, no início deste ano, uma 
divisão chamada Next, que trabalha 
no desenvolvimento de software e 
serviços que facilitem a vida dos 
donos de restaurantes e lanchone-
tes.

Numa espécie de versão “re-
versa” de seu serviço, o iFood 
agora liga os restaurantes aos seus 
mais diversos fornecedores, de lati-
cínios a produtores de embalagens. 
Conhecido como marketplace, o 
formato possibilita que empresas 
selecionadas pelo aplicativo ofer-
tem seus itens para os mais de 16 
mil restaurantes cadastrados.

A grande vantagem, para os 
restaurantes, é adquirir tudo pela 
internet com preço mais compe-
titivo do que o negociado de for-
ma independente. Ao facilitar esse 
processo, o iFood leva uma porcen-
tagem de cada compra, no mesmo 
modelo do aplicativo de delivery.

Até o momento, os proprietá-

rios dos estabelecimentos só en-
contram embalagens para seus pro-
dutos no novo site, mas a empresa 
deve incluir novas categorias de 
itens nos próximos meses. O novo 
serviço foi desenvolvido em parce-
ria com a startup catarinense Flexy.

Porém, o formato “marketpla-
ce” não é a única face do iFood 
Next. Foi desenvolvido também 
um aplicativo gratuito de gestão 
de delivery para os donos dos res-
taurantes, que permite ao gerente 
verificar em poucos passos os pedi-

dos que estão atrasados, o total de 
pedidos fechados no dia anterior e 
também o crescimento do negócio. 
Mas esses dados dizem respeito 
apenas aos pedidos enviados por 
usuários do app de delivery iFood.

A intenção da empresa é con-
centrar nesse app a comunicação 
com os donos de restaurantes, por 
meio de um chat, além de dar dicas 
para melhorar a gestão e eficiência 
do delivery. Nos próximos meses, 
está previsto o lançamento de uma 
nova versão do aplicativo.

App vai possibilitar que empresas selecionadas ofereçam seus produtos para mais de 
16 mil restaurantes cadastrados

 Intel garante que nova memória une economia e velocidade
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Como esconder a sua geladeira na cozinha
Tem pessoas que não curtem muito a ideia 

da geladeira ter tanto destaque na cozinha, mas 
não vivemos sem ela. 

Apesar da importância do eletrodoméstico, 

precisamos admitir algo: ele quebra a conti-
nuidade do design em qualquer cozinha.

Para combater a falta de harmonia, al-
guns arquitetos estão passando a criar pro-

jetos integrando as geladeiras aos gabinetes, 
uma das tendências de cozinha do momento. 
Isso faz com que o espaço se transforme total-
mente! Confira e inspire-se:

O minimalismo desta cozinha esta presente desde a paleta de cores, focada no clássi-
co preto e branco, até as linhas retas dos móveis. Os armários foscos abrigam, além 
da despensa, a geladeira.

Neste outro ambiente a estrela é a madeira que, do chão ao piso, disfarça o eletrodo-
méstico e faz todo o espaço parecer mais coeso.

Os arquitetos deste ambiente apostaram na tinta de lousa, 
piso e bancada de concreto e armários em madeira. A mistura 
criou um espaço que combina o moderno ao rústico – e nesta 
brincadeira, a geladeira embutida não poderia faltar

Os eletrodomésticos integrados não precisam configurar ape-
nas espaços super atuais: esta outra cozinha, com gabinetes 
tradicionais, também tem uma!

Nesta cozinha não só a geladeira, mas diversos outros eletro-
domésticos foram escondidos pelas portas brancas.

Quem não está acostumado com o conceito da geladeira escon-
dida pode achar que algo falta nesta cozinha. Mas a maior por-
ta do armário moderninho, ao canto, abriga o eletrodoméstico.
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Indícios de intenções cruéis de uma pessoa 
aparentemente “agradável”

De certo modo, aos olhos de 
pessoas manipuladoras, todos somos 
vítimas em potencial. Esses indivídu-
os sorriem, falam inocentemente, fa-
zendo, simultaneamente, uma tenta-
tiva deliberada de driblar e controlar 
nossas mentes. A notícia ruim é que 
essa manobra meticulosa muitas ve-
zes funciona.

Mas de que maneira podemos 
nos proteger dessas pessoas tóxicas? 
Permanecer atentos às pessoas que 
nos rodeiam é um bom começo. E 
claro, agir sem hesitação quando ne-
cessário.

Acompanhe abaixo cinco sinais 
que evidenciam um tipo muito co-
mum de manipulador: a pessoa baca-
na com intenções diabólicas.

1. As conversas são sempre 
unilaterais

Essa característica não é fato 
novo. Pessoa dissimuladas, que apa-
rentam bondade, mas que escondem 
péssimas intenções dominam as dis-
cussões. Pessoas comuns costumam 
tentar engajar-se no diálogo, mas 
manipuladores têm objetivos bem de-
finidos quando se trata de conversa 
humana.

Mas existe uma ressalva. Se o 
manipulador perceber que não está 
alcançando seus objetivos durante a 
conversação, planejará algum outro 
modo de alcançar seus objetivos. Em 
alguns casos, a tática envolve um sú-
bito interesse na vida da outra pes-
soa.

Mas é bom não se deixar enga-
nar. Esse comportamento enigmático 
é, na verdade, egoísta e manipulador. 

É bom não esquecer: pessoas manipu-
ladoras são tão focadas em si mesmas 
que, eventualmente, o foco dialético 
retorna para elas.

2. Exigências constantes
Outra grande aptidão de pessoas 

manipuladoras é o dom de colocá-lo 
para baixo. Elas fazem demandas de 
forma incansável, porque seu ego as 
faz acreditar que seus métodos “su-
periores”, mesmo mal elaborados, 
são suficientes para boicotar o auto-
controle de seu alvo.

Quando se encontrar nessa si-
tuação, não permita que ela se pro-
longue. Desafie as palavras do astuto 
interlocutor, e recuse-se a entrar no 
jogo. Sendo forte, tem chance de ga-
nhar a batalha.  

3. Usar a persuasão como 
um jogo

Manipuladores costumam ser 
persuasivos. Mesmo quando essa ca-
racterística deixa dúvidas quanto a 
sua eficácia em determinadas situa-
ções, eles seguem em frente. E é bom 
você ter consciência disso.

É claro que a persuasão e a pres-
são podem ser armas potentes, prin-
cipalmente quando a vítima não mos-
tra muito discernimento. E pessoas 
que não sabem dizer “não” acabam 
sucumbindo mais facilmente a esse 
jogo psicológico.

4.Contato visual e lingua-
gem corporal anormais

O contato visual firme e confian-
te, em geral passa segurança para as 

pessoas. Mas os manipuladores usam 
essa premissa como uma arma, pois 
entendem esse efeito psicológico, e 
o usam, sempre que precisam, a seu 
favor.

E é justamente nesse ponto que 
podemos identificar a falsidade das 
intenções desse interlocutor aparen-
temente tão perspicaz. Pois o conta-
to visual “forçado” acaba por indicar 
uma finalidade oculta – e esse padrão 
deve ser observado com atenção.

Se essa característica coincidir 
com diversas outras excentricidades, 
a pessoa em questão deve ser obser-
vada com cuidado. Em suma: julga-
mento e lógica em ação podem nos 
proteger desses indivíduos.

5. Sentir-se “ruim” depois 
de conversar com ele

É sempre bom lembrar que 
pessoas manipuladoras emitem um 
senso de confusão e mística para as 
pessoas que encontram pelo cami-
nho. Uma vez que a capacidade de 
comunicação é uma das poderosas 
armas que utilizam, vale prestar mui-
ta atenção nessa capacidade inata de 
interromper padrões de pensamento 
normais, pois essa é sem dúvida, uma 
das razões pelas quais tantos caem 
em seus truques.

Depois de conversar com pes-
soas manipuladoras, é muito comum 
experimentar sentimentos confusos, 
que mesclam raiva e frustração, além 
de muitos mal-entendidos. Portanto, 
arme-se de bom senso e determina-
ção, pois acredite: esses indivíduos 
não são seus aliados.

Identificando mentirosos: 
cinco sinais que indicam 
que alguém não está 
sendo verdadeiro

Vivemos rodeados por pessoas 
que possuem um talento nato para 
mentir. Os bons mentirosos – incluin-
do muitos políticos – costumam ter 
uma ampla experiência no assunto, e 
disparam suas inverdades com uma 
enorme cara de pau.

Mentirosos de plantão costu-
mam esconder sinais óbvios que reve-
lam suas inverdades, preparando-as 
com antecedência e evitando gestos 
reveladores, como cobrir a boca com 
as mãos.

Mas mesmo os mais habilidosos 
nessa prática muitas vezes não con-
seguem esconder micro expressões 
que passam pelos rostos das pessoas, 
identificadas muitas vezes por psicó-
logos e interrogadores profissionais 
acostumados a lidar com o assunto.

Algumas delas:
-Piscar os olhos rapidamente
Segundo Mark Bouton, que foi 

agente do FBI durante 30 anos e es-
creveu o livro ‘How to Spot Lies Like 
the FBI’ (Como identificar mentiras 
como o FBI, em português), afirma 
que a ação costuma sinalizar estresse 
– o que poderia significar que a pes-
soa está mentindo.

-Pausas desnecessárias
No momento de identificar pos-

síveis mentirosos, é importante pres-
tar atenção a ocorrências de pausas 
em momentos inesperados da fala. 
Esse tipo de ação pode um dos sinais 
que entregam o mentiroso.

Os ex-agentes da CIA Philip 
Houston, Michael Floyd, e Susan Car-
nicero - autores de ‘Spy the Lie’ (Espie 
a mentira, em português) – exemplifi-
cam a questão. Eles escreveram: “Faça 
este teste com um amigo: Pergunte ‘O 
que você estava fazendo neste mes-
mo dia sete anos atrás?’ A pessoa, in-
variavelmente, vai fazer uma pausa”.

“Agora pergunte: ‘Neste mesmo 
dia, sete anos atrás, você assaltou um 

posto de gasolina?’ Se o seu amigo 
fizer uma pausa antes de responder, 
você provavelmente precisa escolher 
seus amigos com mais cuidado”.

-Falar muito além do necessário
Mentirosos tendem a falar de-

mais. Isso acontece como uma espé-
cie de esforço para “preencherem” a 
história, com detalhes irrelevantes, 
que não foram solicitados pelo inter-
locutor, e que muitas vezes se repe-
tem.

De acordo com a Dra. Lillian 
Glass - autora de ‘The Body Langua-
ge’ (A linguagem corporal, em portu-
guês) – quando alguém não para de 
falar e dá informação demais, com 
excesso de detalhes – há uma grande 
possibilidade de que ele ou ela não 
esteja falando a verdade. Ela explica 
que mentirosos costumam falar mui-
to porque esperam que a aparente 
abertura inspire confiança.

-Mudar a expressão após falar algo 
que você sabe que é verdade

Uma prática comum de policiais 
é fazer primeiro uma pergunta para 
a qual eles já conhecem a resposta – 
como questionar qual é o endereço 
do indivíduo. Isso permite aos obser-
vadores que perceberem a aparência 
da pessoa quando está falando a ver-
dade, ajudando na hora de identificar 
a mentira.

A busca dos especialistas é, na 
realidade, pela mudança de compor-
tamento na transição da verdade para 
a mentira. E para isso, eles necessi-
tam de um parâmetro da aparência e 
a fala da pessoa quando ela está dis-
traidamente dizendo a verdade.

Quando este padrão “normal” é 
estabelecido, chegam os questiona-
mentos aos quais não é possível res-
ponder simplesmente com “sim” ou 
“não”. A partir daí, são identificadas 
pistas, mudanças no comportamento 
verbal e não verbal.

Mesmo os mentirosos mais habilidosos costuma não conseguir esconder micro 
expressões que passam pelos seus rostos
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Mural da fofura

Murilo dos Santos Montier completou dois aninhos, no dia 26 de março e 
recebeu o carinho dos pais, avós, bisavós e padrinhos

Que horas eles devem dormir?
Todo mundo gosta de puxar 

aquele ronco, não é mesmo? Fechar 
os olhos após um dia cheio é rela-
xante e delicioso. Para as crianças, 
é ainda mais importante, já que a 
ciência comprova que  o sono é fun-
damental para o desenvolvimento 
de diversas funções cerebrais e tam-
bém é durante a noite que ocorre 
a maior parte da liberação dos hor-
mônios do crescimento.

No entanto, mesmo sabendo 
que o descanso noturno é impor-
tantíssimo, ainda há algumas di-
vergências entre os pais quando o 
assunto é o melhor horário para 
colocar os pequenos para dormir. 
Segundo relatos, a maioria dos pais 
(36%) leva as crianças para a cama 
entre 21h e 22h. Logo atrás, com 
30% dos votos, estão os que colo-
cam os filhos para dormir entre 20h 
e 21h; mas há também aqueles que 
levam apenas depois das 22h (26% 
dos votos). Apenas na minoria das 
famílias (8%) as crianças se deitam 
antes das 20h.

Os resultados parecem condi-
zentes com os hábitos de sono dos 
brasileiros.“Pelo que podemos ver 
nessa enquete, grande parte dos 
pais (36%) está dentro do que se vê 
no padrão da população”, analisa a 
pediatra especialista em Medicina 
do Sono Lucila Bizari Fernandes do 
Prado, presidente do Departamento 
Científico de Medicina do Sono da 
Sociedade Brasileira de Pediatria.

Segundo a neurologista Letícia 
Soster, coordenadora do Laborató-
rio do Sono do Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas (SP), a qua-
lidade e quantidade de sono depen-
de também do horário que a criança 
desperta, da faixa etária dela e se 
ela tira cochilos ao longo do dia. 
“Quanto mais nova a criança, mais 
horas de sono são necessárias. Mas 
é claro que se ela tirar sonecas du-
rante o dia, não irá sentir sono tão 
cedo durante a noite e vai acabar 
indo dormir um pouco mais tarde”, 
explica a especialista.

Tenho que dormir agora mes-
mo?

Segundo as especialistas Lucila 
e Letícia, a decisão do horário de le-
var a criança para a cama deve ser 
feita considerando a hora que ela 
irá despertar na manhã seguinte e 
quanto tempo de sono terá somado 
ao longo do dia. A necessidade total 
diária varia conforme a faixa etária. 

A seguir, confira as 
recomendações de tempo 
de sono da organização 
americana National Sleep 
Foundation, para um 
período de 24 horas:

- 0 a 3 meses: 11 a 19 horas 
- 4 a 11 meses: 10 a 18 horas
- 1 a 2 anos: 9 a 16 horas
- 3 a 5 anos: 8 a 14 horas
- 6 a 13 anos: 7 a 12 horas

Cada casa, um caso
Assim como os adultos, as 

crianças de hoje dormem muito 
mais tarde do que as de antiga-
mente. Com o advento da luz elé-
trica, deixamos de depender es-
tritamente da luz solar para fazer 
as atividades diárias. Além disso, 
também surgiram os fatores exter-
nos – como televisão, computador 
e celular –, que bagunçaram ainda 
mais o tradicional horário. Mas 
vale lembrar que o corpo humano 
continua funcionando da mesma 
maneira, mesmo com todas essas 
mudanças tecnológicas. 

Outro fator a ser levado em 
consideração no momento de se 
escolher a hora de levar a criança 
para dormir é a dinâmica familiar. 
Atualmente, é comum que os pe-
quenos passem as manhãs e tardes 
na escola ou com um cuidador, 
portanto, longe dos pais. Por isso, 
em boa parte dos casos, a criança 
tende a se privar do sono parar es-
perar pela chegada da família.

“As crianças hoje dormem mais 
tarde? Sim. Mas temos que consi-

derar outros fatores. Se for dormir 
muito cedo, ela, possivelmente, 
não terá convívio com os pais. Por 
isso, a hora de ir para cama é re-
lativa. Elas estão indo deitar mais 
tarde, mas será que há prejuízo? 
Isso depende da dinâmica de cada 
família”, considera a neurologista 
Letícia. 

Como a rotina de trabalho dos 
pais também interfere no sono da 
criança, não fique tão preso aos 
horários que amigos e familiares 
dizem que é o melhor. Leve em 
consideração o período em que 
ambos os pais chegam do trabalho 
para decidir o momento de colocar 
o pequeno para dormir. “Muitos 
pais escutam que devem colocar 
os filhos para dormir em deter-
minado horário e fazem uma luta 
em casa para conseguir isso. Mas, 
às vezes, a criança só quer brincar 
meia hora com o pai e a mãe”, co-
menta a médica. Se a criança está 
tranquila e relaxada, vale a pena 
que ela fique alguns minutos in-
teragindo com a família. Já se ela 
está irritada e cansada, o ideal é 
leva-la para dormir. 

Fechando os olhos
Agora que você já conhece 

os fatores que devem ser levados 
em conta no momento de dar boa 
noite ao seu filho, aprenda alguns 
passos para fazê-lo adormecer sem 
dificuldades:

- Crie uma rotina do sono e re-
pita todos os dias, como se fosse 
um ritual.

- Não alimente a criança minu-
tos antes de dormir.

- Apague as luzes e desligue os 
aparelhos eletrônicos.

- Invista em um banho quente, 
uma massagem, leituras e brinca-
deiras relaxantes com a criança. O 
ideal é que elas aconteçam sempre 
na mesma sequência todos os dias 
para que a criança assimile que 
cada etapa faz parte de um proces-
so e o sono possa chegar.

Meninos são os mais 
afetados pelo stress  

Quando crianças, os meni-
nos acabam ouvindo diversas 
frases do tipo, “Engole o cho-
ro!” “Para de frescura.”, “Isso é 
coisa de menina”. Além dos pais 
reforçarem esses estereótipos 
sexistas, os comentários podem 
prejudicar o próprio desenvolvi-
mento deles. 

Estudos publicados no 
Psychology Today (EUA) refor-
çou que eles são mais afetados 
por situações de estresse e ex-
periências negativas do que as 
meninas, tanto durante a vida 
intrauterina como na primeira 
infância. 

De acordo com a pesquisa, 
enquanto elas são capazes de 

desenvolver mecanismos para li-
dar melhor com situações adver-
sas, se tornando mais resilien-
tes, os meninos amadurecem 
mais devagar e são mais vulne-
ráveis – aos seis meses, eles já 
mostram mais frustração do que 
elas. E, aos 12, reagem mais a 
estímulos negativos. 

“É preciso ter noção de que, 
enquanto elas entendem algu-
mas coisas mais depressa e sa-
bem se expressar melhor, com 
eles talvez seja necessário ter 
um pouco mais de paciência e 
dar mais atenção”, recomenda o 
psicólogo Yuri Busin, diretor do 
Centro de Atenção à Saúde Men-
tal – Equilíbrio, de São Paulo.

Estudos publicados no Psychology Today (EUA) reforçou que eles são mais 
afetados por situações de estresse
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Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama

Os cães podem manipular 
seus donos, segundo pesquisa

Segundo uma nova pesquisa rea-
lizada por cientistas da Universidade 
de Zurique, na Suíça,  os cachorros 
enganam intencionalmente seus do-
nos para obter o que querem. 

Os cientistas analisaram o com-
portamento de 27 cães de raças di-
ferentes. Cada um dos cachorros foi 
acompanhado por duas pessoas: uma 
deixava o cachorro comer um brinde, 
a outra não lhe dava nada.

Os pesquisadores detalharam 
que durante os testes “o cachorro 
tinha as opções de levar um desses 
parceiros até um dos três locais po-
tenciais de alimentos: uma caixa con-
tinha um alimento favorito, em outra 
havia um item de alimento não prefe-
rido e a terceira permanecia vazia.”

Rapidez
Os cães aprendiam a manipu-

lação muito rapidamente: se eles 
estivessem acompanhados por uma 
pessoa “pão-dura”, eles a levavam 
à caixa vazia, uma vez que teriam 
então outra chance de receber o ali-
mento preferido do dono.

No entanto, quando tinham de 

levar a pessoa que estava disposta 
a dar um brinde, eles escolhiam a 
caixa com uma salsicha.

Flexibilidade de compor-
tamento

“Os animais mostraram uma 

flexibilidade de comportamento im-
pressionante, não se limitando ape-
nas a uma regra estrita, mas pensan-
do em que opções diferentes eles 
têm”, afirma Marianne Heberlein, 
coordenadora do grupo de cientis-
tas responsável pela pesquisa.

O que não pode dar 
para seu cão

Gengiva pálida pode ser sinal de anemia
A gengiva pálida no pet 

pode ser sinal de anemia e deve-
-se procurar um veterinário com 
urgência, pois muitos fatores, 
inclusive graves, podem causar o 
problema e requerem tratamen-
to imediato. 

A falta de apetite pode ser 
consequência dessa possível do-
ença e geralmente complica ain-
da mais o quadro. 

Sobre a dieta balanceada, 
você pode optar por uma ração 
de boa qualidade, mas tome cui-
dado ao incluir outros alimentos 
além dela,  pois podem desequi-
librar os nutrientes. 

Já se a opção for por dieta 
natural, um cardápio excelente, 
é importante o acompanhamen-
to de um nutrólogo veterinário, 
que irá prescrever alimentos 
com nutrientes na proporção 
adequada para manter a saúde 
do cão.

Vicente Donatti e seu cão Jack no melhor olhar sedutor

Os cachorros enganam intencionalmente seus donos para obter o que querem

A gengiva pálida no pet pode ser sinal de anemia
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Maisa Cristina Moro

Clientes e amigos pertigiaram as comemorações dos 30 anos da loja O Boticario, capitaneado 
ela empresária Glaci Carboni junto de seus filhos Sirlésio Carboni Junior e Leonardo Carboni

Os pais, Aline Rodrigues e Rodrigo Palito Lazzarotto comemorando o aniversário de seu pequeno, Gabriel


