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Pega Pega

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 

Eric surpreende Luiza na boa-
te e briga com um dos clientes para 
defendê-la. Maria Pia é expulsa da 
boate por Rúbia. Mônica não conta 
a Evandro que Malagueta a reconhe-
ceu na rua. Maria Pia beija Malague-
ta. Lígia avisa a Maria Pia que vai 
para Ibiza. Mônica se emociona com 
os sapatinhos de bebê que guarda 
em uma caixa. Eric e Luiza vão com 
Bebeth almoçar na casa de Mário. 
Dilson conversa com Dom. Sabine 
diz a Natália que precisa saber suas 
reais intenções com Dom. Pedrinho 
descobre que Eric está ajudando Ne-
lito a sustentar suas despesas.

Rubinho foge da prisão. Au-
rora não consegue impedir Bibi de 
sair com Batoré. Dantas fala com 
Shirley sobre sua desconfiança com 
Mira. Cibele consegue um kit para 
fazer o exame de DNA. Irene exige 
que Mira continue no escritório de 
Eugênio. Zeca conversa com Mere. 
Ivana conta para a psicóloga que se 
identificou com a história de Tereza 
Brant. Joyce troca confidências com 
Cibele. Jeiza acerta com Alan sua 
ida a uma comunidade para um pro-
jeto social. Silvana não se intimida 
com as ameaças de Irene. Ritinha 
avisa a Ruy que irá embora com seu 
filho se Cibele chegar perto dele no-
vamente. Ivana confidencia a Simo-
ne que pode ser transexual.

Thomas conta ao ministro 
como Anna fugiu de sua casa. Nívea 
fica intrigada com a saída de Liu. 
Germana pede para Licurgo deixar 
Hugo cozinhar o almoço para os 
patrocinadores de sua campanha. 
Piatã confessa a Olinto que não 
sabe como curar Jacira. Amália se 
emociona com a descrição que Ce-
cília faz da joia que vendeu e a jo-
vem estranha os questionamentos 
de Peter sobre a joia de sua mãe. 
Greta mente para Wolfgang. Diara 
avisa a Ferdinando para se afastar 
de sua cunhada. Liu volta ao navio e 
ameaça Elvira. Joaquim revela a Le-
opoldina que Chalaça voltou ao Bra-
sil. Anna pede ao ministro que lhe 
conceda a separação. Diara teme o 
que Greta possa fazer contra Ferdi-
nando. Piatã descobre como curar 
Jacira. O ministro toma sua decisão 
e Anna e Thomas ficam apreensivos.

Keyla explica para Tato quem é 
Deco. Lica, Tina e Benê contam para 
Ellen sobre Deco. Keyla pede ajuda 
para as amigas. Tato cobra explica-
ções para Keyla. Roney se desespera 
cuidando de Tonico antes do show. 
Anderson pensa em produzir um ví-
deo da banda de Samantha. Roney 
perde a voz. Dóris agradece a todos 
pela festa. Fio anuncia os vencedo-
res do concurso de melhor barraca. 
Tato vê Keyla saindo do pátio com 
Deco. Jota vê Ellen beijar Fio. Guto 
procura Benê. Roney consegue 
cantar e todos ficam empolgados. 
Keyla pede para conversar com 
Deco depois da festa.

Algumas situações familiares estão tão 
confusas que parecem como novelos de lã 
embaralhados, dos quais não se consegue 
encontrar nem o inicio e nem o fim. Você 
precisa redobrar a paciência e manter a calma 
se quiser alcançar os seus objetivos pessoais. 
O Sol entra no signo de sua oposição, Leão, 
lugar onde ele tem o seu domicilio e esta con-
figuração pode ser útil para você conseguir 
concluir algum acordo, uma parceria ou ain-
da fechar um contrato, mas isso irá demandar 
muita negociação e diplomacia de sua parte. 
Muitas vezes é necessário ceder um pouco 
para ganhar! Lembre-se também de cuidar de 
sua saúde com alimentação saudável.

Você continua a enfrentar vários de-
safios que podem resultar em perturbações 
emocionais que causam desesperança e tris-
teza. Porém, você precisa continuar firme em 
seus propósitos se quiser sair vitorioso desse 
período de crise, usando toda a sua criati-
vidade e resiliência para se adaptar às no-
vas possibilidades que a vida lhe apresenta. 
Aproveite a Lua Nova de Leão para se forta-
lecer energeticamente e também aproveite o 
aspecto favorável entre Netuno, seu regente, 
e Plutão que transita em Capricórnio, para fa-
zer novos planos para seu futuro profissional. 
Muitas vezes a solução está bem perto de nós 
e não conseguimos enxergá-la! Abra os olhos!

Enquanto o Sol, em conjunção com seu 
regente Marte, inicia o trânsito em Leão, você 
se sentirá ainda mais cheio de energia e louco 
para dar andamento a todos os seus projetos! 
Mas cuidado, ariano, nada de pressa, pois se 
você não planejar direito as suas iniciativas 
acabará dando com os burros n’água. Lembre-
-se de que a pressa é inimiga da perfeição e eu 
diria também que pode expor você a situações 
perigosas. Se for viajar, seja prudente nas estra-
das para não sofrer acidentes. As configurações 
astrológicas desta semana sugerem ainda que 
algo irá mexer com seu coração, portanto, se 
você estiver à procura de um parceiro, abra os 
olhos e deixe o destino surpreender você!

Enquanto seu regente, Vênus, estiver 
transitando na área relativa às finanças, você 
terá muitas ocasiões para fazer bons negó-
cios e fechar contratos o que, neste período 
difícil, não deve ser desprezado. Então você 
deve aproveitar para dar andamento a alguns 
planos engavetados ou empacados até agora! 
Você pode pensar também numa viagem de 
lazer com seus entes queridos quando poderá 
finalmente relaxar após ter enfrentado os de-
safios dos últimos tempos. Procure, no entan-
to, manter ainda sob controle o seu orçamen-
to para poder fazer frente a alguns imprevistos 
financeiros: neste período de ferias você pode 
gastar mais do que havia planejado!

Enquanto o benéfico Vênus estiver tran-
sitando em seu signo você pode continuar 
sorrindo porque muitas coisas estão finalmen-
te dando certo em sua vida. Porém, parece 
que no fundo você não consegue se sentir 
inteiramente satisfeito. Afaste de seu coração 
essa sensação estranha que causa confusão e 
incerteza e confie mais em você mesmo para 
alcançar as suas metas pessoais. Mesmo os pe-
quenos obstáculos e atrasos que tornam mais 
difíceis a sua caminhada serão superados facil-
mente se você continuar firme e não se deixar 
distrair por detalhes ou palpites sem consis-
tência. Evite mal-entendidos com parceiros e 
colegas, expondo as suas dúvidas com clareza.

O Sol deixou o seu signo e a Lua se jun-
tou a ele no signo de Leão, deslocando o foco 
das energias na área relativa às finanças. Você 
pode pensar em fazer novos investimentos e 
tomar iniciativas que sejam relativas a novos 
empreendimentos. Com criatividade você con-
seguirá superar alguns obstáculos que persis-
tem em seu caminho, e logo estará avançando 
rumo aos seus objetivos. Aproveite esta sema-
na para cuidar também do seu bem-estar, ini-
ciando uma nova atividade física ou uma dieta 
desintoxicante. As configurações astrológicas 
desta semana alimentadas pela Lua Nova de 
Leão indicam ser esse um ótimo período para 
as diversões e atividades culturais.

O Sol ingressou em seu signo acompa-
nhado pela Lua e essa lunação indica que você 
estará experimentando uma renovação ener-
gética que lhe oferece a possibilidade de se 
lançar em novas iniciativas. Você pode pensar 
em investir num novo empreendimento ou 
até aproveitar o período de ferias para fazer 
uma viagem de lazer. O fato é que esta será 
uma semana repleta de ação. As atividades fí-
sicas serão muito bem-vindas, especialmente 
aquelas que fortaleçam o coração e a coluna, 
pontos frágeis do seu organismo. Só há um 
ponto negativo: a conjunção de Marte com o 
Sol indica período de maior irritabilidade e 
especialmente o perigo de acidentes!

Mercúrio, seu regente, já está nos últi-
mos graus do signo de Leão de onde sairá na 
próxima semana para ingressar em seu signo 
do qual ele é regente. Essa é uma boa notícia, 
pois indica que você estará se sentindo mais 
preparado para uma rotina de trabalho, orga-
nizando sua vida e dando andamento aos seus 
projetos pessoais. Um bom aspecto entre Mer-
cúrio e Urano, em meados da semana, aumenta 
sua capacidade mental e intuitiva e isso o aju-
dará a estabelecer novas metas criativas para 
superar os percalços da sua vida diária. Este as-
pecto também pode trazer algumas novidades 
como convites para participar de atividades 
coletivas e até para viajar com amigos.

Enquanto Júpiter estiver transitando em 
seu signo você poderá continuar a experimen-
tar um período de grandes oportunidades onde 
a expansão do campo profissional se beneficia 
de maneira especial. No entanto, você sofre 
muitas pressões provenientes de todo lado e 
precisa se desdobrar provocando tensões físi-
cas e emocionais -para não falar das mentais-, 
que em muitos casos impedem um descanso 
tranquilo. Talvez você precise pensar de apoiar-
-se em colaboradores e parceiros para aliviar 
um pouco o peso de suas responsabilidades! 
Existe também uma oposição de seu regente 
com o planeta Saturno indicando o aumento da 
cristalização de sais: tome muita água!

A sua semana inicia com uma atividade 
intensa por causa dos inúmeros compromis-
sos assumidos e que visam remanejar princi-
palmente o campo profissional, eliminando 
as preocupações financeiras. Seus esforços 
estão dando melhores resultados e por cau-
sa disso você não deve desistir agora e nem 
mudar suas táticas. Alimente-se com os pe-
quenos êxitos que o céu lhe concede e vá 
ajustando suas iniciativas pessoais buscando 
novas alternativas. Com mais criatividade e 
maleabilidade acabará contornando os prin-
cipais obstáculos e sairá vitorioso e fortale-
cido. Procure aprender com os tropeços da 
vida evitando mágoas e rancores.

Você parece estar matando um leão por 
dia e não está livre dos inúmeros aborreci-
mentos que causam preocupações e lhe tiram 
o seu natural bom- humor. Porém, você deve 
pensar de forma positiva se quiser ir adiante 
com seus projetos pessoais. Este período de 
provação, por mais difícil que lhe pareça, ser-
virá para fortalecer ainda mais sua vontade e 
lhe fornecerá os alicerces para que seu futu-
ro seja mais firme e próspero. Nesta semana 
procure ser feliz com os pequenos êxitos do 
dia a dia e não se queixe dos desafios que a 
vida lhe apresenta, mas aprenda a lidar com 
cada desafio de maneira a aprender uma lição 
por dia. O céu irá recompensá-lo!

Esta pode ser uma semana chave 
para você tomar aquela decisão que es-
tava adiando há algum tempo. Algumas 
situações são como abcessos que quando 
estouram causam alivio e permitem que 
se cure algo que já estava desgastado e 
causando mal-estar. Você não está livre 
de novos desafios, mas alcançará alguns 
de seus objetivos e consequentemente se 
sentirá mais otimista enxergando o futuro 
de forma esperançosa. Este é um momento 
em que os acordos e as parcerias requerem 
muita paciência e diplomacia. A tensão en-
tre Vênus e seu regente, Saturno, indica o 
aumento de dores articulares. Cuide-se.

O apresentador do programa 
do GNT, “Tempero de Família” tem 
dado o que falar nos últimos meses. 
Rodrigo Hilbert, marido da também 
apresentadora Fernanda Lima, cha-
mou atenção nas redes sociais por 
suas declarações a respeito do seu 
comportamento no ambiente fami-
liar. 

Com a esposa na capa da revista 
Glamour, Rodrigo Hilbert foi o es-
colhido para a coluna. A celebrida-
de soltou a voz ao ser questionado 
sobre o que todo homem deveria 
experimentar uma vez na vida: “se 
vestir de drag”, respondeu. Ele mes-
mo já vivenciou a situação em um 
dos programas “Amor e Sexo”, apre-
sentado por sua esposa, em março 
deste ano, surpreendendo a própria 
Fernanda Lima.

Rodrigo Hilbert dá
declaração inusitada

Na última quarta-feira (19), 
os telespectadores da Rede Glo-
bo foram pegos de surpresa, após 
Flávio Ricco divulgar que Evaristo 
Costa não irá renovar seu contrato 
com a emissora. De acordo com in-
formações do próprio colunista, o 
jornalista já comunicou a direção 
da Globo o desejo de não renovar 
seu contrato, alegando motivos 
pessoais.

Segundo amigos próximos de 
Evaristo, ele pretende ficar de fora 
das telas no próximo ano e morar 
fora do Brasil, junto com a esposa, 
Amalia Stringhini, e as filhas, Anto-
nella e Francesca. Como já era de 
se esperar, os fãs logo foram até 
as redes sociais, para falar sobre o 
quanto tinham ficado em choque e 
boquiabertos, com tal notícia, que 
pegou muita gente de surpresa.

Revelado motivo para Evaristo 
Costa deixar a Rede Globo



Gazeta - sexta-feira, 28 de julho de 2017 - Caderno Beats Beleza

A busca pela jovem depois de 
certa idade não é de hoje. E ges 
produtos que produzem os melho-
res resultados são uma fortuna e, 
por isso, inacessíveis para a maio-
riadas pessoas.

Com esse tratamento simples e 
econômico, você vai poder retardar 
as rugas e manter a pele firme. Seus 
ingredientes nutrem e deixam-na 
bem firme, graças ao colágeno con-
tido na gelatina.

Botox caseiro
Antes de proceder ao trata-

mento, cerifique-se de quem tem 
o rosto e o pescoço bem higieniza-
dos e secos.

Ingredientes:

Clara de ovo: 1 colher de sopa
Hipoglós de amêndoa: 2 colhe-

res de sopa
Gelatina sem sabor: 1 colher de 

chá
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes 

em um pote de  vidro;
Misture bem, com o auxílio de 

um pincel;
Pincele o rosto com o prepara-

do e massageie suavemente;
Deixe repousar por 20 minutos;
Enxágue com água e sabonete 

de glicerina;
Retire os resíduos com papel 

toalha ou uma toalha de algodão 
umedecida.

Esse tratamento pode ser reali-
zado até 3 vezes por semana.

Botox caseiro para
rejuvenescer a pele

Boho, sexy, punk: entenda 
os vários tipos de estilos

As tendências podem ser ditadas 
pelas grifes que apresentam suas co-
leções nas passarelas ou então pelas 
it-girls, que desfilam por aí com peças 
que viram queridinhas e objetos de de-
sejo de muitas mulheres. Mas, ao con-
trário do que muitas pensam, essas pe-
ças que são acrescentadas ao look não 
mostram o estilo de alguém. Segundo a 
consultora de moda e imagem Luciana 
Ulrich, as pessoas devem se conhecer, 
saber suas preferências, sua rotina, o 
que melhor valoriza sua beleza e seu 
tipo físico antes de definir o seu estilo. 
“É um exercício de autoconhecimento”, 
acrescentou.

As tendências devem sempre se-
rem adaptadas ao estilo, levando em 
consideração outros fatores. “Tem que 
respeitar o dia, os limites do corpo, da 
idade e do bolso”, explicou a consulto-
ra. O estilo de vida da pessoa é um dos 
fatores mais importantes que devem ser 
levados em consideração.

Ter estilo não é sinônimo de enten-
der de moda e, sim, mostrar sua perso-
nalidade na hora de se vestir. “O estilo é 
toda a manifestação de uma pessoa e a 
marca pessoal dela. A pessoa sem estilo 
é aquela que não tem essa marca, segue 
o que os outros usam ou falam para ela 
que é moda. É aquela pessoa que parece 
um camaleão, cada dia está de um jeito 
diferente”, definiu Luciana.

Apesar disso, existem algumas pe-
ças-chave que podem transcender para 
todos os gostos. Para a consultora, o 
blazer é fundamental no guarda-roupa 
de qualquer um. “A pessoa irá escolher 

o modelo que mais combina com seu 
estilo”, disse. Para desvendar os vários 
tipos de estilo, Luciana e a também 
consultora de moda Viridiana Barreira 
deram definições básicas dos mais co-
nhecidos. Veja:

Boho: é um estilo que surgiu nos 
anos 1970 com a mistura de várias ten-
dências como hippie, boêmio, folk e 
vintage. “Batas, vestidos e muitos aces-
sórios, como colares e chapéus, com-
pletam o look”, disse Luciana. Segundo 
Viridiana, pessoas que optam por esse 
estilo geralmente compram peças em 
brechós e preferem aquelas com silhue-
ta confortável. “Adoram coisas desfia-
das, sapatos baixos e conforto”, disse.

Hippie chic: é um estilo que traz 
o hippie da década de 1970, mas com 
muito refinamento. Calça flare, franjas e 
vestidos longos bem acabados marcam 
esse estilo. “As mulheres podem usar 
peças tie-dye, florais e até palha, mas 
sempre de forma glamourosa”, acres-
centou Viridiana. Para ela, é possível 
arriscar e compor um look “high-low”, 
misturando peças baratinhas com algu-
mas mais finas.

Rocker: “este é um estilo que se 
renovou e fez a cabeça de muita gente. 
Agora ele tem mais leveza nas roupas”, 
disse Luciana. Peças de couro, camisetas 
com estampas e tachas fazem parte do 
estilo. “Atualmente dá para seguir essa 
linha rocker mesclando peças mais deli-
cadas com um sapato mais fino”, acres-
centou Viridiana.

Punk: “é um estilo que surgiu no fi-
nal da década de 1970, mas hoje em dia 

podemos reconhecer alguns elementos 
como suspensório, peças xadrez, alfi-
netes, calças justas e rasgadas, lenços 
no pescoço e coturnos”, disse Luciana. 
Segundo Viridiana, o movimento punk, 
que criou o estilo em si, surgiu nos anos 
1970 e passou da música para a moda. 
“Ele era bem mais pesado antigamente. 
Hoje, no verão, as pessoas que seguem 
o estilo usam shorts detonados e sandá-
lias”, acrescentou.

Retrô ou vintage: “é um estilo que 
transmite uma imagem de uma mulher 
única, original, exclusiva e criativa”, 
disse Luciana. A mulher que segue esse 
estilo tem muita inspiração na escolha 
de suas roupas e, mesmo usando pe-
ças convencionais, ela dá o seu toque 
de exclusividade. Peças personalizadas 
e mistura de artigos atuais com os de 
outras épocas se destacam. Além disso, 
elas adoram frequentar brechós espe-
cializados. “Algumas pessoas apostam 
em acessórios como óculos com design 
mais antigo, colares de camafeus e pe-
ças que são releituras”, disse Viridiana.

Clássico ou tradicional: é um estilo 
que preza pela atemporalidade, passan-
do uma imagem conservadora. “Suas 
roupas são mais estruturadas e com 
cores sólidas”, acrescentou Luciana. “A 
mulher clássica é adepta do ‘menos é 
mais’. Ela é mais conservadora, exclui 
qualquer peça da modinha e, geral-
mente, tem alguma marca queridinha”, 
acrescentou Viridiana.

Geek: esse estilo é nerd cool. “São 
nerds da atualidade. Adoram sobrepo-
sições, camisetas com estampas diver-
tidas, cabelo moderno e têm o óculos 
de grau grande como marca registrada”, 
destalou.

Glam: as mulheres com esse es-
tilo adoram tendências e looks com 
glamour. “Este estilo é sexy na medida 
certa, tem brilho e inclui só peças ‘high’. 
Acessórios não faltam, nem maquiagem 
e cabelos arrumados”, explicou Viridia-
na. “Como o nome diz, é uma maneira 
de usar peças glamourosas”, acrescen-
tou.

Casual: este estilo segue uma li-
nha despreocupada e calça jeans com 
camiseta é a melhor opção. “O estilo 
é descontraído e até aquelas combina-
ções mais arrumadinhas ganham um ar 
despojado da maneira que é usado: uma 
blusa para fora, um sapato baixo”, disse.O estilo Boho surgiu nos anos 1970 com a mistura de várias tendências

A pele do rosto está sempre 
exposta a diversos fatores que in-
fluenciam a sua saúde, como o es-
tresse, alimentação, variação hor-
monal, além de fatores externos 
como a incidência solar, poluição, 
resíduos e, claro, a maquiagem.

Com isso, a tendência é a esti-
mulação da produção de glândulas 
sebáceas, o que resulta no aspecto 
oleoso da pele além de promove-
rem a obstrução dos poros, causan-
do acnes e, em alguns casos, até 
inflamações.

Os cuidados diários como a 
limpeza com sabonetes específicos 
ou adstringentes é muito importan-
te, mas de tempos em tempos é ne-
cessária uma limpeza mais profun-
da, com produtos que possuam os 
princípios ativos necessários para 
cada tipo de pele. Nesses momen-
tos a presença de um profissional 
especialista é o ideal para fazer 
uma avaliação correta da pele.

A limpeza de pele feita regular-
mente ajuda na diminuição do ex-
cesso de oleosidade, pois remove 
as células mortas que se acumulam 
na camada superficial da pele, res-
taura e equilibra o Ph da epiderme, 

que melhora o tônus, deixando-a 
mais firme e com mais elasticidade, 
previne o envelhecimento, além de 
proporcionar uma aparência sem-
pre limpa, hidratada, saudável e 
jovem. A renovação celular é esti-
mulada constantemente, resultan-
do em uma pele mais lisa e livre de 
manchas.

A rotina de cuidados com o 
rosto, como a higienização e esfo-
liação é muito importante e ajuda 
a manter os benefícios da limpeza 
profunda por mais tempo.limpeza 
homem

É claro que a periodicidade é 
particular, mas em média, como a 
renovação da pele se dá a cada 30 
ou 40 dias, recomenda-se que esse 
seja o intervalo entre as sessões. 
Mas lembre-se, isso é uma média, 
nada como a avaliação de uma pro-
fissional para orientar corretamen-
te os cuidados e intervalos para o 
seu caso especificamente.

O procedimento é indicado 
para homens e mulheres e também 
para todos os tipos de pele. Uma 
pele bem cuidada é fundamental 
para nos sentirmos bem, saudáveis 
e confiantes.

A importância da limpeza 
facial na sua saúde

É possível tomar cuidados extras com a pele sem gastar muito



Gazeta - sexta-feira, 28 de julho de 2017 - Caderno BeatsAgenda

Festas no sábado (29)
Sábado
Festa: Michael Jackson Tribute + 
Festa anos 80
Onde: Ferrovia Live
Quando: 29 de julho, a partir da 
meia-noite
Quanto: R$ 15,00 Festa: Pista Certa

Onde: Muinho Club - Farroupilha
Quando: 29 de julho, a partir das 23h
Quanto: antecipados R$ 20,00
Festa: Rock n’ roll festival tributos! 
Onde: Show Bar - Carlos Barbosa
Quando: 29 de julho, a partir das 22h
Quanto: R$ 10,00

Programe-se para o final de semana
01/08/2017
A Garota Húngara (2015)
A Salvação (2014)
Aussie Gold Hunters (2016)
Awake: A Dream From Stan-

ding Rock (2017)
Bruno and Boots: Go Jump in 

the Pool (2016)
Cão Selvagem (2017)
Close Your Eyes Before it’s 

Dark (2016)
Corrente do Mal (2014)
Effie Gray – Uma Paixão Repri-

mida (2014)
Empire of the Tsars (2016)
Everyday Miracles (2014)
Have You Ever Fallen in Love, 

Miss Jiang? (2016)
Inspetor Bugiganga 2.’: 2ª 

temporada (2015)
Killjoys: 2ª temporada (2016)
Life plan A and B (2016)Liga 

dos Deuses (2016)
Love Storm (2003)
Maz Jobrani: Immigrant 

(stand-up original) (2017)
Neve Negra (2017)
Nunca diga seu nome (2016)
Nurses Who Kill (2016)
O Cristo Cego (2016)
O Instituto (2017)
Opening Night (2016)
Os Contos da Masha (2012)
Penn & Teller: Temporada 

(2011)
Perdido Na Armênia (2012)
Sobrevivendo a Escobar, Alias 

JJ (2017)
The Bomb (2015)
The Music of Strangers: Yo-Yo 

Ma and the Silk Road Ensemble 
(2015)

The Real Football Factories UK 
(2006)

The Royal House of Windsor 
(2017)

The Search for Freedom 
(2015)

The Truth About Alcohol 
(2016)

Top Model (2016)
Um Momento Pode Mudar 

Confira os lançamentos Netflix para agosto

Tud’ (2014)
Un plus une (2015)
Under Arrest: 6ª temporada 

(2016)
04/08/2017
Ícaro (documentário original) 

(2017)
King: Uma História de Vingan-

ça (2017)
Voltron: O Defensor Lendário: 

3ª temporada (2017)
Wet Hot American Summer: 

Dez Anos Depois (2017)
05/08/2017
‘Getúlio’ (2014)
06/08/2017
Orphan Black: 5ª temporada, 

ep. 09 (2017)
07/08/2017
Twin Peaks: The Return: episó-

dio 13 (2017)
08/08/2017
Patrulha Canina: 2ª tempora-

da (2014)
10/08/2017
Diário de um exorcista – Zero 

(2016)
11/08/2017
Atypical (2017)
Nossa Casa – As Aventuras de 

Tip e Oh: 3ª temporada (2017)
Nu (2017)

Twin Peaks: The Return, lançará no dia 14/08/2017

12/08/2017
Argo (2012)
Los Herederos (2015)
13/08/2017
Minions (2015)
Nexo Knights: 2ª temporada 

(2016)
Orphan Black: 5ª temporada, 

ep. 10 (2017)
14/08/2017
Twin Peaks: The Return: epi-

sódio 14 (2017)
15/08/2017
Brad Paisley’s Comedy Rodeo 

(stand-up original) (2017)
16/08/2017
Gritos Mortais (2007)
18/08/2017
Marvel – Os Defensores 

(2017)
21/08/2017
Twin Peaks: The Return: epi-

sódio 15 (2017)
22/08/2017
Lynne Koplitz: Hormonal Be-

ast (stand-up original) (2017)
25/08/2017
Death Note (2017)
Desajustados (2017)
28/08/2017
Twin Peaks: The Return: epi-

sódio 16 (2017)

Dia 11/08/2017 a Netflix lança Atypical
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Samsung lança Galaxy S8+ 
com 6 GB RAM no Brasil

O top de linha da Samsung para 
2017, o Galaxy S8+, agora está che-
gando ao Brasil com mais poder de 
fogo: 6 GB de RAM com 128 GB de 
armazenamento interno — com mi-
croSD, o smartphone chega ao combo 
6 GB/384 GB.

“Com tela de 6,2 polegadas e, 
assim como os outros modelos, com 
o Display Infinito, que ocupa quase 
toda a frente do dispositivo (...) O 
Galaxy S8+ possui revestimento Cor-
ning Gorilla Glass 5, tanto no display 
quanto na parte traseira, e alia resis-
tência a um acabamento elegante e 
sofisticado”, comentou a Samsung.

“Para oferecer o máximo desem-
penho aos usuários, o novo modelo, 
assim como os outros produtos da 
família Galaxy S8, possui processador 
de 10nm, primeiro no mercado, que 
permite alta velocidade e proporcio-
na alta performance no dia a dia, ao 
rodar aplicativos e jogos complexos, 
sem grande gasto de energia, o que 
aumenta a sua eficiência”.

Dessa maneira, o consumidor 
agora encontra o Galaxy S8+ com 
processador Exynos 8895, 6 GB de 
memória RAM e 128 GB expansíveis 
de memória interna por um preço su-
gerido de R$ 4.799.

“O novo Galaxy S8+ de 128GB 
e 6GB de memória RAM chega para 
oferecer aos consumidores bra-

sileiros uma experiência comple-
ta aliando performance, design e 
autonomia”,afirma Renato Citrini, 
Gerente Sênior de produtos da área 
de dispositivos móveis da Samsung 
Brasil.

Se você ficou interessado, o S8+ 
com 6 GB RAM já está disponível nas 
principais varejistas de todo o Brasil. 
Sobre cores, a Samsung disponibili-
zou essa versão mais parruda apenas 
na cor preta.

O aparelho já está disponível em lojas de todo o país 

Índia quer proibir carros 
autônomos

Os carros autônomos são veícu-
los que não precisam ser conduzidos 
por motoristas, e embora a novidade 
seja uma das apostas das montado-
ras para o século XXI, o ministro de 
transporte e estradas da Índia, Nitin 
Gadkari, já afirmou que não vai per-
mitir os carros autônomos  rodarem 
no país, isso porque visa preservar 
os empregos dos indianos.

“Não vamos permitir carros au-
tônomos na Índia. Estou sendo bem 
claro em relação a isso. Não vamos 
permitir qualquer tecnologia que vá 
tirar empregos. Em um país em que 
se tem desemprego, você não pode 

ter uma tecnologia que vai acabar 
tomando os empregos das pessoas”, 
afirmou.

Atualmente, o país conta com 
22 mil motoristas comerciais, um 
aumento de 5 mil previsto pelo go-
verno em função de programas de 
incentivo e também pela abertura de 
centros de treinamento. O ex-CEO 
da Uber, Travis Kalanick, ex-CEO da 
Uber, e o atual CEO da Google, Sun-
dar Pichai, já declararam que o maior 
motivo para que a Índia não receba 
veículos autônomos é o trânsito caó-
tico e a falta de infraestrutura viária 
no local.

Trânsito na Índia é conhecido por ser um dos mais caóticos do mundo

Cientistas afirmam que 
existe água na Lua

Uma pesquisa publicada na 
revista científica “Nature Geoscien-
ce”, na segunda-feira (24), fala so-
bre uma possível existência de água 
na Lua. O estudo, realizado por pes-
quisadores da Universidade Brown, 
dos Estados Unidos, coletou dados 
através de satélites e a partir disso 
ficou afirmado que há água presa 
no interior de depósitos vulcânicos 
lunares.

Os cientistas usaram espectrô-
metros para analisar a luz refletida 
pela superfície da Lua. Com isso, é 
possível ter uma ideia da composi-
ção do solo e da radiação emitida 

conforme a área é aquecida, dados 
que posteriormente foram cruza-
dos com as informações obtidas do 
material lunar coletado pelas mis-
sões Apollo.

Com os detalhados resultados 
em mãos, os cientistas dizem ter 
encontrado vestígios de água em 
quase todos os grandes depósitos 
vulcânicos mapeados na superfície 
lunar. Desde 2008, eles têm come-
çado a encontrar vestígios de água 
na Lua. Uma futura exploração lu-
nar também poderia ser impactada 
pela descoberta, com a possibilida-
de de extração de água do solo.

Desde 2008 cientistas têm encontrado vestígios de água na Lua

FIFA 98: 20 anos do melhor FIFA
de todos os tempos

O dia 17 de junho de 1997 marcou 
a chegada de um clássico. Talvez nem 
mesmo a Electronic Arts tivesse a noção 
de que acabava de lançar um dos me-
lhores jogos de futebol já desenvolvidos 
pela humanidade, mas foi exatamente 
isso que aconteceu com o lançamento 
de FIFA: Road to World Cup 98— ou 
simplesmente FIFA 98.

Seja pela trilha sonora mais co-
nhecida da série ou então pela grande 
quantidade de seleções disponíveis, o 
game trouxe uma série de inovações 
para a franquia, contou com melhorias 
que aprofundaram as novidades vista no 
seu antecessor e ajudou a redefinir os 
jogos de futebol, indicando o sucesso 
da aposta da EA no esporte bretão.

Woo-hoo, when I feel heavy metal 

?
Se você é mais antigo no mundo 

da jogatina, provavelmente deve saber 
do que vamos falar agora. FIFA 98 inau-
gurou a era das trilhas licenciadas nos 
jogos de futebol, algo que persiste até 
hoje na franquia da EA e foi copiado 
também pela Konami no Pro Evolution 
Soccer/Winning Eleven.

A abertura do game era embalada 
por “Song 2”, do grupo britânico Blur, e 
se tornou não só a mais icônica de todos 
os FIFAs, mas também uma das mais co-
nhecidas de todo o universo dos games. 
A melodia suave e o refrão marcante gru-
daram na cabeça dos jogadores e ajuda-
ram a tornar o título ainda mais icônico.

A caminho da Copa

A expressão “Road to World Cup” 
(A Caminho da Copa do Mundo) que ser-
via de subtítulo ao jogo não estava ali 
por acaso. Isso porque o quinto título da 
franquia inaugurada em 1993 colocava 
nada menos do que 172 seleções à sua 
disposição. Sim, isso mesmo, quase to-
das as equipes nacionais filiadas à Fifa 
eram jogáveis.

Como a proposta de FIFA 98 era 
replicar as eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 98, as 170 seleções que 
competiram por vagas no mundial da 
França podiam ser escolhidas em duelos 
amistosos ou torneios — ficaram de fora 
apenas Mali e Níger, que desistiram de 
disputar as eliminatórias. As outras duas 
eram França, classificada por ser a sede 
do mundial, e Brasil, campeão em 1994 
(essa foi a última copa em que o cam-
peão da edição anterior se classificava 
automaticamente).

Para jogar a Copa do Mundo em 
FIFA 98, você tinha antes que passar pe-
las eliminatórias no modo Road to World 
Cup. Assim, ao selecionar uma determi-
nada seleção, seu escrete devia enfren-
tar os concorrentes regionais dentro das 
regras definidas por cada confederação 
e só depois, caso se saísse bem, podia 
sentir a glória de disputar um mundial.

E os palcos dos duelos também 
eram democráticos: o game contava 
com 16 estádios oficiais, em 16 países 
diferentes. Com uma praça esportiva 
em cada confederação regional da Fifa, 
até mesmo o Maracanã, ainda Maior do 
Mundo e mais icônico dos estádios bra-
sileiros, estava lá.

 A abertura do game era embalada por “Song 2”, do grupo britânico Blur, e se
tornou não só a mais icônica de todos os FIFAs, mas também uma das mais
conhecidas de todo o universo dos games
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Motorola lança celular 
“inquebrável”
Novidade foi apresentada em evento na cidade de Nova Iorque e já está 
disponível em todo o mundo

Em um evento para a imprensa 
realizado em Nova York, a Motorola 
apresentou hoje o seu novo “top de 
linha reforçado”, o Moto Z2 Force. O 
aparelho tem especificações parrudas 
e, assim como na geração anterior, 
uma tela com tecnologia Shatter-
Shield, significativamente mais resis-
tente a quebras do que o que vemos 
em vidros Gorilla Glass tradicionais.

O novo smartphone segue es-
sencialmente o mesmo design do Z2 
Play, anunciado pela marca há alguma 
semanas e já disponível comercial-
mente ao redor do mundo. O leitor 
de digitais agora tem um design agra-
dável e parece de fato integrado ao 
corpo do aparelho, diferente do que 
vimos na versão anterior do disposi-
tivo.

Além disso, outra coisa interes-
sante acerca desse novo modelo é o 
sistema de câmeras na parte traseira, 
que agora tem dois sensores, cada 
um com 12 MP e recursos fotográ-
ficos interessantes. É curioso notar 
que um dos sensores é preto e bran-
co, capaz de capturar imagens nesse 
esquema de cores de forma natural e 
também auxiliar o sensor principal na 
ontenção de detalhes para as fotos 
coloridas.

Assim que a Motorola publicar 
algumas amostras da câmera, vamos 
atualiar este texto.

Menos bateria
Outra mudança interessante diz 

respeito à bateria. A versão force, no 
ano passado, foi sinônimo de boa au-
tonomia na comparação com o Moto 
Z comum, que tinha um corpo muito 
esbelto e, por isso, pouca capacidade 
de bateira. Agora, entretanto, o Z2 
Force está seguindo mais ou menos 
esse caminho.

Ele perdeu 22% da sua capaci-

dade de carga, ficando com apenas 
2.730 mAh contra os antigos 3.500 
mAh. Não sabemos o quanto isso 
pode impactar de fato no desempe-
nho do celular, mas é bem provável 
que vejamos uma diminuição signifi-
cativa na autonomia.

Especificações liberadas 
até agora

Chipset: Qualcomm Snapdragon 
835

CPU: octa-core de 2,45 GHz
GPU Adreno 540
Tela: AMOLED ShatterShield de 

5,5’’, resolução 2K (2560 x 1440 pi-
xels)

RAM: 4 GB ou 6 GB
Armazenamento: 64 GB ou 128 

GB + entrada para cartão micro SD 
de até 2 TB

Câmeras traseiras: 12 + 12 MP 
(segunda câmera monocromática) 

com abertura f/2.0
Câmera frontal: 5 MP com aber-

tura f/2.2 e flash duplo em dois tons
Extras: leitor de impressões digi-

tais compatível com gestos
Bateria de 2.730 mAh com cone-

xão USB-C
Peso: 140 gramas
S.O: Android Nougat 7.1.1 com 

atualização para o Android O 8.0 em 
breve

Como você pode conferir, o novo 
top de linha da Motorola conta com 
novo chip Snapdragon 835 da Qual-
comm, que, além de maior desempe-
nho e melhor eficiência energética, 
entrega também mais conectividade. 
Esse é um dos primeiros aparelhos 
do mundo a contar com LTE gigabit. 
Dessa forma, se a sua rede 4G tiver 
suporte a esse padrão, você poderia 
navegar a velocidades incríveis no seu 
dispositivo móvel.

 O leitor de digitais agora tem um design agradável e parece de fato integrado ao 
corpo do aparelho, diferente do que vimos na versão anterior do dispositivo 

Microsoft anuncia mudanças no Paint
O Paint nasceu em 1985 com o 

nome de Paintbrush, integrado ao 
Windows 1.0. Sem o intuito de ser 
um editor de imagens de concorrên-
cia alta, e com comandos capazes 
de serem utilizados até mesmo por 
crianças, a Microsoft anunciou no iní-
cio desta semana o fim da atualização 
do programa. A notícia foi repercuti-
da na mídia como o “fim do Paint”, 

entretanto a empresa emitiu um co-
municado horas depois afirmando 
que o MS Paint não está indo embora 
completamente e que estará dispo-
nível para download em breve. Os 
usuários também podem contar com 
o novo Paint 3D para usar as velhas 
ferramentas 2D.

A última atualização considerável 
do Paint ocorreu em 2009, por conta 

do Windows 7, quando novas formas 
foram incluídas, além de melhorias 
gerais de interface e performance, 
que acabaram originando o Paint 3D.

A decisão de mudança foi quan-
do a Microsoft determinou a elimina-
ção do aplicativo do Windows 10, a 
partir do Creators Update, previsto 
para chegar aos usuários em setem-
bro.

“O Microsoft Paint não está indo 
embora. Além das novas ferramentas 
3D, muitos dos recursos amados do 
MS Paint, como a edição de imagens 
e a criação em 2D, estão no Paint 3D, 
disponibilizado com a Atualização 
para Criadores do Windows 10. No 
futuro, o MS Paint estará na Windows 
Store gratuitamente e continuaremos 
a oferecer atualizações e experiên-
cias no Paint 3D, para que as pesso-
as tenham as melhores ferramentas 
criativas em um único lugar”,informa 
a fabricante do Windows.Novo Paint 3D ainda conta com ferramentas de execução de desenhos

Adobe anuncia fim do 
Flash Player
Ferramenta deve deixar de existir no final de 2020

Já tinha esquecido da existên-
cia do bom e velho Flash? Bem, 
nós não o culpamos, visto que pra-
ticamente todas as principais pla-
taformas e navegadores do mer-
cado abandonaram o plugin pelo 
HTML5. Resta, no entanto, que a 
própria Adobe enterre de vez a 
ferramenta – algo que, pelo visto, 
a empresa finalmente decidiu fa-
zer, mesmo que não tão cedo.

Em um anúncio feito pela 
companhia através de seu Twitter 
e de seu blog, a Adobe anunciou 
que vai parar de distribuir e atuali-

zar o Flash Player, mas que isso vai 
acontecer em um futuro um tanto 
distante: apenas no fim de 2020.

Quem ainda estará usando a 
plataforma quando mesmo ago-
ra o plugin já foi praticamente 
abandonado por todos? Acredite 
se quiser, mas eles ainda existem, 
como várias ferramentas usadas 
por serviços ou até mesmo em-
presas inteiras, de acordo com o 
anúncio.

Logo, a Adobe se comprome-
teu a continuar oferecendo supor-
te e atualizações até a data.

A Adobe anunciou que vai parar de distribuir e atualizar o Flash Player, mas que isso 
vai acontecer em um futuro um tanto distante: apenas no fim de 2020
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Quadrilhas se aprimoram no golpe “Don Juan” e cresce o número de vítimas
Principal faixa etária das vítimas são mulheres com idades entre 40 e 50 anos

A história parece roteiro de 
cinema: a mulher se apaixona e 
acaba descobrindo que na verdade 
tudo é um plano minucioso, e que 
ela não passa de mais uma peça 
em um tabuleiro de estelionato. 
No entanto, o assunto é real, e a 
própria Receita Federal divulgou 
na última semana um alerta sobre 
o denominado “golpe do amor”, 
também conhecido como “golpe 
Don Juan”.

O órgão foi levado a emitir o 
comunicado devido ao crescente 
número de casos na alfândega do 
aeroporto de Guarulhos, nos quais 
mulheres são induzidas a fazer 
depósitos em troca de bens e be-
nefícios supostamente retidos no 
local.

A trama do golpe tem como 
base criminosos que criam perfis 
falsos nas redes sociais, geralmen-
te passando uma ideia ao contrá-
rio de quem realmente são. Nas 
redes, eles se passam por estran-
geiros com alto poder aquisitivo 
e apaixonados, prometendo uma 
vida de Cinderela para as vítimas, 
que caem na emboscada. O golpe 
tem o ápice quando eles revelam 
que enviaram presentes para as 
mulheres, mas que elas precisam 
pagar para liberarem os bens reti-
dos na alfândega. Nisso, divulgam 
uma conta para depósito, e depois 
somem.

“A Receita Federal em Guaru-
lhos já recebeu relatos de casos em 
que golpistas fizeram propostas de 
casamento e anunciaram que man-
dariam caixas contendo presentes 
diversos, como óculos, bolsas, ce-
lulares, anéis de ouro para o ‘noi-
vado’, documentos pessoais e, em 
muitos casos, dinheiro em espécie 
em dólares, libras ou euros. Após 
o suposto envio dos presentes, a 
quadrilha exige pagamento da ví-
tima alegando que as mercadorias 

estariam retidas na alfândega e só 
seriam liberadas após o pagamen-
to de taxas e outros valores”, ad-
vertiu o órgão.

A Receita Federal não exige 
qualquer pagamento em espécie 
ou por depósito de conta-corrente 
e todos os tributos aduaneiros são 
recolhidos através do Documento 
de Arrecadação de Receitas Fede-
rais (Darf).

Recentemente, uma quadrilha 
de três nigerianos foi desmante-
lada depois de praticar o golpe 
contra pelo menos sete mulheres 
que procuraram a polícia, mas o 
número pode ser ainda maior, por-
que nem todas têm coragem de 
denunciarem o crime. Os estelio-
natários se passavam por diploma-
tas e empresários bem-sucedidos, 
e as investigações contra o grupo 
já somam quatro anos e ao menos 
10 envolvidos.

Em 2015,  a Polícia Civil do 
Distrito Federal prendeu um ho-
mem de 45 anos suspeito de se-
duzir e dar golpes em socialites de 
Brasília, causando um prejuízo su-
perior aos R$ 300 mil. Antônio Car-
los Guimarães costumava publicar 
fotos no Facebook, dentro de car-
ros importados, casas em Miami e 
restaurantes nacionais de luxo.

Ao abrir a ficha do acusado, 
uma surpresa: 29 passagens pela 
polícia, inclusive por homicídio. Al-
guns meses depois, ele foi encon-
trado morto em um porta-malas. O 
assassino foi um homem enganado 
por ele depois de um golpe de ven-
da de carro.

Em 2016 , foi a vez da casa cair 
para João Luiz de Melo Souza, que 
usava diferentes histórias em per-
fis de redes sociais,  se passando 
por advogado, paraquedista e até 
militar do Exército. Uma das víti-
mas se relacionou por três meses 
com ele e foram “noivos”. Então, 

ele solicitou um empréstimo de R$ 
100 mil que prometeu pagar em 
vinte dias, mas ela nunca mais viu 
o dinheiro. Souza foi preso em São 
Paulo, mas tinha acusações de pelo 
menos outros cinco estados. 

Conselhos para não ser 
enganado em sites e 
apps de encontros

O número de vítimas de gol-
pes em serviços de encontros on-
line não para de crescer. Só na Grã-
-Bretanha, as autoridades recebem 
uma denúncia a cada três horas e 
este número aumentou um terço 
entre 2013 e 2015, batendo recor-
des.

Em 2016, 3.889 pessoas foram 
vítimas de “golpes românticos” e, 
em média, cada uma sofreu um 
prejuízo de US$ 12,5 mil (R$ 38,5 
mil). A idade média delas: 49 anos.

O National Fraud Intelligence 
Bureau, a autoridade britânica res-
ponsável pelo combate a esse tipo 
de fraude, lançou uma campanha 
de conscientização.

Confira a seguir oito conse-
lhos dos peritos para quem está 
buscando um amor pela internet.

1. Comprove que ele(a) é real 
Antes de mais nada, compro-

ve que a pessoa que apareceu no 
site ou app de encontros e prome-
te amor eterno existe de verdade. 
Isso pode ser feito se você jogar 
o nome da pessoa, fotos e frases 
que ela usa regularmente em um 
site de buscas online com palavras-
-chaves como “fraude romântica” 
ou “golpe de encontros”.

Segundo Alan Woodward, es-
pecialista em segurança ciberné-
tica da Universidade de Surrey, na 
Inglaterra, os criminosos muitas 
vezes compram os chamados “pa-
cotes online” que contêm modelos 
de cartas amorosas, fotos, vídeos e 

identidades falsas.
“Tanta gente tem sido vítima 

desses golpes que o preço desses 
pacotes caiu. Agora, as vendas são 
feitas por volume de informações”, 
disse Woodward à BBC.

2. Nunca envie dinheiro
Nunca envie dinheiro para al-

guém que tenha conhecido online, 
não importa as razões ou o tempo 
de relacionamento. A vítima desse 
tipo de fraude geralmente faz a sua 
primeira transferência de dinheiro 

para o golpista em menos de um 
mês, mas isso também pode acon-
tecer mais tarde, dizem os peritos. 
Ou seja, o tempo não é garantia de 
nada, adverte o National Fraud In-
telligence Bureau britânico.

Os especialistas alertam ain-
da contra os pseudodetetives ou 
investigadores que anunciam seus 
serviços online para recuperar o 
dinheiro perdido no site de encon-
tros - o que é cada vez mais comum 
com o aumento dessas fraudes.

Don Juan aplicava golpes em mulheres antes de ser detido, em 2016 Mensagem que a vítima recebeu do golpista

Homens se passam por pessoas com poder aquisitivo alto
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Quadrilhas se aprimoram no golpe “Don Juan” e cresce o número de vítimas
3. Fique no site de encontros
Evite transferir as conversas 

com a pessoa para outras redes so-
ciais até que você esteja convenci-
do da identidade dela. Não troque 
a comunicação no site ou app de 
encontros pelo papo no Facebook 
ou no WhatsApp. Lembre-se que às 
vezes esses serviços de encontros 
são capazes de detectar ações ou 
identidades fraudulentas.

4. Conheça melhor o outro
Concentre-se em conhecer 

melhor a pessoa, não apenas o per-
fil dela. Faça muitas, mas muitas 
perguntas. Nunca apresse o ritmo 
do relacionamento online.

5. Não mantenha segredo
Fale com amigos e a sua famí-

lia sobre as suas escolhas amoro-
sas. Eles podem dar apoio e ofere-
cer uma visão mais racional da sua 
relação.

Se a pessoa que você conhe-
ceu online pede que o relaciona-
mento seja mantido em segredo 

e que você não comente com nin-
guém, tome ainda mais cuidado.

6. De olho nas informações
Note se a pessoa faz muitas 

perguntas, mas revela muito pouco 
sobre si mesma.

7. O outro é perfeito demais?
Desconfie se a foto que lhe 

enviaram é perfeita demais - ou 
seja, a pessoa parece um modelo 
ou artista.

8. Primeiros encontros em pú-
blico

Se for sair com uma pessoa 
que conheceu em um site ou app, 
assegure-se que alguém sempre 
saiba onde você foi e marque os 
primeiros encontros em locais pú-
blicos.

MTV faz programa sobre far-
sas de namoros cibernéticos

A MTV dos Estados Unidos fez 
um programa sobre o tema, no 
qual os apresentadores procuram 
desmitificar namoros cibernéticos 
e buscarem a verdadeira identi-

dade do “namorado” (namorada). 
Cada episódio trata de um casal di-
ferente, com uma história diferen-
te.  Lançado em 2012, o programa 
já está em sua quinta temporada 
e ganhou uma versão brasileira, 
chamada de “Catfish Brasil”. A 1ª 
temporada estreou no dia 31 de 
agosto de 2016 e terminou a 19 
de outubro de 2016, e o canal já 
confirmou a segunda temporada 
do reality para 2017, mas está sem 
data de lançamento. 

Na ocasião de apresentação do 
reality, o vice-presidente de progra-
mação e conteúdo da MTV na Amé-
rica Latina, Tiago Worcman, decla-
rou que “sabemos que o brasileiro 
é um dos que mais usa as redes so-
ciais no mundo, tanto para expor 
opiniões como para se relacionar 
com outras pessoas, sejam elas 
amigas ou não no chamado ‘mun-
do real’. Por isso decidimos pro-
duzir a versão nacional de Catfish, 
programa que já faz muito sucesso 
por aqui com a versão americana e 

que mostra o lado sombrio de se 
relacionar com alguém no mundo 
virtual”, explicou. 

ONU  alerta brasileiras 
para golpe de
estrangeiros na internet

O escritório da Organização 
das Nações Unidas no Brasil emitiu 
um alerta nesta quinta-feira sobre 
o uso do nome da entidade em 
uma fraude que já atingiu ao me-
nos 100 mulheres brasileiras neste 
ano. Segundo a ONU, os golpistas 
se passam por funcionários ou vo-
luntários da organização a fim de 
obter dinheiro e informações pes-
soais das vítimas.

Somente em 2016, o Fale Co-
nosco da ONU recebeu mais de 
100 pedidos ou questionamentos 
de brasileiras que, depois de co-
nhecer homens pelas redes sociais, 
Skype ou sites de relacionamento 
buscaram a organização para con-
firmar as informações fornecidas 

pelo novo parceiro. O número de 
casos, no entanto, pode ser muito 
maior, já que nem todas as vítimas 
procuram as autoridades.

Estelionatários pedem para vítimas 
depositarem valores em troca da 
liberação de presentes



Mural da fofura
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Como entreter as crianças 
no período de férias

As férias chegam duas vezes ao 
ano: na metade e no final/início do 
ano. O momento de alegria para as 
crianças pode ser sentido em con-
junto com os pais que conseguem 
se licenciar do trabalho, e precisam 
encontrar alternativas para não dei-
xarem as férias dos pequenos ocio-
sas.

Algumas atividades podem dei-
xar a rotina das crianças menos pe-
sada, e leve, exatamente para eles 
fazerem o que é para ser feito no 
período: descansarem. Para os pais 
que conseguirem conciliar o perío-
do com os filhos, seguem algumas 
dicas de atividades:

Cozinhe com seu filho
A atividade vai despertar a 

curiosidade dos pequenos, e ainda 
vai deixá-los se sentirem presta-
tivos. Experimente fazer um san-
duíche, ou algum bolo. Prepare 
alimentos que o seu filho possa co-
locar literalmente a mão na massa!

Crie um brinquedo
Que tal voltar aos tempos de 

criança e abrir a imaginação para 
criar um brinquedo a partir de uma 
sucata?Um telefone sem-fio, uma 
centopeia de tampinhas de garrafa 
e até mesmo um robô de caixinhas 
de remédios são alternativas para 
aguçarem a imaginação e a criati-
vidade.  

Sessão de cinema
Separe os filmes que o seu fi-

lho mais gosta, prepare a pipoca, o 
escurinho do cinema e monte em 
casa uma tarde só com os desenhos 
que ele mais gosta! A dica é ainda 
mostrar alguns filmes de sua pró-
pria infância, que talvez eles não 
conheçam. Vale, nesses casos, res-
suscitar aquela trilogia do Pestinha 
e até os Batutinhas, com certeza 
eles vão adorar.Cozinhar ajuda a deixar as crianças a se sentirem prestativas e criativas

A hora certa de colocar 
o brinco

Antigamente era comum as be-
bês receberem os primeiros furinhos 
nas orelhas ainda no hospital, logo 
após o nascimento. A prática é coibi-
da atualmente, e a mãe costuma ficar 
ansiosa para saber a hora certa de 
colocar o brinco. Os pediatras costu-
mam aconselhar entre os 3 e 6 meses 
a idade ideal, já outros indicam fazer 
isto somente depois das primeiras 
vacinas.

Alguns profissionais orientam 
apenas que o coto umbilical tenha ca-
ído. Entretanto, quanto menor for a 
bebê, menor será o risco de ela sentir 
dor. A orelha é uma cartilagem e tem 
menos enervações que outras partes 
do corpo, por isso a dor provocada 
pelo furinho tende a ser menor que a 
de uma vacina.

No entanto, todo cuidado é pou-
co, pois é muito fácil uma infecção 
na orelhinha da criança, portanto é 
sempre mais seguro contratar os ser-
viços de alguém experiente e confiá-
vel e que faça todo o procedimento 
com higiene, materiais esterilizados 

e tudo mais. Clínicas de vacinação e 
farmácias realizam o serviço e, pelas 
regras da Anvisa, farmácias só podem 
furar orelhas desde que o procedi-
mento seja feito com brincos estéreis 
vendidos no próprio local e colocados 
com ajuda de equipamento apropria-
do (uma espécie de pistola). Para as 
mamães que não se sentem confortá-
veis em sair de casa com os bebês tão 
pequenos, há atendimentos domici-
liares, com taxa um pouco maior pela 
praticidade.

Os modelos de brinco para bebe 
ideais são aqueles de bolinhas de 
ouro ou pérolas, e cuide para que 
a tarraxa seja de encaixe, assim evi-
ta que esta entre na orelha e que os 
brincos enrosquem em alguma coisa. 

Depois de colocar o brinco, deve-
-se ficar atento a sinais de inflamação, 
dores ou secreções. Caso isso ocor-
ra, retire os brincos imediatamente 
e limpe-o com álcool. Se não houver 
inflamação, é recomendado limpar 
fazer higiene com álcool 70% duas ve-
zes ao dia durante 15 dias.

modelos de jóias ideais são de bolinhas de ouro ou pérolas

FBI faz alerta sobe brinquedos
conectados à internet

O FBI (Federal Bureau of In-
vestigation) fez um alerta aos pais 
na última semana a respeito dos 
riscos de privacidade e segurança 
dos brinquedos infantis conecta-
dos à internet. O órgão disse que 
os objetos podem conter peças 
como microfones, câmeras, GPS, 
armazenamento de dados e reco-
nhecimento de fala que podem di-
vulgar informações pessoais.

Brinquedos inteligentes e 
dispositivos de entretenimento 
estão ganhando popularidade 
pela incorporação de tecnologias 
que aprendem e adaptam seus 
comportamentos com base nas 
interações do usuário. Para o FBI, 
qualquer equipamento que pos-
sui câmera, GPS ou conectivida-
de com internet tem uma grande 
possibilidade de ter falha de segu-

Agatha Hemam Prates, de 4 anos, filha de Daiana Nuncio e Nikolas 
Hemam Prates

rança. 
Em fevereiro, a Alemanha 

proibiu as vendas e a propriedade 
de uma boneca falante chamada 
Cayla feita pela empresa norte-
-americana Genesis Toys, citando 
risco de hackeamento associado 
ao brinquedo. Em 2013, um ha-
cker invadiu a babá eletrônica de 
um bebê de dois anos e passou a 
gritar insultos à criança.



Pets

Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama

Gazeta - sexta-feira, 28 de julho de 2017 - Caderno Beats

Os bigodes dos bichanos po-
dem até parecerem que são apenas 
pelos compridos, mas na verdade 
eles são muito mais do que isso! 
São órgãos sensoriais tão complexos 
que um gato sem bigodes tem mais 
dificuldade para se locomover e se 
equilibrar do que um gato completa-
mente cego.

Os gatos têm 12 bigodes princi-
pais em cada lado do focinho, com 
músculos que fazem as fileiras de 
cima se moverem independente das 
duas de baixo, além de vários meno-
res pelo rosto, no queixo, acima dos 
olhos e atrás das patas.

Cada bigode tem raízes três ve-
zes mais profundas que os pelos e 
uma série de terminações nervosas 
que detectam qualquer pequena vi-
bração no ar - inclusive sonoras - de 
onde vem seu nome científico: vi-
brissae.

Isso permite que o gato saiba 
exatamente onde estão todos os 
móveis da sala só por sentir alte-
rações na fraca corrente de ar que 
entra pela fresta na janela. Eles tam-
bém são fundamentais para o gato 
detectar o movimento da presa, cor-
rer, saltar com precisão e dar a mor-
dida fatal no lugar certo.

Quando a presa já está captura-
da, os bigodes se voltam para frente 
e sentem qualquer mínimo movi-
mento, avisando o gato se ela já está 
morta ou não. E é aqui que entra a 
função dos bigodes atrás das patas, 
eles que dizem para o gato quando 

ele pode soltar a presa.
Além de tudo isso, os bigodes 

na lateral do focinho medem frestas 
e vãos e ajudam o gato a calcular se 
ele consegue passar por ali ou se 
vai ficar preso. Acima dos olhos, os 
bigodes são como cílios super sen-
síveis, basta tocá-los bem de leve 
com a pontinha do seu dedo e seu 
gato vai piscar – um reflexo muito 
útil para proteger os olhos de quem 
caça no meio do mato.

Por serem tão importantes, os 
bigodes se devolvem quando o gati-
nho está no útero da mãe, antes de 
qualquer pelo, e já nascem comple-
tamente funcionais, ao contrário dos 
olhos e ouvidos. E é justamente por 

Bigode de gato: um
poderoso e importante sensor

que prezam os próprios bigodes que 
os gatos colam todos eles para trás 
quando vão brigar: para protegê-los!

Por esse motivo, cortar os bigo-
des de um gato é uma crueldade tão 
grande quanto deixá-lo cego, com 
a diferença de que os bigodes feliz-
mente crescem de novo. Na verdade, 
os bigodes são trocados naturalmen-
te por bigodes novos assim como os 
pelos.

Comparando conosco, os bigo-
des são mais sensíveis que nossas 
próprias mãos, seria como se pudés-
semos fechar os olhos e “ver” tudo 
ao nosso redor apenas ao detectar 
cada pequena vibração de cada fio 
de nossos cabelos!

Os gatos domésticos dependem de seus bigodes principalmente para o equilíbrio

A audição canina é extrema-
mente desenvolvida. Eles são capa-
zes de localizar com precisão a di-
reção da origem do som em apenas 
6 centésimos de segundo, e conse-
guem ouvir o mesmo som a uma 
distância quatro vezes maior do que 
somos capazes.

Além de mais sensível, a audi-
ção dos cães capta sons aquém e 
além da frequência que temos capa-
cidade de ouvir, o que nos permite 
utilizar apitos ultrassônicos para 
nos comunicarmos com os cães. Os 
humanos ouvem frequências entre 
16 e 20.000 Hz, enquanto o cão 
pode ouvir entre 10 a 40.000 Hz.

A incrível capacidade da audição canina

O cão é capaz de ouvir em frequências muito mais altas que os humanos

A obesidade prolongada pode tra-
zer malefícios aos animais semelhan-
tes àqueles que se ouve falar em seres 
humanos. Para quem quer vida longa a 
seu pet, a obesidade pode encurtar seu 
sonho. São numerosas as doenças car-
díacas, diabetes, problemas de ordem 
hepática e problemas nas articulações 
que surgem em animais acima do peso.

Uma boa estratégia para a dieta 
do seu pet pode ser desenvolvida jun-
to com o veterinário de sua confiança, 
por já conhecer os hábitos alimentares 
do animal bem como a frequencia de 
suas atividades físicas. Aqui vão algu-
mas dicas de como fazer seu pet per-
der peso:

– Dê a quantidade de ração deter-
minada pelo veterinário

– Evite “recompensas”, aquela co-

midinha fora de hora
– Faça-o praticar uma ativida-

de fisica compatível com sua idade e 
tamanho. Um convite a caminhadas 
junto com seu dono continua sendo 
interessante, pois é um momento de 
interação entre dono e animal

– Se o gato for de apartamentos, 
instale materiais que o forcem a usar 
os músculos, como portinholas, e dei-
xe a comida em acessos mais altos ou 
distantes para que ele se force a cami-
nhar

Se seu pet foi adotado recente-
mente de um abrigo, talvez ele esteja 
abaixo do peso ideal.

Gatos e cães peludos podem le-
vantar dúvidas quanto sua real condi-
ção de peso. Nesse caso, consulte seu 
veterinário. 

Obesidade em cães e gatos

Floky (branco) e Luky. A dupla que agita os dias de Gabriel Sandrin Copat
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Os irmãos Rafael e Lucas Schenatto brindam com o amigo Mike Jackson
Fernando Poletto(D), com a irmã Juliana, o pai Gilberto, e as 
amigas Raquel Ribeiro e Ivanete de lara

Anderson Di’Marchi aproveitando as férias


