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Rock Story

A Força do Querer

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 

Marcos é eliminado do BBB por agressão a Emilly
Uma bomba aconteceu no BBB 

17, Marcos Harter não está mais na 
disputa. O médico foi eliminado do 
programa nesta segunda-feira, 10, por 
ter indícios de agressão a Emilly. Logo 
que foi retirado do Projac, ele foi inti-
midado para depor na Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à Mulher de 
Jacarepaguá. O caso terá continuida-
de, pois existem provas concretas de 
violência física. 

Tiago Leifert fez o anúncio logo 
no início do programa: “O caso foi 
concluído agora há pouco e eu gosta-
ria de comunicar vocês o que a gente 
decidiu. O BBB, como vocês sabem, é 
um programa de entretenimento. A 
gente faz isso aqui para divertir vocês, 
só que muitas vezes ele reflete a vida 
como ela é. Como na vida, as decisões 
fortes, firmes precisam ser tomadas 
quando os fatos justificam. Hoje de 
tarde, a gente recebeu a delegada ti-

tular da Delegacia Especial de Atendi-
mento a Mulher, que nos solicitou as 
imagens das discussões entre o Mar-
cos e a Emilly. A delegada instaurou 
o inquérito para apurar uma possível 
agressão física. Com base nesse in-
quérito, tivemos uma nova conversa 
profunda com a Emilly, inclusive com 
exame médico. Desde o primeiro mo-
mento, desde que tudo aconteceu, a 
Globo agiu firmemente, incansavel-
mente. A gente envolveu advogados, 
especialistas, psicólogos, conversa-
mos muito para tomar a decisão cor-
reta, a decisão justa. Na conversa de 
hoje, ficaram comprovados indícios 
de agressão física. No BBB, agressão 
gera expulsão, e decisão foi tomada. 
O Marcos está eliminado do ‘BBB 17’. 
Com isso, a nossa vida aqui tem que 
continuar. A gente vai declarar Ieda, 
Emilly e Vivan finalistas do programa 
daqui a pouco”.

Mais cedo, Márcia Noeli Barreto, 

diretora da Divisão de Polícia de Aten-
dimento à Mulher, deu uma entrevis-
ta: “Em um primeiro momento, vi os 
vídeos que foram exibidos também no 
programa de domingo, 9. Notei que 
há violência psicológica do Marcos 
contra a Emilly. Ele a ameaça, cons-
trange, coloca a vítima na parede, diz 

que a participante é culpada de tudo. 
Isso é um quadro de violência psico-
lógica claramente. Porém, quando se 
trata dessas ações, só podemos fazer 
alguma coisa diante da acusação da 
vítima. Ela precisa dar queixa para 
que a delegacia possa fazer algo no 
caso de violência psicológica.”

 O médico foi eliminado do programa nesta segunda-feira, 10, por ter indícios de agressão a Emilly

A sua semana parece transcorrer de 
forma regular, sem oscilações e nem grandes 
obstáculos. Porém, em certos momentos você 
parece estar patinando no gelo e precisa en-
contrar o equilíbrio para não cair e pôr tudo 
a perder. Lembre-se que o sucesso de seus 
empreendimentos depende também da sua 
capacidade de conseguir motivar seus colegas 
e parceiros de forma a obter mais apoio e in-
centivo. Somente com o trabalho em equipe 
conseguirá alcançar os seus objetivos, supe-
rando esse momento de incertezas. Na sua 
vida privada você precisa aprender a manifes-
tar melhor os seus sentimentos, não somente 
com a racionalidade, mas escutando a voz de 
seu coração.

Você pode estar negligenciando a sua 
saúde no afã de conseguir alcançar seus obje-
tivos tão ambicionados. Neste momento não 
existem configurações astrológicas adversas 
influenciando o seu signo, porém diante das 
incertezas da situação sócio-econômica atual, 
você pode estar encontrando dificuldades para 
dar conta de tantas solicitações e obrigações. 
Talvez haja um conflito familiar ou afetivo an-
tigo que esteja atrapalhando o seu equilíbrio 
emocional. Elabore uma forma de enfrentá-lo 
de uma vez por todas, usando a criatividade ou 
mudando a abordagem, e conseguirá resolvê-lo 
positivamente da forma desejada. Confie mais 
em você mesmo!

Marte, seu regente, avança no signo de 
Touro possibilitando ações e iniciativas para so-
lucionar situações difíceis no campo financeiro. 
O bom aspecto de Marte com Plutão possibilita 
ações definitivas. No entanto nenhuma decisão 
deve ser tomada sem levar em conta todas as 
possibilidades, pois poderão ocorrer arrependi-
mentos posteriores causados pela precipitação 
nas escolhas. Isso vale também no âmbito pes-
soal e afetivo onde poderão ocorrer rompimen-
tos causados por mal-entendidos e conflitos 
verbais. O Sol que transita entre o segundo e o 
terceiro decanato do signo produz uma energia 
de renovação muito favorável capaz de permitir 
pôr um ponto final em eventuais pendências.

Marte, que transita em seu signo 
estimula a ação e permite uma maior li-
berdade em suas iniciativas. O aspecto fa-
vorável desse planeta com Plutão, que se 
encontra em Capricórnio, pode permitir 
uma tomada de decisão drástica e defini-
tiva, capaz de determinar uma mudança 
numa situação atual. Aproveite esse im-
pulso energético, mas não aja antes de 
ter examinado muito bem todas as con-
sequências de suas decisões. Você poderá 
não tornar atrás! Por outro lado, na vida 
pessoal a configuração astrológica dessa 
semana permite algumas conquistas que 
virão aquecer o campo amoroso!

Mercúrio, que se encontra em Touro, 
pode incitá-lo a tomar algumas decisões de-
finitivas, especialmente no âmbito financei-
ro. Aproveite os dias antes da retrogradação 
do planeta para concluir acordos e parce-
rias. Os melhores dias para fechamento de 
negócios e contratos são o dia 9 e o 10. A 
papelada feita após o dia 11 pode precisar 
ser refeita por erros cometidos em seu pre-
enchimento. Um bom planejamento permi-
tirá o sucesso de sua empreitada. Na retro-
gradação do planeta evite discutir a relação, 
pois não chegará a lugar nenhum e haverá 
somente desgaste inútil e estéril. Cuide de 
sua saúde, especialmente do campo respira-
tório, sujeito a alergias.

A Lua inicia a semana em Virgem, 
indicando uma inclinação natural para 
a arrumação de gavetas e armários. Po-
rem, em meados da semana, ela perma-
necerá no signo de Libra, quando fará 
oposição ao Sol, no dia da Lua Cheia. 
Com essa configuração astrológica você 
estará muito suscetível a criticas e pode-
rá romper um relacionamento por causa 
de um confronto verbal capaz de atingir 
um ponto fraco de sua personalidade. Se 
não quiser se desgastar inutilmente, evi-
te bate-bocas, seja no ambiente profis-
sional que no ambiente domestico. Não 
deixe que seu ego ferido prejudique uma 
posição que você alcançou com muito 
esforço!

O Sol avança pelo signo de Áries e 
forma um aspecto favorável com o seu 
signo, ambos do elemento fogo. Esse estí-
mulo será favorável para implantar novos 
projetos e negócios, porém a retrograda-
ção de vários planetas indica a necessida-
de de uma cuidadosa avaliação de cada 
situação antes de qualquer decisão defini-
tiva. A economia avança ainda com o freio 
de mão puxado e requer remanejamentos 
audaciosos, mas nem sempre bem acei-
tos. Os assuntos econômicos continuam 
na pauta do dia, indicando a necessidade 
de contenção de despesas e cautela nos 
investimentos. Os seus relacionamentos 
íntimos podem precisar de reavaliação: 
escute as reivindicações de seu parceiro.

Vênus em retrogradação volta ao 
signo de Peixes, oposto ao seu, e pode 
indicar a necessidade de uma reavaliação 
de seus relacionamentos íntimos e amo-
rosos. Para não se desgastar em discus-
sões inúteis e estéreis com seu parceiro 
amoroso, evite fazer aquelas reivindica-
ções que são certamente causadas pelas 
carências do seu próprio ego. Desenvolva 
a necessária percepção examinando sem-
pre as questões de ambos os lados. Afinal, 
você não está sempre do lado da razão! 
Em certos casos um afastamento momen-
tâneo para examinar as circunstâncias de 
longe poderá ajudá-lo a mudar o seu pon-
to de vista e consequentemente as suas 
conclusões.

A sua energia é oscilante quanto a balan-
ça que o representa! Isso é devido ao trânsito 
do Sol no signo oposto ao seu, que promove 
uma tensão, pois, apesar dos esforços pessoais 
empregados para ir adiante com seus projetos 
pessoais, você encontra oposições que o fa-
zem recuar. Nesse momento a palavra chave 
para não se estressar é a famosa paciência que 
precisa ser usada em todas as suas atividades. 
Modere a sua vontade de forçar as situações, 
pois não conseguirá nada com isso. Melhor 
planejar com cuidado todos os seus movi-
mentos. Aos poucos tudo entrará nos trilhos e 
então conseguirá bons resultados de suas ini-
ciativas. Em sua vida privada também precisa 
ser comedido.

Esta semana poderá ser bastante ten-
sa, pois terá ainda alguns obstáculos insis-
tentes em seu caminho capazes de testar a 
sua paciência! De qualquer maneira, você 
conseguirá enxergar mais claramente tam-
bém as eventuais soluções, encarando os 
desafios com maior segurança. Tente re-
solver também as contradições que está 
enfrentando na sua vida privada, seja nas 
questões amorosas que nas amizades. 
Nem todos aqueles que o contradizem 
estão contra você! Seja mais receptivo em 
relação às criticas e sugestões para se en-
riquecer cada vez mais, aumentando suas 
possibilidades de sucesso diante das in-
certezas da situação atual.

Nesse momento o cosmo parece conspi-
rar em seu favor, lhe proporcionando alguns 
pequenos êxitos que inspiram otimismo e 
esperança. Aproveitando as configurações as-
trológicas dessa semana e utilizando a expe-
riência adquirida no passado recente, sinta-se 
apto a ir adiante com seus planos. Porém, 
continue avançando com cautela, terminando 
os projetos em andamento e iniciando os no-
vos somente após conclusão dos anteriores. 
Em sua vida privada poderá superar as difi-
culdades que você encontra com seu parceiro 
amoroso somente se você se dispuser a mu-
dar sua atitude, tornando-se mais receptivo e 
atento às reivindicações que você insiste em 
ignorar.

Você encontrou novamente alguns 
obstáculos que você considerava supera-
dos e por causa disso precisa repensar sua 
estratégia de abordagem. As configurações 
desta semana indicam que você não estará 
livre de decepções, portanto não tenha ex-
pectativas exageradas ou irreais. Não tente 
abraçar o mundo com as mãos e não faca 
tudo ao mesmo tempo! Deixe que muitas 
coisas fluam sem a sua intervenção e verá 
que aos poucos conseguirá um melhor 
resultado de suas iniciativas. Na sua vida 
privada poderá ocorrer um aborrecimento 
causado por um mal-entendido. Lembre-
-se que um bom diálogo pode solucionar a 
maioria dos problemas de relacionamento!

Ritinha e Zeca se reconciliam 
e Abel fica furioso. Marilda insiste 
para que Ritinha conte a Zeca que 
está grávida. Eurico exige que Silvana 
entregue a nota de compra da bolsa, 
sem saber que o objeto não perten-
ce à esposa. Ivana ouve Joyce mentir 
sobre ela para a fotógrafa de uma 
revista. Eugênio almoça com Irene, 
que anuncia que ela será sua primeira 
cliente. Rubinho consegue o empre-
go e sai para comemorar com Bibi. 
Vitor se muda para a casa de Jeiza. 
Ritinha afirma a Zeca que quer ter um 
filho com ele. Neide convence Abel a 
ir ao casamento do filho. Cibele expe-
rimenta seu vestido de noiva. Ritinha 
se arruma para ir para a igreja.

Júlia teme a possibilidade de o juiz 
acreditar no depoimento de Vanda. Alex e 
Lorena planejam o roubo de uma joalhe-
ria. Lorena se sente culpada ao assistir à 
entrevista de Júlia na TV. Lázaro diz a Léo 
e a Manu que o público aprova a união 
deles nos shows. Léo e Manu se sentem 
atraídos um pelo outro. Gui deixa claro 
para Diana que ama Júlia. Vanessa acon-
selha Diana a confessar sua mentira para 
Gui. Tiago sugere que Júlia viaje para Fer-
nando de Noronha com ele e confessa à 
ex-namorada que ainda a ama. Gui fica ar-
rasado ao ver Tiago beijando Júlia. Nanda 
comemora o sucesso de seu plano de con-
quistar Gordo. Nelson comenta com Edith 
que não entende por que Vanessa não na-
mora ninguém. Lorena procura Júlia.

Leopoldina reclama das traições 
de Pedro. Domitila pede para ir com 
Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro con-
ta para Piatã que Joaquim está vivo. 
Wolfgang ensina Diara e Elvira a se 
portar à mesa. Cecília deixa o conven-
to e pede à Madre para visitar Amália. 
Anna conversa com Olinto e Tibiriçá. 
Pedro fala para Thomas que Anna foi 
embora com Joaquim. Jacira questio-
na Anna sobre seus sentimentos por 
Joaquim. Domitila se apavora ao ver 
Felício em seu quarto com os filhos. 
Joaquim prepara uma oca para Anna 
dormir. Thomas chora por causa de 
Anna. Joaquim e Anna se amam.

Tânia chama uma enfermeira para 
assistir Ricardo. Bárbara fica abalada com 
os comentários de Joana. Caio tenta impe-
dir Manuela de visitar Ricardo. Nanda se 
declara para Rômulo. Bárbara proíbe Tânia 
de ir ao hospital visitar Ricardo e a demite 
da academia. Belloto e Jéssica desistem 
de sair da Forma. Juliana implora que Ri-
cardo desperte do coma. Krica exige que 
Cleyton não conte para Sula que viu Rô-
mulo e Nanda conversando. Martinha faz 
elogios a Luiza. Joana tenta acalmar Tânia. 
Filipe tenta convencer Rômulo a terminar 
com Sula e reatar com Nanda. Mônica se 
despede de Jéssica e Belloto. Caio avisa a 
Manuela que irá viajar. Giovane questiona 
Gabriel se ele deixará Cléo voltar para o lar 
de idosos. Caio ameaça Ricardo.
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Óculos com lentes transparentes para destacar o look
Com uma vibe meio retrô, óculos de 

sol com lentes transparentes e coloridas 
ganhou o coração das fashionistas por 
aí. Os modelos são tantos, uns com aros 
grossos e outros com aros fininhos.

Um dos modelos destaque é o 
aviador, eles trazem um clima anos 70, 
principalmente se a lente for puxada 
para laranja ou amarelo.

Têm de todos os tipos, redondi-

nhos, quadrados, em forma de coração. 
Vai de você escolher um que combine 
mais com o seu rosto, mas é inegável 
que todos os que vemos aqui em cima 
deixam a produção mais interessante.



Receitas Gazeta - sexta-feira, 14 de Abril de 2017 - Caderno Beats

A Páscoa está ai e não comprou nenhum ovo de chocolate?? Bom, encontramos algumas receitas de ovos recheados 
caseiros para você fazer e não deixar essa data tão especial passar em branco.

Receitas para deixar sua páscoa deliciosa!

Ovo de chocolate surpresa
Ingredientes:

*Ovo de chocolate
*100 gramas de chocolate derretido 
e temperado (no box você aprende a 
temperar o chocolate) 
*Forma do ovo: 19cm de altura (precisa 
ser bojuda)
*Pincel

Calda de caramelo e choco-
late
*1/4 de xícara de água
*2 xícaras de açúcar cristal
*2 colheres de sopa de glucose
*1 xícara de creme de leite fresco
*1 colher de sopa de cacau em pó 100%

Modo de preparo do Ovo de 
Chocolate

Depois de ter temperado o seu 
chocolate, use o pincel para formar 
uma camada bem fina nas duas formas 

de ovo. Leve as formas ao freezer por 
2 minutos.

Desenforme os ovos sobre uma 
forma limpa e use um pincel bem pe-
queno para espalhar um pouco de cho-
colate na borda de um dos ovos. Em 
seguida, cole os dois pedaços forman-
do o ovo. Leve ao freezer por mais 1 
minuto.

DICA: Evite pegar demais no cho-
colate para a) não derreter e b) não dei-
xar o seu ovo cheio de marcas de dedo.

Esquente uma forma na boca do 
fogão e então coloque a base do seu 
ovo sobre ela. A ideia é derreter o ovo 
aos poucos até chegar na maior circun-
ferência possível, para que você tenha 
um bom espaço na hora de colocar a 
sobremesa escondida.Tire o excesso 
do chocolate derretido e volte ao con-
gelador por mais 1 minuto.

 
Modo de preparo da Calda 

Ovo de Páscoa recheado com 
Brigadeiro de Leite Ninho e Nutella

Para o brigadeiro de leite ninho:
*1 lata de leite condensado
*3 colheres (sopa) de leite em pó
*1 colher (chá) de manteiga
*1 pitada de sal (opcional)
*3 colheres (sopa) de creme de leite de 
caixinha (para finalizar)

Para o brigadeiro de nutella:
*1 lata de leite condensado
*2 colheres (sopa) cheias de nutella
*1 colher (chá) de manteiga
*1 pitada de sal (opcional)
*3 colheres (sopa) de creme de leite de 
caixinha (para finalizar)

Para a casquinha do ovo de páscoa:
*200 gramas de chocolate ao leite picado
*Forma para ovo de páscoa de silicone

Para decorar:
*Kinder bueno white (ou outro de sua 
preferência)
*Ovinhos de chocolate coloridos (ou 
confete)
*Confeitos de chocolate

Preparo dos brigadeiros
Coloque todos ingredientes na pa-

nela, exceto o creme de leite e cozinhe 
em fogo baixo mexendo sempre até que 
quando você vire a panela (com cuidado) 
desprenda totalmente do fundo. Adicio-
ne o creme de leite, misture bem e des-
ligue o fogo.

Coloque em uma tigela, cubra com 
plástico filme para não criar crosta. Es-
pere esfriar totalmente para usar. Esses 

recheios duram pelo menos 10 dias bem 
fechadinhos na geladeira, e sempre an-
tes de usar, tire umas 2 horas antes para 
resfriar.

Para fazer a casquinha do ovo (tem-
peragem banho-maria invertido)

Derreta o chocolate no microondas 
em potência alta de 30 em 30 segundos, 
misturando em cada intervalo. Prepare 
um recipiente com água e alguns cubos 
de gelo (não coloque muito senão o cho-
colate endurece muito rápido) coloque 
uma tigela menor sobre essa água cui-
dando para não entrar água dentro.

Coloque 2/3 do chocolate (meça a 
olho mesmo) derretido nessa tigela que 
está dentro da água e mexa até que atin-
ja a temperatura de 26 à 27 graus. Volte 
esse chocolate para a tigela que ficou o 
1/3, misture até atingir a temperatura de 
29 à 30 graus e está pronto para usar.

Coloque chocolate até a marca in-
dicada na forma, cubra com o silicone e 
a parte de acetato. Leve à geladeira para 
endurecer por mais ou menos 15 minu-
tos, com a cavidade virada para baixo. 
Quando tirar a forma da geladeira deve 
ficar opaca, o que indica que já soltou 
da forma.

Solte o silicone da forma e desen-
forme. Com a ajuda de uma colher, espa-
lhe um pouco do recheio de leite ninho 
e em cima o de nutella. Cubra com cho-
colate e decore com pedaços de kinder 
bueno, ovinhos e finalize com confeitos 
de chocolate.

Ovo de páscoa vegano
Para o ovo

*300g de chocolate vegano

Para o recheio de sorvete de banana 
e nozes
1 banana congelada
2 colheres de sopa de leite de coco
1 punhado de nozes

Modo de preparo
- Corte o chocolate em pedaços pe-

quenos e divida em duas partes: 200g em 
uma tigela e 100 g em outra tigela.

- Leve as 200g para o microondas 
por 20 segundos, retire e mexa. Repita o 
processo (eu precisei fazer umas 4 vezes) 
até que todo o chocolate esteja derretido. 
É importante fazer aos poucos para não 
queimar o chocolate.

- Junte as outras 100g e mexa até que 
fiquem na mesma consistência (veja fotos 
e animações no post).

- Molde o chocolate na forminha de-
sejada, coloque-a em um prato virada de 
cabeça para baixo para tirar o excesso de 
chocolate e leve para a geladeira por apro-
ximadamente 10 minutos.

- Retire da geladeira, adicione o re-
cheio de sua preferência, outra camada 
fina de chocolate e leve para o freezer por 
aproximadamente 10 minutos para que 
o chocolate de cima endureça. Retire do 
freezer e sirva de acordo com sua prefe-
rência.

Para o recheio
Apenas processe tudo em um proces-

sador/liquidificador. Notas:
- Como o recheio era um sorvete, o 

ovo de páscoa precisou ser consumido 
assim que foi retirado do freezer. Mas se 
você fizer um recheio mais sólido prova-
velmente não precisará se preocupar com 
isso.

- Aproveite um pouco do chocolate 
que sobrou e faça mini cenourinhas in-
teiras de chocolate que ficaram fora da 
geladeira por aproximadamente 5 horas e 
não derreteram. Mas vale lembrar que isso 
depende da temperatura do ambiente.

A temperagem é o lento e gradual 
resfriamento do chocolate para que 
os cristais de manteiga de cacau se 
formem uniformemente. Essa técni-
ca evita a separação entre a man-
teiga de cacau e os demais sólidos 
do cacau, o que garante ao produto 
final uma estrutura compacta e ho-
mogênea.
Uma temperagem correta propor-
ciona rápida secagem do chocolate, 
brilho da superfície, textura macia 
e uma melhor conservação. Vamos 
aprender a temperar chocolate? 
Nesse passo a passo você vai con-
ferir o processo do chocolate bran-
co, ao leite e meio amargo.

Ingredientes:
400 gramas de CHOCOLATE 
BRANCO/AO LEITE/AMARGOMo-
do de Preparo

Têmpora do Chocolate Branco em 
Mármore
Aqueça o chocolate branco em 
banho-maria ou no microondas em 
potência média, sempre parando de 
20 em 20 segundos para mexer o 
chocolate (no caso do microondas), 

até que o chocolate atinja a temperatura 
entre 36°C e 38°C.
Jogue o chocolate sobre o mármore 
e movimentando-o com uma espátu-
la, abaixe a temperatura entre 23°C e 
25°C.
Depois aqueça novamente o chocolate 
para a temperatura entre 27°C e 28°C. 
Ele está pronto para ser usado!
Tinja o chocolate na cor desejada com 
corante em gel para chocolate.
Se você tiver uma derretedeira pode 
deixar o chocolate na temperatura de 
uso (27°C a 28°C), para que você tenha 
um tempo maior de trabalho com ele.

Têmpora do Chocolate ao Leite em 
Mármore
Aqueça o chocolate ao leite em banho-
maria ou no microondas em potência 
média, sempre parando de 30 em 30 
segundos para mexer o chocolate (no 
caso do microondas), até que o choco-
late atinja a temperatura entre 40°C e 
45°C.
Jogue o chocolate sobre o mármore 
e movimentando-o com uma espátu-
la, abaixe a temperatura entre 24°C e 
25°C.
Depois aqueça novamente o chocola-

te para a temperatura entre 29°C 
e 30°C. Ele está pronto para ser 
usado!
Se você tiver uma derretedeira 
pode deixar o chocolate na tempe-
ratura de uso (29°C a 30°C), para 
que você tenha um tempo maior de 
trabalho com ele.

Têmpora do Chocolate Amargo 
em Mármore
Aqueça o chocolate amargo em 
banho-maria ou no microondas em 
potência média, sempre parando de 
30 em 30 segundos para mexer o 
chocolate (no caso do microondas), 
até que o chocolate atinja a tempe-
ratura entre 45°C e 50°C.
Jogue o chocolate sobre o mármo-
re e movimentando-o com uma es-
pátula, abaixe a temperatura entre 
26°C e 27°C.
Depois aqueça novamente o choco-
late para a temperatura entre 31°C 
e 32°C. Ele está pronto!
Se você tiver uma derretedeira pode 
deixar o chocolate na temperatura de 
uso (31°C a 32°C), para que você ten-
ha um tempo maior de trabalho com 
ele.

Temperagem do chocolate

de caramelo e chocolate
Leve o açúcar, a água e a glucose 

ao fogo médio em uma panela bem 
alta (pois o caramelo sobe bastante!) e 
espere atingir 150˚C, que é quando a 
calda adquire uma cor âmbar.Enquanto 
isso, misture o creme de leite fresco e 
o cacau e leve ao fogo até ferver e mis-
turar completamente.

Quando a sua calda de açúcar esti-
ver no ponto, acrescente a mistura de 
creme de leite e cacau lentamente, me-
xendo sempre até que tudo se misture.

 
Montagem

Em um prato bonito, disponha um 
pedaço de bolo da sua escolha e uma 
bola de sorvete por cima. Decore com 
um morango e então cubra tudo com 
a casca do ovo de chocolate.Devagar, 
despeje a calda de caramelo ainda 
quente sobre o ovo e espere a mágica 
acontecer

Ingredientes
*1 kg de chocolate branco
*1 caixa de creme de leite
*16 colheres de sopa de suco de maracujá

Modo de preparo
Picar o chocolate branco e derreter no 

microondas, depois de derretido o chocolate 
acrescentar o creme de leite e misturar bem.  
A mistura vai engrossar. Depois acrescente o 
suco de maracujá e misture bem até ficar ho-
mogêneo. Levar a geladeira mais ou menos por 
1 hora. Depois é só rechear os ovos. Se quiser 
enrrolar as trufas deixar mais ou menos 12 ho-
ras na geladeira.

Trufa de maracujá
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Sugestões do que você pode fazer no seu feriado
Sexta (14)

Show: Bailinho da Cuscobayo
Onde: Ferrovia Live
Quando: 14 de abril às 22h
Quanto: R$ 15,00 antecipados 

que podem ser adquiridos no pró-
prio bar das 14h as 18h. Na hora: 
R$ 20,00

Sábado (15)
Festa: Premium 2017
Festa e escolha do Garoto e 

Garota Premium da cidade.
Onde: Clube Susfa

Quando: 15 de abril às 
22h30min

Quanto: Lote promocional 
(exclusivo): R$25,00| Primeiro 
lote: R$30,00 | Segundo lote: 
R$35,00 | Camarotes: R$ 15,00 
(além do ingresso). 

Festa: Deu Onda
Onde: Baronia Bar Music – 

Carlos Barbosa
Quando: 15 de abril às 

23h30min
Quanto: antecipados R$ 20 | 

Na hora R$ 25

Semana do Hip Hop em Bento Gonçalves
Battle In The Cypher acontece até este domingo, 16, integrando artistas de diversos países latino-americanos  

O Hip Hop está “dominando” Ben-
to Gonçalves esta semana. MCs, grafi-
teiros, bboys e outros artistas da área 
participam da 8ª edição do Battle in the 
Cypher, programação que começou pe-
quena, cresceu e acabou entrando para 
o calendário oficial da cidade. 

“Na primeira edição, foi apenas 
um dia. Agora, é uma semana, com ex-
posição, cinema, mostra de dança, gra-
fitagem, batalhas de rap, de DJs e de 
dança, palestras, atividades em esco-
las”, enumera Pedro Festa (Pedrinho), 
integrante do coletivo Nest Panos, que 
organiza o Battle.

Segundo os organizadores, até 
este domingo, a intenção é atingir em 
torno de 10 mil pessoas, graças a ati-
vidades voltadas ao público em geral, 
como a mostra aberta que ocorre quin-
ta à tardinha na Via del Vino, com apre-
sentações de danças urbanas, pocket 
shows de rap e batalhas shows. Além 
disso, workshops e apresentações de 
breaking e grafite serão levadas a 12 
escolas públicas e projetos sociais da 
cidade (no ano passado, foram seis).

Segundo Festa, participam mais 
de 50 pessoas de outras regiões do Bra-
sil, além de participantes da Argentina, 
Uruguai e Suíça. 

O foco do Battle in the Cypher não 
é apenas no público local: até domin-
go, é esperado pelo menos duas cen-
tenas de participantes das mais diver-
sas partes do país, mais delegações da 
Argentina, Paraguai e Uruguai (uma das 
eliminatórias foi em Montevidéu).

Num formato que privilegia a festa 
e a diversão, é uma oportunidade e tan-
to para quem quer prestigiar a cultura 
hip hop, ou travar um primeiro contato 
com ela.

Referências da dança no 
festival   

A lista de outras referências das 
danças de rua que estarão no Battle 
2017 são Rodrigo Elemento X, de Belo 
Horizonte, Mixa Funk Fockers, de Ri-
beirão Preto, e o carioca Reis Atari 
Funk, que atualmente reside em Porto 
Alegre. O trio será jurado de breaking e 
também comandará workshops.

Mixa, que atua na cena hip hop 
brasileira há 12 anos, é um dos funda-
dores do Funk Fockers Crew, que tem 
atuação destacada no breaking brasi-
leiro no Brasil e no Exterior, também 
desenvolvendo projetos coregráficos 
para companhias de danças brasileiras, 
criações em videodança e arte digital.

Outro destaque entre os 
workshops será a presença do b.boy 

Wall-E
Após entulhar a Terra de lixo e poluir a at-
mosfera com gases tóxicos, a humanida-
de deixou o planeta e passou a viver em 
uma gigantesca nave. O plano era que 
o retiro durasse poucos anos, enquanto 
robôs limpavam o planeta. Wall-E é o últi-
mo destes robôs, e sua vida consiste em 
compactar o lixo existente no planeta, 
que forma torres maiores que arranha-
céus, e colecionar objetos curiosos que 
encontra ao realizar seu trabalho. Até 
que um dia surge repentinamente uma 
nave, que traz um novo e moderno robô: 
Eva. A princípio curioso, Wall-E logo se 
apaixona pela recém-chegada, e eles 
acabam se envolvendo em uma grande 
aventura.

O Estranho Mundo de Jack
Jack Skellington (Chris Sarandon) é um 
ser fantástico que vive na Cidade do 
Halloween, um local cercado por criatu-
ras fantásticas. Lá todos passam o ano 
organizando o Halloween do ano se-
guinte mas, após mais um Halloween, 
Jack se mostra cansado de fazer aquilo 
todos os anos. Por acaso acha alguns 
portais, sendo que cada um leva até um 
tipo festividade. Jack atravessa o por-
tal do Natal, onde vê demonstrações 
do espírito natalino. Ao retornar para a 
Cidade do Halloween, sem ter compre-
endido o que viu, ele começa a conven-
cer os cidadãos a sequestrarem o Papai 
Noel (Edward Ivory) e fazerem seu pró-
prio Natal. Apesar de argumentos fortes 
de sua leal namorada Sally (Catherine 
O’Hara) contra o projeto, o Papai Noel é 
capturado. Mas os fatos mostrarão que 
Sally estava totalmente certa.

Filmes animados para aproveitar o feriado

Hop - Rebelde Sem Páscoa
Junior (Russell Brand) é um coelho 
que adora tocar bateria e sonha em 
fazer sucesso com a música, mas 
seu pai (Hugh Laurie) deseja que ele 
dê continuidade à tradição de tornar-
se o Coelho da Páscoa, seguida há 
quatro mil anos.Mas Junior parte para 
Hollywood, onde acredita que poderá 
enfim se tornar um grande astro. Ao 
chegar ele é quase atropelado por 
Fred Lebre (James Marsden), um jo-
vem que tem sido pressionado pela 
família para que enfim consiga um em-
prego. Após a surpresa inicial por en-
contrar um coelho falante, Fred o leva 
até a mansão, enquanto o dono está 
viajando. Lá eles se tornam amigos, 
com Fred ajudando Junior a conseguir 
espaço no cenário musical. Enquanto 
isso, o pai de Junior envia as boinas 
rosas no encalço do filho, sem perce-
ber que uma conspiração está sendo 
organizada contra si.

Ratatouille
Paris. Remy (Patton Oswalt) é um rato 
que sonha se tornar um grande chef. Só 
que sua família é contra a idéia, além do 
fato de que, por ser um rato, ele sempre 
é expulso das cozinhas que visita. Um 
dia, enquanto estava nos esgotos, ele 
fica bem embaixo do famoso restau-
rante de seu herói culinário, Auguste 
Gusteau (Brad Garrett). Ele decide vi-
sitar a cozinha do lugar e lá conhece 
Linguini (Lou Romano), um atrapalhado 
ajudante que não sabe cozinhar e preci-
sa manter o emprego a qualquer custo. 
Remy e Linguini realizam uma parceria, 
em que Remy fica escondido sob o cha-
péu de Linguini e indica o que ele deve 
fazer ao cozinhar.

Coraline e o Mundo Secreto
Entediada em sua nova casa, Caro-
line Jones (Dakota Fanning) um dia 
encontra uma porta secreta. Através 
dela tem acesso a uma outra versão 
de sua própria vida, a qual aparen-
temente é bem parecida com a que 
leva. A diferença é que neste outro 
lado tudo parece ser melhor, inclusive 
as pessoas com quem convive. Ca-
roline se empolga com a descoberta, 
mas logo descobre que há algo de 
errado quando seus pais alternativos 
tentam aprisioná-la neste novo mun-
do.

Show: Rock and Blues Expe-
rience

Onde: Bar Joe – Garibaldi
Quando: 15 de abril às 22h
Quanto: masculino R$20 | femi-

nino R$15

Poeto TBB, de Genebra, que fará uma 
palestra sobre a dança rocking. Inte-
grante das crews TBB e Master Mind, 
ele é expert no estilo Brooklyn Rock 
de rocking, gênero que apareceu pela 
primeira vez no fim dos anos 1960 
entre os gangueiros norte-americanos 
e evoluiu para conquistar porto-rique-
nhos em “enfrentamentos” corporais 
sem toque, nos “breaks” das músicas, 
em movimentos do quadril em quatro 
tempos.

O grafiteiro Icone K cria nas ruas 
desde 1999 e é um estudioso desta 
estética. Tem um estilo que se caracte-
riza pela composição de cores vivas e 
formas retas, com influências dos clás-
sicos Pieces e WildStyles da cena nova-
-iorquina, mas absolutamente enturma-
do com a arte urbana paulista.

Trazendo mais informação ao pú-
blico, o escritor Fábio Aparecido da 
Motta, o Kaseone, autor dos dois vo-
lumes de Hip Hop Cultura de Rua, fará 
uma palestra durante o BITC. Entre 
imagens e relatos, as publicações apre-
sentam histórias de gangues paulista-
nas de o início da cultura hip hop em 
São Paulo.

A lista de DJs também é 
animadora:O campeão mundial no 
DMC Championchips em Londres Erick 
Jay, de São Paulo, Zion, de Porto Alegre, 
Saturn, do Paraguai, e o residente Bugs 
darão conta da trilha sonora dos en-
contros, batalhas e festas desta edição 
do BITC que, cada vez mais, avança na 
diversidade para afirmar a importância 
e a emergência da cultura hip hop na 
Serra gaúcha.

PROGRAMAÇÃO:
Workshop Palestra
Workshops e palestra com artis-

tas renomados da dança, turntablism 

e graffiti. Serão seis aulas de 1h30min 
cada, divididas em 2 dias.

Data: 14 e 15 de Abril
Local: Fundação Casa Das Artes
Horário: 14 Horas

Hasta La Cypher Hip Hop Party
Tradicional festa do evento, que 

contará com Seven To Smoke de Top 
Rock, batalha show de MCs, e muita 
cypher ao som dos deejays Erick Jay, 
Bugz e Zion

Data: 14 de Abril
Local: Deejay Music Bar
Horário: 23 Horas

Happy Hour Dance
Atividade em local aberto, com 

workshops gratuitos, live paint de gra-
ffiti, competição de danças e batalha de 
Deejay.

Data: 15 de Abril
Local: Rua Coberta
Horário: 9h workshops, 19h happy 

hour

Battle In The Cypher
Grande final do evento, com três 

ambientes diferentes e batalhas de bre-
aking, rap dance, MCs e campeonato 
de skate modalidade best trick no Mad 
Max, carro da Nest Panos customizado, 
como um obstáculo para manobras.

Data: 16 de Abril
Local: Escola Bento (entrada pelo 

ginásio)
Horário: 14 Horas
Entrada R$10,00

Battle In The Cypher Graffiti
Festival paralelo ao Battle In The 

Cypher, com artistas renomados que 
irão graffitar diversos muros na cidade,

Data 13 a 15 de Abril
(locais e horários indefinidos)

Segundo os organizadores, até este domingo, a intenção é atingir em torno de 10 mil pessoas

Trufa de maracujá
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Espelho smart: tecnologia
touchscreen e assistente virtual
Imagina ter um espelho com inteligência artificial? Muito Black Mirror!

O espelho smart tem essa fun-
ção, ele reconhece comandos de voz 
para acessar aplicativos, sites, víde-
os, calendário e música. Para funções 
mais específicas a superfície do espe-
lho também é uma tela HD de 27″ 
com touchscreen.

O fabricante do Duo batizou o 
assistente de Albert, mas é possível 
personalizar o gadget para o nome, 
sexo e até mesmo sotaque, em in-
glês, que preferir. O espelho vem 
com apps nativos para conectar Spo-
tify, SoundCloud ou YouTube, além 
de software para notícias e de gale-
ria, que permite transformar o obje-
to conectado no Wi-Fi em um quadro 
digital. O usuário também pode ins-
talar programas que preferir na loja 
virtual do Duo.

Além de ativar o assistente vir-
tual como se fosse um super-herói, 
o comando de voz do Duo permite 
controlar praticamente qualquer fun-

ção à distância. Caso esteja atrasado, 
por exemplo, é possível conferir o 
trânsito na rota sem precisar acessar 
o celular. Já a tela touch ajuda a ex-
pandir janelas e selecionar recursos 
de perto.

O Duo tem conexão Wi-Fi e 

Bluetooth, além de microfone e alto-
-falante embutidos. O espelho smart 
com inteligência artificial está em 
pré-venda por US$ 399 (aproximada-
mente R$ 1.230). O frete de entrega 
para o Brasil é de US$ 89 (cerca de 
R$ 275) sem taxas inclusas.

Além de ativar o assistente virtual como se fosse um super-herói, o comando de voz 
do Duo permite controlar praticamente qualquer função à distância

Hackers brasileiros e russos estão 
trabalhando juntos

Os crimes cibernéticos estão em 
crescimento, principalmente no Bra-
sil. Quem afirma isto é Dmitry Bestu-
zhev, chefe de pesquisa e análise da 
Kaspersky Lab para a região. Ponde-
rando mais os riscos, os criminosos 
locais que praticam golpes financei-
ros também fizeram dois movimen-
tos nos últimos anos: tiraram o foco 
do correntista para atacar diretamen-
te os bancos e passaram a contar com 
a ajuda de estrangeiros para invadir 
os sistemas.

Segundo Bestuzhev, “os crimi-
nosos brasileiros estão trabalhando 
‘mano a mano’ com criminosos de 
outros países. Não somente latino-
-americanos, estamos falando de 
bandidos da Europa Oriental, de pa-
íses como Rússia, Ucrânia e outros”, 
afirma.

O importante desta conexão 
entre os países é compartilhar os có-
digos e trabalhar de forma associada 
para dividir os ganhos. “Para isso es-
tão utilizando tradutor on-line como 
Google Tradutor e [o concorrente 
russo] Yandex Translator”, explica.

Bestuzhev sinaliza que muitos 
hackers russos não falam inglês. E 
também são poucos os golpistas 
brasileiros que falam russo. “Para 
não perder oportunidades, usam 
tradutores para se comunicar. Temos 
encontrado várias evidências disso”, 
acrescenta. 

Ainda de acordo com as análises, 
os grupos estão mais fortificados e, 
neste momento acreditam que atacar 
os bancos — e não os clientes dos 
bancos — é mais efetivo. Os crimi-
nosos querem correr cada vez menos 
riscos para ganhar cada vez mais di-
nheiro. Logo, não vale a pena atacar 
o usuário comum que vai pagar pou-
co ou ter valores menores em suas 
contas bancárias. Já os cofres dos 
bancos estão sempre cheios.

Golpe de roteador
Temos muitos aparelhos eletrô-

nicos em casa como Smart TV, celular, 
outro celular, e todos se conectam no 
mesmo dispositivo: o roteador. Se o 
criminoso obtém o controle do rotea-
dor, obtém o controle sobre todos os 
aparelhos conectados. “O Brasil é um 
dos países em que os criminosos vêm 
obtendo muito êxito explorando vulne-
rabilidades em roteadores e causando 
muitos danos”, alerta Bestuzhev. O gol-
pe já tem ‘a cara do país’.

“Nesta escala não vemos em outros 
países além do Brasil. Falamos de cente-
nas de milhares de roteadores compro-

metidos”, pontuou. Usuários que não 
trocam senhas, não fazem manutenção 
e aparelhos vendidos por fabricantes 
irresponsáveis causam o caos.

A responsabilidade por proteger 
o roteador, segundo Bestuzhev, é uma 
bola dividida. Há fabricantes que não se 
preocupam em oferecer correções de 
software para o consumidor, enquanto 
outros preferem disponibilizar patches 
com correções. Ainda é preciso envol-
ver o usuário no processo de atualiza-
ção, o que na maioria das vezes não é 
tão simples. Por isso, consulte um espe-
cialista para saber o que é melhor para 
proteger seus dispositivos.

 Hackers brasileiros e russos trabalham juntos para invadir bancos on-line

O Tamagotchi está de volta!
O Tamagotchi está voltando!!! O 

animalzinho eletrônico, sucesso ab-
soluto entre as crianças 20 anos atrás, 
ganhou uma nova versão. A edição é da 
Bandai, a fabricante de brinquedos ja-
ponesa que lançou o gadget em 1996. 
O design é idêntico ao do modelo ori-
ginal, só que com a metade do tama-
nho. A versão mini vem em seis cores: 
branco, rosa, laranja e três tons de azul, 
variando de um mais claro a um mais 
escuro.

Por enquanto, o produto está sen-
do vendido exclusivamente no Japão, 
onde custa US$ 13,55 (cerca de R$ 43 
em conversão direta, sem impostos). 
Não há previsão de lançamento em ou-
tros países.

Para quem não ainda não era nas-
cido nessa época, o Tamagotchi é um 

bichinho virtual que exige cuidados 
constantes do dono. É preciso observá-
-lo periodicamente para dar alimentos, 
dar banho, botá-lo para dormir e dar re-
médios quando ele estiver doente.

O pet eletrônico tinha um ciclo 
médio de 20 dias de “vida” se bem cui-
dado – nesse período ele nascia, cres-
cia e morria. Depois disso, começava 
tudo de novo, o que fazia com que as 
crianças se sentissem responsáveis pelo 
ovinho.

Tanto no Brasil quanto lá fora, o 
sucesso foi grande. Muitos desenvolve-
dores surfaram na onda desse sucesso. 
Há uma série de aplicativos para celula-
res Android e iPhone (iOS) que revivem 
o joguinho. O mais famoso deles é o 
Pou, mas existem vários outros, como 
o Wildagotchi e o Cthulhu Virtual Pet.

Por enquanto, o produto está sendo vendido exclusivamente no Japão, onde custa 
US$ 13,55 (cerca de R$ 43 em conversão direta, sem impostos)
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Site mostra tudo que
curiosos podem saber
sobre você no Facebook
Página Stalkscan pode servir para fazer um 
check-up de privacidade, espionar usuários e 
até mesmo encontrar criminosos

Lembra aquela foto comprome-
tedora que você publicou há alguns 
anos? Ela pode ser facilmente encon-
trada no Facebook. Um site chamado 
Stalkscan funciona como uma ferra-
menta de buscas para dados públicos 
na rede social.

Com ajustes muito simples, você 
pode consultar todos os posts, víde-
os e fotos que foram publicados no 
passado. Você pode até mesmo sa-
ber precisamente quais posts alguém 
curtiu ao longo de 2012. Tudo depen-
de se a atividade da pessoa foi ou não 
compartilhada publicamente.

A interface, apesar de estar dis-
ponível apenas em inglês, é bem sim-
ples de ser usada e oferece recursos 
úteis para fazer um verdadeiro check-
-up na sua privacidade no Facebook.
Aliás, essa é a proposta do criador 
do site, o “hacker ético” Inti De Ceu-
kelaire. “Apesar de seus esforços, o 
Facebook ainda falha ao informar às 
pessoas de maneira clara sobre o que 
elas estão compartilhando”, declarou 
Ceukelaire, em entrevista a EXAME.
com.

No entanto, a utilidade do site 
pode ser mais ampla. “Ouvi dizer que 
alguns policiais usando o Stalkscan 
para rastrear suspeitos de crimes. 
Se minha ferramenta puder ajudar a 
capturar terroristas ou outros crimi-
nosos, fico feliz em poder ajudar”, 
disse o criador do site.

Ele conta que sua ideia não é 
ganhar dinheiro com o Stalkscan e 
que a publicidade que está na pági-
na serve apenas como um método de 
monetização para cobrir os custos do 
servidor do site. “Não acredito que 
devo monetizar sobre informações 
públicas. Quem quiser, pode usar blo-
queadores de anúncios no meu site”, 
afirmou.

A página utiliza recursos de uma 
ferramenta do próprio Facebook, 
chamada Graph Search, disponibi-
lizada apenas em inglês. Segundo 
Ceukelaire, foram usadas partes do 
Graph Search que ainda estão onli-
ne. O Facebook ainda não informou 
publicamente se o Graph Search foi 
totalmente removido do ar ou não.

O que o Facebook diz sobre isso
Apesar dos dados disponíveis 

no Stalkscan serem públicos, falamos 
com um porta-voz do Facebook Brasil 
que disse o seguinte: “Este website 
apenas redireciona para a página de 
resultados de pesquisa existente no 
Facebook. Como em qualquer pes-
quisa no Facebook, você só pode ver 
o conteúdo que as pessoas optaram 
por compartilhar com você”.

Em seu comunicado, a rede so-
cial também reforça seu compromis-
so com a privacidade e lembra que 
oferece maneiras de ajudar as pesso-
as a controlar suas informações.

Microsoft encerra suporte 
ao Windows Vista
Consumidores que ainda usarem o sistema ope-
racional têm de migrar para uma nova versão; 
empresa não fornece mais atualizações de
segurança e suporte técnico

A Microsoft deixa de dar supor-
te Windows Vista nesta terça-feira 
(11). Isso quer dizer que o sistema 
operacional não recebe mais atuali-
zações de segurança e pode colocar 
em risco a integridade dos apare-
lhos em que está instalado.

Com o fim do suporte, a em-
presa não fornece correções auto-
máticas, atualizações ou dar assis-
tência técnica online.

Lançado em 2007, o Windows 
Vista tem participação de mercado 
de 0,72%, segundo a firma de pes-
quisa Net Applications. As vendas 

do software foram encerradas em 
2010 e a dos computadores com 
ele instalado acabaram em 2011.

As pessoas que possuem al-
gum aparelho que ainda rode o Vis-
ta têm de migrar para uma versão 
mais recente do software. O último 
lançado é o Windows 10, que co-
meçou a ser liberado em julho de 
2015.

As próximas versões do siste-
ma operacional a ter seu suporte 
encerrado são o Windows 7 (14 de 
janeiro de 2020) e o Windows (10 
de janeiro de 2023).

Adidas produzirá tênis com 
impressora 3D
Adidas espera vender 5 mil pares do Futurecraft 4D este ano e 100 mil em 2017

Adidas lançou no último dia 7, um 
tênis com a sola feita em impressora 
3D, em uma preparação para que o 
produto entre em escala de produção 
em massa no ano que vem. O anúncio 
é parte de estratégia da companhia ale-
mã de reagir mais rapidamente às mu-
danças na moda e criar mais produtos 
personalizados.

A Adidas já permite que os clientes 
escolham a cor e estampa de calçados 
encomendados online, mas o novo mé-
todo de impressão 3D pode acelerar pe-
quenas produções como edições limita-
das, e mesmo projetar solas projetadas 
especificamente para suportar o peso 
de uma pessoa.

Rivais como Nike, Under Armour e 
New Balance também estão experimen-
tando a impressão 3D, mas até agora 
têm usado a tecnologia apenas na pro-
dução de protótipos, calçados perso-
nalizados para atletas patrocinados e 
produtos de alto valor.

Isso porque as impressoras 3D 
convencionais são mais lentas, mais 
caras e frequentemente criam produtos 
de qualidade inferior que os equipa-
mentos de injeção de plástico, usados 
atualmente para produção de centenas 
de milhões de calçados por ano, princi-
palmente na Ásia.

Segundo a Adidas, a nova parceria 
com a Carbon, empresa iniciante de tec-
nologia do Vale do Silício, permitirá su-
perar muitas dificuldades na produção 
da sola, tornando o método um possí-
vel concorrente do sistema tradicional 
de injeção de plástico.

“Isto é um marco não apenas para 
nós como companhia, mas para toda a 
indústria”, disse Gerd Manz, diretor de 
inovação da Adidas, no lançamento do 
“Futurecraft 4D”, nome do tênis.

A Carbon, financiada por empresas 
de investimento de risco como Sequoia 
Capital e também por General Eletric e 
Alphabet, dona do Google, foi pioneira 
na tecnologia que imprime com uma 
resina de polímero sensível à luz e que 
depois é aquecida para ganhar resistên-
cia.

Impressoras 3D fazem produtos 
por meio da sobreposição da camadas 
de pó de plástico, um método usado 
pela Hewlett Packard, que está traba-
lhando com a Nike e afirma que seus 
novos equipamentos funcionam 10 ve-
zes mais rápido e pela metade do preço 
do custo de modelos anteriores.

A Adidas espera vender 5 mil pares 
do Futurecraft 4D este ano e 100 mil no 
próximo ano, com a redução no tempo 
de impressão de solas de uma hora e 
meia para menos de 20 minutos por 
sola.Os calçados serão vendidos por um 
preço premium ainda não especificado, 
mas a Adidas planeja reduzir os custos 
com o desenvolvimento da tecnologia.

No ano passado, a Adidas vendeu 
algumas centenas de pares de tênis de 
corrida com solados produzidos em 
impressoras 3D comuns por US$ 333 
cada.

A consultoria Wohlers Associates, 
especializada em impressão 3D, estima 
que a indústria vai mais que quadrupli-
car as vendas para US$ 26 bilhões em 
2022, guiada principalmente por enco-
mendas do setor automotivo, de saú-
de, dentário e de jóias.

YouTube não exibirá anúncio em canais com 
menos de 10 mil visualizações
Nova estratégia pretende afastar publicadores que ganham dinheiro
roubando conteúdo de outras fontes ou com vídeos ofensivos

O YouTube, plataforma de vídeos 
do Google, anunciou no último dia 6 
que colocará anúncios só em canais que 
tiverem 10 mil visualizações, enquanto 
tenta eliminar publicadores que ganham 
dinheiro no site roubando conteúdo de 
outras fontes ou com vídeos ofensivos.

Quando um canal de vídeo atingir 
esse patamar, o serviço de streaming de 
vídeo vai analisar se o conteúdo se qua-
lifica para receber anúncios.

“Ao manter o limite de 10 mil vi-

sualizações, nós também garantimos 
que haverá um impacto mínimo sobre 
os nossos aspirantes a criadores”, disse 
Ariel Bardin, vice-presidente de geren-
ciamento de produtos do YouTube, em 
uma postagem.

O YouTube está sob intenso escru-
tínio por causa de anúncios posiciona-
dos ao lado de vídeos com mensagens 
homofóbicas ou antissemitas, o que 
levou empresas a suspenderem suas pu-
blicidades digitais na plataforma.

A empresa prometeu rever suas 
práticas no mês passado, dizendo que 
iniciou uma ampla revisão de suas polí-
ticas de publicidade.

Embora as marcas tenham exigido 
maior controle sobre os vídeos onde 
seus anúncios aparecem, o passo dado 
pelo YouTube provavelmente será pe-
queno demais para dissipar as preocu-
pações, disse o analista Jan Dawson, da 
Jackdaw Research.

“A maioria desses vídeos [extremis-
tas] vai conseguir mais espectadores do 
que isso de qualquer maneira”, disse 
Dawson sobre o limite de 10 mil visuali-
zações definido pelo YouTube.

O YouTube também informou na 
quinta-feira que, em algumas semanas, 
vai acrescentar um processo de revisão 
para os novos criadores que se candida-
tam ao programa de parceiros do YouTu-
be, que permite a criadores monetizem 
conteúdo no YouTube de várias manei-
ras, incluindo anúncios, assinaturas pa-
gas e merchandise.

Qualquer receita obtida em canais 
com menos de 10 mil visualizações até 
quinta-feira não será afetada, disse o 
YouTube.

 O anúncio é parte de estratégia da companhia alemã de reagir mais rapidamente às 
mudanças na moda e criar mais produtos personalizados

Quando um canal de vídeo atingir esse patamar, o serviço de streaming de vídeo vai 
analisar se o conteúdo se qualifica para receber anúncios
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Decoração para a sua casa nesta Páscoa
Para receber os amigos e a família com estilo, inspire-se nestas ideias e faça da Páscoa algo muito especial na sua casa.



        ComportamentoGazeta - sexta-feira, 14 de Abril de 2017 - Caderno Beats

Como é celebrada a Páscoa pelo mundo
Atualmente, quando as pessoas 

pensam na páscoa, lembram-se dos 
ovos de chocolate e do feriado. Po-
rém, todos esquecem que é uma data 
religiosa e celebrada no mundo intei-
ro, e com tantas culturas distintas, a 
celebração acontece das mais diferen-
tes formas.

No Brasil, ela é comemorada com 
a família e muitos ovos de chocolate. 
A brincadeira mais conhecida que é 
feita com as crianças é onde os adul-
tos escondem os ovos e as crianças 
têm de encontrá-los. Já na China, por 
exemplo, as pessoas costumam ir até 
os túmulos de seus familiares para 
deixar refeições. 

Abaixo, veja como são as 
manifestações pelo mundo:

Estados Unidos
Acontecem desfiles na Quinta 

Avenida e a famosa brincadeira da 
caça aos ovos na tradicional Casa 
Branca. Muitas famílias também fa-
zem a caça aos ovos nas suas casas.

Inglaterra
Acontece a famosa Guerra de 

Torta de Lebre e o Chute de Garrafas, 
um jogo bem diferente onde a popu-
lação faz uma procissão e de repente 
começa o jogo. 

Suécia
As crianças se fantasiam e saem 

pelas ruas pedindo doces.

Bulgária
Ovos são pintados após a missa 

da quinta-feira Santa e abençoados. 
Feito isso, são dados às pessoas que-
ridas que pega o seu ovo e bate em 
outro. O dono do ovo que se mantiver 

intacto terá um ano cheio de sorte.

Índia
No dia da Páscoa há uma festa 

hindu chamada Holi que simboliza o 
aparecimento do deus Krishna. 

China
Acontece uma celebração cha-

mada Ching-Ming, onde as pessoas 
vão até os túmulos de seus ante-
passados e fazem oferendas com 
refeições como o doce para que eles 
fiquem satisfeitos com seus descen-
dentes.

Espanha
Alguns espanhóis se reúnem no 

Sábado de Aleluia para malhar ou 
queimar o boneco que representa 
Judas. 

Rússia
Tem a tradição dos ovos colo-

ridos. Ao presentear outra pessoa 
se diz “Kkristos Vosgrés” (Cristo 
ressuscitou). Já quem recebe o pre-

sente deve responder “Voistinu 
Vosgres”(Ressuscitou realmente).

México
A comemoração de Páscoa é 

bem simples, mantendo-se a tradição 
de encenar a Paixão de Cristo.

França
Os sinos das igrejas soam todos 

os dias para chamar as pessoas para 
a missa, menos entre a sexta-feira da 
Paixão e o Domingo de Páscoa. 

Bélgica
Na Bélgica, além de procurar os 

ovos de Páscoa, as crianças fazem 
ninhos de palha para que os coelhos 
deixem os ovos.

Suíça
O país tem um dos chocolates 

mais saborosos do mundo, portanto, 
não poderia faltar na comemoração. 
Coelhos de chocolate são escondidos 
dentro das residências para que as 
crianças possam achá-los.

Na Espanha, os grupos religiosos se vestem com túnicas que cobrem todo o corpo e 
chapéus altos e pontiagudos que cobrem os rostos.

Os indianos, que seguem a religião hindu, promovem o festival Holi.Na China, a tradição é levar refeições doces até os túmulos dos antepassados
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Mural da fofura

Helisa Boch Martins, filha de Nediane Boch e Cleber Martins, já está no 
clima da Páscoa. Só está esperando o Coelhinho vir com seus ovos

Brincadeiras para fazer com as crianças
Para deixar a Páscoa inesquecível às crianças, que tal algumas atividades divertidas que ainda podem ensiná-las sobre a 
importância da data?

Salto do coelhinho:
Em uma calçada com giz colorido, 

faça duas linhas com pequena distância 
entre elas. Peça para que as crianças co-
mecem pulando de um lado ao outro e, 
pouco a pouco, vá aumentando a dificul-
dade, separando as linhas para que pu-
lem o mais longe possível. Caso chova, 
pedaços de fios de lã ou fita podem ser 
usados para as demarcações.

 Cordeiro de algodão:
Na internet existem vários moldes 

de carneiros para serem completados. 
Você pode pedir para que as crianças co-
mecem pintando o desenho impresso e, 
na sequência, elas devem colar pedaços 
de algodão branco no animal. Se elas 
quiserem colocar outros enfeites, deixe-
-as à vontade. O importante é que du-
rante o processo de trabalho elas ouçam 
sobre a história da ressurreição de Cris-
to e porque ele é chamado de Cordeiro.

 Coelhinho sai da toca:
Separe as crianças para que algu-

mas sejam os coelhos e outras a toca. 
Os escolhidos para serem a toca devem 
unir as mãos no ar. As outras devem ficar 
agachadas em baixo da cobertura. Uma 
das crianças deve ficar no meio da roda 
e gritar: “Coelho sai da toca!” e ao fazer 
isso os coelhos devem correr para a ou-
tra toca. Quem está no meio tem a opor-
tunidade de ficar com um dos lugares. 
Quem ficou sem toca, vai para o meio 
e começa a história de novo. Bambolês 
podem ser usados como toca, também.

Rabo do coelho:
Semelhante à brincadeira tradicio-

nal de Festas Juninas, mas ao invés de 
um burro ou cavalo, aqui quem vai re-
ceber o rabinho de lã ou algodão, é o 
coelho. Desenhe ou imprima um coelho 
grande e cole em uma parede. A criança 
recebe o rabinho e é vendada. Alguém 
gira ela para um lado e para o outro e 

aí ela sai para colocar o pedaço de algo-
dão (ou lã), no lugar certo.

Caça aos ovos:
Essa é tradicional. Antes que as 

crianças cheguem, esconda ovinhos de 
chocolate pela casa e quintal. Entre-
gue a elas cestinhas e vá dando pistas 
de onde podem estar escondidos os 
tesouros. Patinhas feitas com tintas ou 
farinha molhada podem deixar a brinca-
deira mais divertida para elas.

A careta da cenoura:
Corte rodelas de cenoura e separe 

as que sejam médias e grandes. Cada 
um deve colocar um pedaço no olho, 
com a cabeça inclinada para trás. Com 
um apito dê o sinal para que os jogado-
res comecem a competição, levando a 
rodela de cenoura dos olhos até a boca. 
Caiu perdeu! E não pode colocar a mão.

Pintando ovos:
Cozinhe ovos de galinha e entre-

gue tintas coloridas. Elas podem pintar 

com os próprios ou dedos ou com pin-
céis. Quando todas terminarem podem 
fazer uma grande exposição e, depois, 
comê-los!

Amigo ovo/choco:
É como um amigo secreto nor-

mal, mas aqui o presente é comes-
tível! Você pode entregar os papéis 
com nomes alguns dias antes do do-
mingo de Páscoa ou fazer o sorteio 
na hora mesmo. Como ovos podem 
estar um pouco caros, há a opção de 
barras de chocolate, que são igual-
mente deliciosas. Se for só entre 
crianças, ajude-as a descrever os ami-
gos na hora.

Ovos na colher:
Em uma gincana comum são usa-

dos ovos cozidos, mas aqui é possível 
trocá-los por ovinhos de chocolate. 
A lógica é a mesma e o importante 
é andar o mais rápido possível, e até 
correr, se as pequenas conseguirem, 
sem deixar o objeto cair da colher.

Os ovos são escondidos pela casa e quintal e as crianças os recolhem, depositando nas cestas
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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

A gata Meg, de Karina Ludvig e Anderson Lopes

Páscoa: coelho não é presente!
Devido à excessiva venda de coelhos como presente e seu posterior abandono todos os anos, a Páscoa pode se tornar um 
pesadelo para entidades de ajuda aos animais

Cedendo ao impulso, muitos pais 
acabam comprando coelhos para seus 
filhos, sem conhecer a natureza des-
tes animais, que - diferente do que 
muitos imaginam - não é igual à de 
cães e gatos. Portanto, antes de op-
tar por comprar ou mesmo adotar um 
coelho, há questões  importantes a se 
considerar.

Características dos coelhos:
• Coelhos vivem de oito à dez 

anos, o que torna a adoção um com-
promisso de longo prazo.

• Coelhos exigem cuidados vete-
rinários regulares, como qualquer ani-
mal. Muitas vezes é preciso consultar 
um especialista, o que pode custar 
caro.

• Crianças, muitas vezes, que-
rem um coelho para pegar no colo e 
fazer carinho. Porém, por natureza, 
a última coisa que um coelho quer é 
ser apanhado. Coelhos são animais 
de presas e apanhá-los ou segurá-los 
no colo, pode lhes dar a sensação de 
terem sido capturados por um preda-
dor. Por isso, eles podem morder e 
arranhar fortemente na tentativa de 
se soltar, ferindo crianças e adultos 
desavisados.

• Coelhos são rágeis em termos 
de estrutura óssea e qualquer queda 
pode lhe causar sérios ferimentos. 
Por isso, coelhos não são aconselha-
dos para crianças menores de oito ou 
nove anos.

• Coelhos gostam de roer coisas. 
Cabos e fios certamente serão seu 
alvo, o que, além de  causar prejuízo 
financeiro, pode resultar na morte do 
bichinho pela eletricidade.

• Coelhos não vivem bem isola-
dos de outros coelhos. O ideal para 
quem quer ter um coelho como ani-
mal de estimação, é dar-lhe um com-
panheiro.

• Como todo animal, o coelho 
precisa de comida e água, mas o feno 
é muito importante para eles, portan-
to, se torna indispensável.

• Assim como pessoas e qual-
quer outro animal, coelhos não gos-
tam de gaiolas. Ficam tristes e depri-
midos quando são obrigados a viver 
em uma.

• Se a família já possui outros 
pets, atenção: coelhos normalmente 
não se dão bem com outros animais.

• Coelhos não devem ser molha-
do, pois há chances de desenvolver 
fungos na pelagem.  Se houver neces-
sidade de higienizar o animal, pode-
-se utilizar um pano umedecido com 
água-morna.

• A área onde o coelho ficar pre-
cisa de limpeza diária. Eles podem fa-
zem cocô cerca de 300 vezes por dia!

• Coelho não é brinquedo. É 
preciso orientar a criança sobre a ma-
neira corrta de lidar com o bichinho e 
fazê-la compreender que é o animal 
uma vida que precisa de cuidados e 
merece respeito.

• Caso a criança queira muito um 
coelho de presente, mas não tem o 
discernimento necessário, um opção 
é dar-lhe um coelho de pelúcia, até 
que ela seja capaz de entender e cui-
dar de um de verdade.

 
Conscientização

Deve-se pensar muito bem antes 
de comprar ou adotar um coelho. A 
estatística de abandono é triste: cerca 
de um mês após a Páscoao interesse 
no animal já se dissolveu, e ele é lar-
gado, geralmente em algum matagal 
ou soltos à mercê da própria sorte.  
É preciso estar ciente de que é a res-
ponsabilidade de uma vida que será 
sempre dependente de você.

Coelhos não são aconselhados para crianças menores de oito ou nove anos, pois não 
gostam de ser pegos no colo e, por isso, podem morder e arranhar. 

Além de água e comida, o feno é fundamental na dieta dos coelhos
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Manoela Souza estará de aniversário no domingo de Páscoa, dia 
16 de Abril. Felicidades!

Evento de Aniversário de 50 anos do Caça e Pesca no último sábado, 08, reuniu associados 
ao clube que se divertiram com diversos food trucks e o show do Papas da Língua


