


Edinalva ameaça Ritinha e Na-
zaré estranha. Jeiza impede que Zeca 
confronte Ruy. Eugênio exige que Ruy 
se afaste de Zeca. Biga alerta Dantas 
sobre a movimentação de cheques da 
empresa. Dita aconselha Silvana a se 
livrar do agiota. Edinalva e Ritinha 
se enfrentam. Ivan é constrangido 
ao tentar usar um banheiro público. 
Silvana orienta Eugênio a revelar 
para Joyce a gravidez de Irene. Mira 
liga para Elvira a pedido de Irene. 
Rubinho afirma a Jacy que gosta de 
Carine. Aurora questiona Bibi sobre a 
fidelidade de Rubinho. Bibi pede que 
Silvana guarde suas joias. Irene pro-
voca Joyce e insinua que está grávida. 
Ruy resgata Ritinha da mira de Edinal-
va. Joyce questiona Eugênio sobre a 
possível gravidez de Irene.
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Pega Pega

A Força do Querer

Novo Mundo

Malhação 

Eric conta a Luiza o que Mirella 
fez e a chantagem que vem sofrendo 
de Isabel. Malagueta diz a Arlete que 
os documentos que procura estão 
com Mônica. Valquíria e Sandra He-
lena discutem pela herança. Sandra 
Helena estranha o fato de Aníbal ter 
virado uma pessoa caseira e estar 
mais próximo da mãe. Malagueta 
declara seu amor por Maria Pia, que 
afirma amar Eric. Malagueta vai morar 
com Sabine. Sandra Helena diz a Ma-
lagueta que tem dúvidas se ele delata-
ria os amigos, caso fosse preso. Luiza 
avisa a Antônia que continuará com 
a investigação apenas se Eric quiser. 
Antônia vai até o quiosque onde Júlio 
trabalha. Pedrinho não gosta da for-
ma como Valquíria trata Nelito. Arlete 
procura Mônica no presídio.

Leopoldina implora para Boni-
fácio não abandonar seu cargo. Wol-
fgang conta a Egídio todos os crimes 
de Greta e ela é presa. Anna tem um 
pesadelo com Thomas. Diara volta 
para casa. Cosette elogia Licurgo e 
Germana se enfurece. Sebastião in-
vade a escola de Anna. Diara afirma 
a Ferdinando que voltará a ser livre. 
Chalaça cobra de Sebastião as dívidas 
que tem com o governo. Germana 
flagra Cosette agarrando Licurgo e se 
vinga da atriz durante o espetáculo. 
Anna tem um mau pressentimento e 
Piatã se preocupa. Thomas deixa a 
igreja e se apressa para voltar à ci-
dade.

Clara afirma que não quer con-
versar com Lica sobre suas cicatrizes. 
Roney se desentende com Josefina 
por causa de Benê. Guto diz que gos-
tou de cantar com Benê. Lica pede 
conselhos a Marta sobre como ajudar 
Clara. Ellen explica a Nena e Das Do-
res que terá de fazer uma prova para 
entrar no Colégio Grupo. Tina desco-
bre que Anderson se apresentará com 
a banda de Samantha na Balada Cultu-
ral, e Juca apoia a amiga. Ellen conta a 
Keyla e Benê sobre sua decisão. K1 e 
K2 acreditam que Ellen esteja escon-
dendo algo. Josefina incentiva Benê a 
vencer o medo de tocar em público. 
Max procura Tina. Clara confessa a 
Marta que está se machucando.

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.

Libra 23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCapricórnio

Leão

Alguns obstáculos que pareciam elimi-
nados teimam voltar a lhe assombrar por essa 
razão você deve continuar a se empenhar para 
poder escolher as melhores iniciativas e en-
frentar os novos desafios. Sua mente estará 
muito aguçada e o ajudará a encontrar novas 
formas de enfrentar tudo o que a vida lhe 
apresenta. Mude sua abordagem e conseguirá 
alcançar as suas metas mais rapidamente do 
que você imagina. Uma mudança nas circuns-
tâncias atuais poderá surpreendê-lo favoravel-
mente lhe dando otimismo e fé para a imple-
mentação de planos futuros. Os contratempos 
devem servir para você refletir.

Você está se sentindo ansioso e percebe 
que não consegue alcançar os seus objetivos. 
Provavelmente você precisa avaliar novamen-
te os seus sonhos para adaptá-los à realidade. 
Pense cuidadosamente em quais são suas me-
tas principais para não perdê-las de vista, mas 
adapte-se às circunstâncias atuais que nem 
sempre são favoráveis. Com Mercúrio e Marte 
em oposição ao seu Sol, poderá se sentir co-
brado por seus parceiros. Não se envolva em 
discussões inúteis, procurando culpados pelas 
coisas que não deram certo e procure avançar 
com confiança em relação ao futuro. Aprovei-
te a energia da semana de forma construtiva.

Se nem tudo funciona conforme seus 
desejos é porque você está precisando se 
colocar mais no lugar dos outros. Com Mar-
te e Mercúrio em conjunção no signo de Vir-
gem você terá mais tendência a entrar em 
qualquer discussão somente para defender 
o seu ponto de vista. As situações inespe-
radas que aparecem em seu caminho reque-
rem paciência e metodologia para serem 
superadas, portanto, redobre sua paciência. 
Em vez de se irritar com esses obstáculos, 
procure tirar proveito analisando aquilo que 
você pode modificar em suas atitudes. Uma 
revisão nos seus planos pode ajudá-lo.

Você não pode reclamar da vida nesse 
período, pois as coisas parecem estar dan-
do certo para você que está lidando com 
novos desafios. Seu regente, Vênus, conti-
nua no signo de Leão, permitindo que você 
obtenha uma melhora nos seus relaciona-
mentos profissionais, especialmente na-
queles em que você exerce alguma lideran-
ça. Um bom aspecto de seu regente com o 
planeta Urano promete novidades agradá-
veis, como convites para festas ou viagens 
em meados da semana. Os relacionamen-
tos amorosos e íntimos podem ganhar um 
novo impulso e podem surpreender.t

Um evento inesperado pode forçar 
você a mudar os seus planos, ou pelo me-
nos a rever as suas iniciativas pelos próxi-
mos dias. A sua capacidade de adaptação 
pode ser imprescindível para acompanhar 
as mudanças que a vida lhe propõe. Pen-
se cuidadosamente quais mudanças você 
deseja implementar e planeje tudo com 
cuidado, aproveitando o trânsito de seu re-
gente, Mercúrio, no signo de Virgem. Não 
deixe que os obstáculos o façam desistir de 
seus objetivos. Os contratempos servem 
para fortalecer sua vontade, permitindo que 
você esteja mais focado e metódico em suas 
iniciativas no futuro. 

Você passa por um período de calmaria 
e é capaz de irradiar confiança e integridade 
aos seus parceiros e colegas que podem re-
querer a sua ajuda. Com essa energia positiva 
você tem capacidade de desenvolver seus 
planos de forma construtiva, se comportando 
adequadamente em todas as circunstâncias. 
Aproveite para terminar os negócios inacaba-
dos, organizando-se para os eventos futuros. 
A Lua que avança para a fase nova pede a revi-
são de iniciativas, com um bom planejamento 
e uma organização cuidadosa e minuciosa. A 
fase Nova da Lua que acontece no dia 22 virá 
lhe propor novidades, com novas parcerias e 
sociedades.

Seu regente, o Astro Rei, transita no 
ultimo decanato do signo de Virgem, in-
dicando a necessidade de dirigir as ações 
especialmente na área organizacional. Um 
bom planejamento das despesas e do seu 
fluxo de caixa pode ajudar você a fazer 
as melhores escolhas e conseguir bons 
resultados de suas iniciativas. O campo 
profissional será beneficiado permitindo 
a conclusão de bons contratos e boas 
parcerias. O foco dessa energia positiva 
estará principalmente na vida doméstica 
podendo envolver inclusive melhorias na 
decoração de sua casa. Podem ocorrer 
também viagens inesperadas.

O seu signo está sendo beneficiado 
pelo trânsito do Sol que lhe trouxe uma re-
novação de energias muito salutar. Com a 
presença de Mercúrio em seu domicilio e em 
conjunção com Marte, ambos nos primei-
ros graus do signo, você estará se sentindo 
muito disponível para resolver pendências e 
organizar as suas próximas iniciativas, espe-
cialmente no âmbito profissional. Poderá se 
sentir mais disponível para fazer palestras, 
dar ou freqüentar cursos, preparar e enviar 
documentos e fazer contatos pessoais. Tudo 
isso irá beneficiar as suas atividades profis-
sionais. Aproveite também para fazer aque-
las arrumações no ambiente doméstico.

Nesta ultima semana antes do Sol in-
gressar em seu signo você precisa concen-
trar as suas ações no campo profissional, 
pois precisará de muito empenho para dar 
conta de tantos compromissos. Seu traba-
lho será bem sucedido se você conseguir 
angariar a ajuda de colegas e parceiros, 
por isso não hesite em pedir ajuda quando 
for necessário. Também no âmbito pessoal 
você pode se beneficiar das energias des-
sa semana que facilitam as conversas e a 
conclusão de eventuais acordos, especial-
mente se você estiver disposto a escutar 
as sugestões de seus parceiros. Mudanças 
de ultima hora podem ser benéficas para 
terminar suas tarefas favoravelmente.

Você tem em mente muitos projetos 
novos, porém para implantá-los terá ne-
cessidade de abrir mão de alguma coisa, se 
quiser dar conta de tudo. Saiba eleger as 
prioridades e deixe para mais tarde as coi-
sas que não têm tanta urgência. Aproveite 
as energias desta semana para fortalecer os 
relacionamentos pessoais que você tem ne-
gligenciado em algumas ocasiões. Mante-
nha as suas conexões aprendendo a ser to-
lerante com aqueles que pensam de forma 
diferente e se enriqueça com as suas suges-
tões e conselhos. Qualquer tipo de coope-
ração será muito eficaz neste momento. Na 
vida privada, como na profissional, priorize 
o dialogo e não tome decisões apressadas.

Os seus projetos têm tudo para dar 
certo e sua vida profissional ganhará um 
bom impulso agora que Saturno já saiu 
da retrogradação. Por essa razão você 
precisa redobrar os esforços para obter 
alicerces seguros que o ajudarão a imple-
mentar muitos novos projetos! Por essa 
razão afaste os pensamentos negativos 
de sua cabeça e mude a sua forma usu-
al de pensar, pois isso não o ajudará em 
nada no futuro. Aprenda a enfrentar os 
novos desafios com os pés no chão, pois 
de nada adiantará adiá-los: eles não irão 
desaparecer por si só! Quanto mais você 
ignorar os seus problemas, mais eles irão 
sobrecarregá-lo no futuro. 

Você estará sendo muito consistente 
em suas iniciativas e por isso consegue 
resolver algumas pendências aliviando um 
pouco as suas preocupações. As configu-
rações astrológicas desta semana favo-
recem as iniciativas organizacionais e o 
planejamento, por isso concentre-se nas 
prioridades. À medida que você resolve 
as coisas mais urgentes, poderá eliminar 
as incertezas e sentir que está contro-
lando melhor as situações mais difíceis. 
Mantenha-se focado e chegará bem perto 
de seus objetivos. Enquanto você trabalha 
pode também pensar em fortalecer seus 
relacionamentos pessoais que estão pre-
cisando de mais atenção.

Nessa segunda-feira, 18, um juiz 
no Distrito Federal autorizou que um 
grupo de psicólogos ofereçam trata-
mentos contra a homossexualidade. 
Nas redes sociais, Pabllo Vittar, Paulo 
Gustavo, Anitta e outros famosos se 
manifestaram sobre a decisão precon-
ceituosa.

“Não somos doentes. O precon-
ceito não vai vencer”, disse Pabllo. 
Já Paulo Gustavo fez um vídeo ironi-
zando a decisão: “Estou catando tudo 
que é remédio para poder tentar me-
lhorar da homossexualidade, mas não 
estou conseguindo. Estou viada há 
muito tempo, difícil sair da crise”.

Fernanda Gentil publicou uma 
foto com termômetro na boca e a se-
guinte legenda: “Tentando me curar 
dessa doença, mas tá difícil... Ô @
paulogustavo31, obteve sucesso aí??? 
#algumadica?”.

“Não como sei como a gente 
consegue ajudar, mas eu estou aqui 
rezando para que o nosso país dê 
atenção para o que realmente é im-
portante, que é consertar a nossa 
miséria, a nossa corrupção, a nossa 
falta de educação, até mesmo para 
ninguém mais cometer uma burrice 
como essa”, desabafou Anitta.

Famosos se pronunciam 
sobre a “cura gay”

Com qualidade dramatúrgica su-
perior às antecessoras, ‘A Força do 
Querer’ fez a Globo reconquistar 1,5 
milhão de telespectadores somente 
na região metropolitana de São Paulo, 
principal área de aferição de audiência 
do País.

Esses 7 pontos ganhados em curto 
período encerraram uma crise que se 
arrastava desde o final de ‘Império’, em 
março de 2015 (32 pontos de média). 
As produções seguintes – ‘Babilônia’ 
(25 pontos), ‘A Regra do Jogo’ (28 pon-
tos), ‘Velho Chico’ (29 pontos) e a já 
citada ‘A Lei do Amor’ – ficaram longe 
de ser um sucesso de público e crítica.

Devido à aprovação popular de ‘A 
Força do Querer’, a Globo enfim fez as 
pazes com os noveleiros e recuperou 
status.

A repercussão dos capítulos acon-
tece diariamente nas redes sociais, 

no boca a boca e pela imprensa. Gera 
desde discussões ideológicas até me-
mes impagáveis.Prova incontestável 
do resultado exitoso conseguido pela 
equipe dos diretores Rogério Gomes e 
Pedro Vasconcelos.

Trama ‘A Força do Querer’ faz 
Globo recuperar audiência
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Tendências de cortes e cores 
para os fios na primavera

Com a chegada da primavera 
e do verão, as tendências dos fios 
tendem a mudar também. Os cabe-
los, assim como as roupas, seguem 
modas e estilos. Uma das apostas 
sempre que a temperatura começa 
a subir é a iluminação dos fios. Um 
visual que está ganhando os salões 
é o tom sobre tom de luzes, que é 
ideal para quem não deseja agredir 
as madeixas.

Se você tem os fios escuros e 
gostaria de ter um visual mais lumi-
noso com fios loiros, pode conse-
guir esse efeito com usando apenas 
o tom sobre tom. A ideia é iluminar 
o visual com mechas delicadas e que 
criam uma espécie de degradê do 
tom mais escuro para o mais claro 
das pontas.

Cabelos pretos perolados
Os fios escuros ganham mais 

força, mas a ideia é ter madeixas que 
se destacam por seu brilho. O tom a 
ser escolhido deve ser fechado e os 
fios precisam ser muito hidratados. 
Pelo contraste criado, os fios negros 
são interessantes para quem tem a 
pele bem clara. Pode ser uma forma 
de deixar o seu visual também mais 
sensual.

Strawberry blonde
Durante muito tempo o loiro foi 

o tom mais pedido pelas mulheres 
nos salões de beleza de todo o país, 
no entanto, na última temporada os 
ruivos ganharam muito mais espaço. 
A combinação entre o loiro e o ruivo 

vira um strawberry. Uma dica para 
as loiras que querem embarcar nes-
sa tendência de cor, é fazer mechas 
avermelhadas nos fios. Esse tom é 
mais indicado para as loiras, porque 

Blunt curt pode ser na altura dos ombros ou até das orelhas

elas têm mais facilidade para conse-
guir alcançar o objetivo. 

Blunt Cut
Depois dos cabelos mídi, o cor-

te de cabelo do verão 2018 é o sen-
sacional Blunt Curt, que é um corte 
na altura dos ombros de forma mais 
reta.

Tom sobre tom ajuda a iluminar as 
madeixas

Pretos perolados deixam o visual mais 
sensual

Strawberry é uma tendência de 
combinação entre ruivo e loiro

Blunt Curt pode ser comprido

Máscara de carvão ajuda a limpar a pele
A máscara de carvão vegetal 

ativado tem se tornado um dos hits 
aliados à beleza e hidratação da 
pele. O produto é obtido a partir da 
“queima” de matérias orgânicas em 
condições extremas, na falta de oxi-
gênio e em altas temperaturas.

“Este processo modifica a su-
perfície do carvão, o que o torna 
mais poroso e aumenta sua capaci-
dade de absorver sujidades da pele, 
promovendo a limpeza.

Além disso, ainda consegue 
controlar a oleosidade da pele, por-
que remove poluentes, toxinas e 
resquícios de maquiagem, funcio-
nando como um “detox”. Apesar do 
benefício, há uma contraindicação: 
as pessoas com a pele sensível, por 
exemplo a rosácea. Máscara de carvão ativado promove “detox” nos poros

Erros que loiras de cabelos 
platinados cometem

Quem tem o cabelo loiro pla-
tinado precisa se preocupar com 
alguns detalhes, principalmente 
quando o assunto é cuidados com 
o cabelo. De nada adianta platinar 
os fios e não cuidar deles, isso por-
que a química altera o PH e a hidra-
tação dos fios. Um dos erros mais 
comuns é fazer o procedimento em 
casa, depois de ver vídeos e dicas 
na internet.

Mas aplicar química no cabelo 
exige um olhar mais técnico que 
apenas um profissional pode ter. 
Saber até que ponto o fio aguenta 
para evitar quebras é uma das ob-
servações que só quem entende do 
assunto consegue perceber.

Uma reclamação de quem é 
platinada é manter os fios, porque 
isso dá muito trabalho. O salão de 
beleza deve ser visitado com re-
gularidade  e produtos indicados 
precisam ser usados. O uso de 
shampoo e máscara matizante uma 
a duas vezes por semana, intercala-
dos com outra linha de tratamento 
irá realçar ainda mais o platinado 
dos cabelos.

A pressa por descolorir é uma 
das inimigas da perfeição. O cabe-
lo é muito sensível e deixar a água 
oxigenada e descolorante nos fios 
por 50 minutos é bem diferente 
de fazer 2 sessões de 25 minutos, 

dando um intervalo de descanso para 
eles.

Quando você usa esses produtos 
no cabelo, não é só a cor que vai em-
bora, mas também vários nutrientes 
importantes. Se você descolorir aos 
poucos consegue evitar parte dessa 
perda.

A hidratação precisa se tornar 
um hábito. Em casa, as madeixas 
devem ser hidratadas pelo menos 1 
vez por semana.  E prepare o bolso 
porque hidratações no salão serão 
necessárias a cada 15 dias ou, no mí-
nimo, 1 vez por mês.

O salão de beleza deve ser visitado 
com regularidade e produtos indicados 
precisam ser usados
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Telhas metálicas: como usar em paredes e fachadas
As telhas metálicas podem ser 

encontradas em aço galvanizado, 
galvalume, alumínio, aço inox  O 
aço galvanizado dá ótima resistên-
cia às dobras e dificilmente oxida.

 O galvalume é  alternativa boa 
(e barata), capaz de manter a apa-
rência até sob ação da maresia. Já o 
alumínio garante a alta reflexão so-
lar, ao passo que o aço inox, mais 
forte (e caro), ganha pontos pelo 
valor estético e manutenção zero.   
As telhas onduladas (NBR 14 513) e 
as telhas trapezoidais (NBR 14 514 
) que podem ser básicas ou termo-
acústicas, ambas para o uso como 
revestimento de paredes externas 
e internas.

As versões mais comuns têm 
espessura de 43 ou 50 mm, sufi-
cientes para colocação em telha-
dos ou como fechamento de locais 
de pequeno porte. Autoportantes 
são mais usadas em ginásios e gal-
pões, os perfis metálicos com es-
pessura igual ou acima de 80 mm 
dispensam estrutura. São mais in-
dicados para grandes edificações.

As Termoacústicas: também 

chamados de sanduíche, eles aju-
dam no equilíbrio do ambiente.

Com lã mineral: entre duas ca-
madas metálicas, encaixa-se uma 
fina manta, que oferece razoável 
isolamento térmico. Outra vanta-
gem está na leveza e na flexibili-
dade das peças, além do menor 
custo.

Com poliestireno: O recheio 
de isopor – em diferentes espessu-
ras – tem seu trunfo na significati-
va redução de ruídos, especialmen-
te em locais sem forro. É ótimo no 
bloqueio do calor.

Com poliuretano: A espuma 
amarela identifica o material mais 
eficaz para barrar ruído e manter a 
temperatura estável, além de retar-
dar a proliferação de chamas. Pos-
sui o preço mais alto entre os três.

Proteção garantida
Depois de moldadas, as lâmi-

nas de aço ganham fina cobertura 
de zinco ao passar por um proces-
so de imersão a quente – a galva-
nização. Mesmo que haja furos ou 
riscos sobre a telha, a proteção 

catódica impede que a oxidação 
se instale. Isso feito, a vida útil da 
telha aumenta, já que a taxa de cor-
rosão do zinco é cerca de 40 vezes 
mais lenta que a do aço da base. A 
diferença para o galvalume está na 
composição da proteção: o segun-
do material conta com alumínio e 
silicone no revestimento de cober-
tura.

Cores são bem vindas
A pintura eletrostática das te-

lhas usa pistolas para uma melhor 
distribuição do pigmento. Na se-
quência, elas secam numa estufa a 
200 °C. Este conjunto de ações fun-
ciona como uma camada extra de 
proteção e aumenta a resistência 
das peças.

Fácil manutenção 
Resistentes, as telhas metáli-

cas não exigem muita atenção. Há 
apenas uma exigência na hora da 
instalação: remover eventuais lima-
lhas para que não iniciem pontos 
de oxidação. No mais, a limpeza 
anual de calhas e rufos é suficiente.
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Confira a programação para o final de semana
Sexta

Festa: Insana Neon Festival
Onde: Show Bar - Carlos Bar-

bosa
Quando: 22 de setembro, a 

partir das 23:30h
Quanto: até meia-noite: R$20,00, 
após R$ 30,00 

Sábado
Festa: Cream Fest - Open Bar
Onde: Show Bar - Carlos Bar-

bosa
Quando: 23 de setembro, a 

partir das 23:30h

Quanto: antecipado R$ 50,00, 
no local R$ 60,00

Festa: Tequila Baby & Os Horá-
cios

Onde: Ferrovia Live
Quando: 23 de setembro, a par-

tir das 23h
Quanto: 1º Lote R$ 30,00 - 2º 

Lote R$ 40,00 - 3º Lote R$ 50,00
Festa: Elementum Experience
Onde: Basílico Pub
Quando: 23 de setembro, a par-

tir das 15h
Quanto: entrada gratuita
Festa: Show Nacional Valesca 

Popozuda
Onde: D’Jay Music Bar
Quando: 23 de setembro, a 

partir das 23h
Quanto: feminino R$ 20,00, 

masculino R$ 30,00

Domingo
Festa: Festival Brasileiro de 

Música de Rua
Onde: Praça Loureiro da Silva 

- Garibaldi
Quando: 24 de setembro, a 

partir das 14h
Quanto: entrada gratuita

O rei das manhãs é a aposta 
do Brasil ao Oscar 2018

O filme Bingo – O Rei das ma-
nhãs, com direção de Daniel Rezende, 
foi anunciado pela Academia Brasilei-
ra de Cinematografia como o longa 
nacional escolhido para concorrer 
ao prêmio de melhor filme em língua 
estrangeira no Oscar de 2018. A deci-
são foi divulgada na última sexta-feira 
(15), na Cinemateca, em São Paulo. 

Mais de 200 membros da comis-
são formada por profissionais da área 
cinematográfica ajudaram na tomada 
de decisão, que avaliou 22 longas 
pré-candidatos. O vice-presidente da 
academia,

Jorge Peregrino, avalia que a sa-
fra de filmes apresentados este ano 
mostrou muita qualidade, mas Bingo 
superou expectativas. O drama abor-
da a vida de Arlindo Barreto, um dos 
intérpretes do palhaço Bozo na tele-
visão brasileira na década de 80. Ape-
sar da fama, ele não era reconhecido 
pelo público na rua, o que o levou à 

frustração e envolvimento com dro-
gas.

O cineasta e produtor João 
Daniel Tikhomiroff, membro da co-
missão, disse que foram levados em 
conta quesitos como universalidade, 
linguagem cinematográfica e compre-
ensão internacional. “Bingo preenche 
todos os quesitos”, declarou. “Além 
de ser extremamente bem estrutu-
rado, com roteiro, elenco e edição, 
é muito bem-feito. Nos deixou bas-
tante impactados e este é o primeiro 
critério que focamos”, avalia.

O cineasta Miguel Faria Júnior, 
também membro da comissão, disse 
que não focou no público dos Esta-
dos Unidos, onde será disputada a es-
tatueta. “Quis escolher o filme mais 
importante, o melhor produzido no 
Brasil este ano. Normalmente, o que 
faz sucesso fora do Brasil são os mais 
provincianos, não são filmes com 
capa de marketing”, disse.

Produção vai concorrer a uma indicação ao Oscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira

Lançamento da Feira do Livro
A 32ª Feira do Livro de Bento 

Gonçalves vai ser lançada em evento 
gratuito na noite de sexta-feira (22). 
Estarão presentes o homenageado Er-
nani Cousandier e o patrono Christian 

David.
A cerimônia oficial do lançamen-

to vai ser a partir das 19 horas, no 
Ferrovia Live, na Rua Duque de Ca-
xias, 148, no bairro Cidade Alta.

Despertar do Vale marca 
início da primavera

A estação das flores- a primave-
ra- começa neste fim de semana e um 
evento vai celebrar a sua chegada. No 
sábado (23) e domingo (24), nos jar-
dins do Hotel Villa Michelon, vinhos, 
espumantes, gastronomia e música 
marcam o Despertar do Vale.

Das 11h às 19h em ambos os dias 
do evento, vinícolas, restaurantes, 
produtos da agroindústria e assessó-
rios estarão na estrutura. Nos dois 

dias às 17h terá show com a banda 
Farina Brother`s.

O evento contará com uma bilhe-
teria única e uma moeda exclusiva. O 
visitante compra a moeda do evento 
em um caixa único, e com esta moe-
da exclusiva efetua compra nas ten-
das participantes. Ingressos a R$10 
podem ser adquiridos através do en-
dereço https://www.giordaniturismo.
com.br/receptivo/.
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Nintendo supera estimativas 
com forte demanda do Switch

Nintendo disse nesta quarta-feira 
(26) que conseguiu registrar lucro no 
primeiro trimestre do ano graças à 
forte demanda pelo seu novo console 
Switch, superando as estimativas dos 
analistas.

A grande expectativa em relação 
ao videogame impulsionaram o preço 
das ações da empresa em cerca de 60% 
desde seu lançamento em março.

A Nintendo disse que espera que o 
Switch ajude a mais do que dobrar seu 
lucro operacional anual e a colocar um 
fim no declínio de oito anos nas ven-
das, motivado pelo console anterior, o 
Wii U.

A companhia obteve 16,21 bilhões 
de ienes (US$ 144,95 milhões) de lucro 
operacional no trimestre encerrado em 
junho, ante prejuízo de 5,13 bilhões 
de ienes em 2016. As estimativas da 
Thomson Reuters e da Starmine Smar-
tEstimate foram de 11,55 bilhões de 
ienes.

A fabricante japonesa reafirmou 

sua previsão de 65 milhões de ienes em 
lucro operacional para o ano encerrado 
em março, contra os 127,94 bilhões de 
ienes estimados por analistas da Smar-
tEstimate. A empresa também manteve 
sua previsão de vendas do Switch em 
10 milhões de unidades no ano.

A Nintendo vendeu 1,97 milhão de 
consoles Switch nos três meses até ju-
nho, elevando o total acumulado para 
4,7 milhões de unidades. A demanda 
foi tão grande que a empresa teve difi-
culdade para abastecer as lojas.

Os novos games para smartpho-
nes, como “Super Mario Run” e “Fire 
Emblem”, levaram a receita do primei-
ro trimestre de jogos para dispositivos 
móveis e mercadorias relacionadas a 9 
bilhões de ienes, de 1,6 bilhão de ienes 
no mesmo período do ano anterior.

As ações da Nintendo fecharam 
em alta de 1,3% nesta quarta (26) antes 
da divulgação dos resultados, em com-
paração com uma alta de 0,5% no índice 
de referência Nikkei.

A Nintendo vendeu 1,97 milhão de consoles Switch nos três meses até junho

Vendas de tablets no Brasil 
devem cair 6% em 2017

As vendas de tablets no Brasil 
devem recuar 6% em 2017, chegando 
a 3,75 milhões de aparelhos, estimou 
a empresa de pesquisa de mercado de 
tecnologia IDC Brasil nesta segunda-
-feira (18).

A companhia calculou em 8% a 
queda nas vendas da categoria no se-
gundo trimestre sobre o mesmo perío-
do do ano passado, para 790 mil unida-
des, equivalentes a uma receita de R$ 
400 milhões.

“Temos observado um comporta-
mento agressivo dos fabricantes, com 
preços promocionais e brindes para 
frear a queda”, afirmou em nota o ana-
lista de mercado da IDC Brasil, Welling-
ton La Falce.

“Notamos que as empresas estão 
diversificando os produtos para gerar 
mais demanda. O mercado de tablets 

para o público infantil é bastante forte, 
mas produtos voltados para o idoso, 
por exemplo, estão entrando agora no 
radar”, acrescentou.

PCs subindo
No início do mês, a IDC afirmou 

que as vendas de computadores pesso-
ais no Brasil devem crescer 1,2% este 
ano, para 4,55 milhões de unidades. 
No segundo trimestre, o segmento 
teve alta de 5% sobre um ano antes, 
para 1,24 milhão de unidades.

Celulares também
Já os celulares devem ter um im-

pulso de 12,6% nas vendas este ano, 
para 49 milhões de aparelhos, segundo 
a IDC. No segundo trimestre, as vendas 
subiram 5,9% na comparação anual, 
para 12,8 milhões de unidades.

No início do mês, a IDC afirmou que as vendas de computadores pessoais no Brasil 
devem crescer 1,2% este ano, para 4,55 milhões de unidades

Facebook introduz novas regras
sobre anúncios e discurso de ódio

O Facebook disse na última sema-
na que terá regras mais duras sobre 
quem pode ganhar dinheiro com anún-
cios em sua rede, respondendo às críti-
cas de que é muito fácil ganhar dinhei-
ro sendo provedor de notícias falsas e 
manchetes sensacionalistas.

Com efeito imediato, a rede social 
lançará padrões com uma orientação 
mais clara sobre quais editores são 
elegíveis para ganhar dinheiro no Fa-
cebook e com qual conteúdo, disse a 
vice-presidente sênior de soluções de 
marketing globais, Carolyn Everson, 
em post de um blog do site.

Esses padrões se aplicam a apre-
sentação de anúncios onde o contex-
to importa, escreveu Everson no post, 
que coincide com uma aparição da 
diretora de operações do Facebook, 
Sheryl Sandberg, nesta quarta-feira na 
“dmexco”, uma grande encontro de 

Com efeito imediato, a rede social lançará padrões com uma orientação mais clara so-
bre quais editores são elegíveis para ganhar dinheiro no Facebook e com qual conteúdo

marketing digital em Colônia, na Ale-
manha.

A Alemanha está entre os países 
que critica o Facebook sobre discurso 
de ódio e privacidade. O Parlamento 

alemão aprovou uma lei em junho que 
estabelece multas de até 50 milhões de 
euros (cerca R$ de 187 milhões) para 
as redes sociais que não removerem 
prontamente postagens de ódio.

iOS 11 já está disponível no mercado
O iOS 11, nova versão do siste-

ma operacional da Apple para smar-
tphones e tablets, está disponível 
desde a última terça-feira (19).

Veja as principais
novidades do iOS 11:

A assistente pessoal Siri agora 
faz traduções

A App Store foi reformulada
A Central de Controle também 

foi redesenhada
Kit para desenvolvimento de 

aplicativos de realidade aumentada
A atualização chega antes dos 

novos aparelhos que a empresa anun-
ciou na semana passada. 

Loja redesenhada
As mudanças mais visíveis do 

iOS 11 acontecem na App Store. Ela é 
o centro do segmento de serviços da 
Apple, que trouxe US$ 21,5 bilhões à 
empresa nos últimos 9 meses – um 
aumento de 19% ante o ano anterior, 
o que é um ponto positivo, conside-
rando que as vendas totais subiram 
apenas 5%.

A loja foi reformulada para ofe-
recer aos desenvolvedores de apli-
cativos mais espaço para imagens e 
textos que descrevem o software. Os 
desenvolvedores reclamam há muito 
tempo que é difícil encontrar seu app 
na loja da Apple, a menos que os usu-
ários digitem o nome exato do apli-
cativo ou sigam um link para ele.

“O novo design torna a App 
Store muito mais limpa e soluciona 
o maior problema da loja: você tem 
tantos aplicativos que, se não sabe 
exatamente o que está procurando, é 

muito difícil encontrar qualquer coi-
sa”, disse a analista da Creative Stra-
tegies, Carolina Milanesi.

Já a Siri ganhou a habilidade de 
traduzir sentenças. Basta dizer “Siri 
traduza”, falar a expressão a ser tra-
duzida, o idioma em mente, e a assis-
tente pessoal da Apple fala a frase na 
língua pretendida.

A Siri também é capaz de apren-
der a grafia de palavra lidas na inter-
net. Se uma palavra em islandês es-
tiver em um artigo que foi lido, caso 
o usuário a escreva no iMessage, Siri 
vai sugerir a grafia correta.

Central de Controle,
realidade aumentada e 
mais

No iOS 11, o iMessage pode ser 
sincronizado em qualquer aparelho 
desde que o usuário faça login. Os 
arquivos trocados pelo app são crip-
tografados de ponta a ponta.

O Apple Pay também recebeu 
uma melhoria para permitir que as 
pessoas possam enviar dinheiro umas 
às outras. Além disso, poderão fazer 
transferências a partir do iMessage.

A Apple também redesenhou a 
Central de Controle. Todas as funções 
serão concentradas em uma única pá-
gina, ou seja, será possível aumentar 
o volume de uma música na mesma 
tela em que é possível acionar o 
Modo Avião.

O iOS 11 também terá uma op-
ção para que motoristas não recebam 
notificações enquanto estiverem di-
rigindo. Eles não só deixarão de re-
ceber notificações: a tela do iPhone 
ficará preta para que não mostre ne-
nhuma distração.

A Apple também criou um kit 
para desenvolvedores criarem aplica-
tivos que usem tecnologia de realida-
de aumentada, a mesma por trás do 
“Pokémon Go”, que transporta itens 
virtuais para cenas no mundo real.

 No iOS 11, o iMessage pode ser sincronizado em qualquer aparelho desde que o
usuário faça login. Os arquivos trocados pelo app são criptografados de ponta a ponta

Hotmail e Outlook sofrem interrupção na Europa
Os serviços de e-mail da Ou-

tlook.com e Hotmail sofreram inter-
rupção na Europa na última segunda-
-feira (18), impedindo usuários de 
enviarem e receberem e-mails por 12 
horas.

A interrupção começou às 4h20 
(horário de Brasília) e seguia afetan-
do usuários na região quase 12 horas 
depois, disse a Microsoft em men-
sagem em seu site de segurança do 

Office 365. A Microsoft disse que es-
tava trabalhando para solucionar a in-
terrupção e emitiria uma atualização 
ainda nesta segunda sobre o status 
de seus serviços.

“Continuamos investigando para 
determinar a fonte do problema e 
identificar os passos de recuperação 
do serviço”, disse a companhia.

A Microsoft disse que o proble-
ma envolveu parte do sistema de 

equilíbrio de carga do tráfego de 
internet, que estava engolindo a ca-
pacidade dos servidores, apesar de 
não ter havido aumento aparente no 
tráfego de usuários.

Os relatos de interrupções foram 
concentrados na Europa Ocidental e 
Reino Unido, segundo o site Down-
Detector.co.uk. Nenhum outro ser-
viço online da Microsoft parece ter 
sido afetado.
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Mario aparece sem camisa em nova 
imagem de ‘Super Mario Odyssey’ 
Visual será visto no game de Switch, que chega em outubro, na fase 
de Bubblaine, no mundo de ‘Seaside Kingdom’

O maior mascote dos videoga-
mes vive tempos de desconstrução. 
Depois de anunciar que Mario não 
trabalha mais no ramo das tubula-
ções, a Nintendo revelou uma fase 
do jogo “Super Mario Odyssey” em 
que o encana... ex-encanador bigo-
dudo aparece sem seu tradicional 
uniforme. Na verdade, sem roupa 
alguma, só com um calção de banho 
e o peito de fora.

De acordo com a Nintendo, o 
visual será visto nas praias ensola-
radas da fase de Bubblaine, que fica 
no mundo de “Seaside Kingdom”.

Os fãs, é claro, não se contive-
ram com o registro de Mario sem 
camisa, que, como bem apontou 
uma usuária no Twitter, prova que 
mamilos continuam polêmicos. Mario aparece sem uniforme, e só de calção de banho, em uma das fases do jogo

Novo game de ‘South Park’ será 
‘mais difícil’ se personagem tiver 
cor da pele ‘mais escura’
Jogo baseado no desenho, ‘South Park: The Fractured But Whole’ terá 
piada com questão racial: quanto mais escura a pele, mais a vida do
personagem seria difícil

O game “South Park: The Frac-
tured But Whole” terá uma piada 
que chamou atenção do site Euro-
gamer.

Na hora de escolher o tom da 
pele do personagem, haverá um 
aviso: quanto mais escura a pele, 
maior seria a dificuldade.

Para deixar claro que se trata 
de uma brincadeira tendo como 
base a questão racial, há um aviso: 
“Não se preocupe, isso não afeta o 
combate. Muda apenas todos os ou-
tros aspectos da sua vida”.

O desenho animado e os games 
de “South Park” são conhecidos pe-
los comentários ácidos e pela iro-
nia.

“South Park: The Fractured But 

Whole” será lançado para PlayS-
tation 4, Xbox One e PC em 17 de 

outubro e é o segundo jogo desta 
franquia.

Na hora de escolher o tom da pele do personagem, haverá um aviso: quanto mais 
escura a pele, maior seria a dificuldade

‘Street Fighter II’ será relançado em 
um cartucho de Super Nintendo
Edição limitada é comemoração aos 30 anos da série ‘Street Fighter’. 
Serão fabricadas apenas 5,5 mil cópias

Em comemoração aos 30 anos 
da série “Street Fighter”, o clássi-
co “Street Fighter II” será relança-
do em sua versão de cartucho de 
Super Nintendo.

A edição é limitada e serão 
fabricadas apenas 5,5 mil cópias 
do jogo – 4,5 mil na cor vermelha, 
mesma da faixa de Ryu; e 1 mil em 
um “verde Blanka” que brilha no 
escuro

 A distribuição das cores é ale-
atória. Além do game em si, que 

funciona normalmente em um Su-
per Nintendo, a edição virá com 
um manual de instruções de luxo 
e uma embalagem que se desdo-
bra em três para formar algumas 
das ilustrações mais tradicionais 
do jogo de luta.

A reedição de “Street Fighter 
II” para o Super Nintendo está em 
pré-venda por US$ 100 (cerca de 
R$ 340).

O lançamento está previsto 
para novembro de 2017.

Além do game em si, a edição virá com 
um manual de instruções de luxo

Big Mouth: nova animação 
da Netflix estreia este mês 
Fabricante japonesa obteve lucro de 16,21 bil-
hões de ienes no 2º trimestre de 2017

A Netflix libera ainda este mês 
uma nova animação original, de Nick 
Kroll, chamada Big Mouth (boca gran-
de, em tradução livre). A série tem 10 
episódios confirmados e é uma par-
ceria de Netflix com Kroll e Andrew 
Goldberg, roteirista e produtor do su-
cesso da Fox, Family Guy (Uma Família 
da Pesada).

Com episódios de 30 minutos, a 
série animada descreve as desventuras 
e aventuras da puberdade, e se baseia 
nas histórias de adolescência dos pró-
prios criadores, Nick Kroll e Andrew 
Goldberg, que são melhores amigos 
desde a infância na vida real.

Os protagonistas vão se chamar 
Nick e Andrew, com o próprio Nick 
Kroll fazendo a voz do personagem 
homônimo e John Mulaney (Saturday 
Night Live) dublando o personagem 
Andrew.

Porque em todos esses vídeos [de 
educação sexual] a puberdade para os 
garotos sempre é o milagre da ejacula-

ção e para garotas é só a respeito de 
menstruação e sofrimento?” – trecho 
retirado do trailer.

A animação felizmente vai contar 
com bastante da perspectiva feminina 
sobre a adolescência também, mos-
trando as descobertas da menina em 
relação a seu corpo, sua sexualidade 
e, principalmente, mostrando que o 
desejo sexual acontece em mesma 
intensidade para ambos meninos e 
meninas.

É claro que já há dezenas de ar-
tigos pipocando em portais de cunho 
religioso com chamadas como “Netflix 
lança desenho animado que incita a 
erotização de crianças”, ignorando 
completamente o fato de que, assim 
como inúmeras outras animações, não 
se trata de uma produção direcionada 
ao público infantil – assim como o fato 
de que a descoberta sexual na puber-
dade acontece para todos, indepen-
dente de quais desenhos você assiste 
ou de qual a sua religião. 

Com episódios de 30 minutos, a série animada descreve as desventuras e aventuras 
da puberdade, e se baseia nas histórias de adolescência dos próprios criadores
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O mundo vai acabar amanhã? Será que é desta       vez, mesmo?
Estão rolando vários textos na internet e até nos jornalões do centro do país dizendo que o alinhamento planetário que vai                  acontecer amanhã, dia 23 de setembro de 2017, sinaliza o fim da escuridão, o fim do mundo e até a volta de Jesus

 Acontece que  quatro planetas,  
Lua,  Sol, e mais 6 estrelas na conste-
lação de Leão, incluindo a estrela Re-
gulus, estarão alinhados em nosso sis-
tema solar: Vênus, Marte, Mercúrio, o 
Sol, Júpiter e a Lua. Até aí, tudo bem, 
mas existe uns seguidores de um es-
critor americano doidão, o David 

Meade, autor do livro “Planet X - The 
2017 Arrival” (“Planeta X - A Chegada 
em 2017”) e responsável por propor 
a data cabalística de 23 de setembro 
deste ano para que a influência de-
vastadora de um suposto Planeta X, 
Nibiru, Hercólobus, - o astro hipoté-
tico mais rico em alcunhas despropo-

sitadas e mais temido por teóricos da 
conspiração tem um novo encontro 
marcado com a humanidade, que es-
taria vindo das fronteiras do Sistema 
Solar, seja sentida no globo. 

Planeta X
A teoria do escritor e numerólo-

go é  que o planeta Nibiru, também 
conhecido como Planeta X, vai atingir 
a Terra no próximo sábado. A previsão 
de Meade é baseada amplamente em 
versos e códigos numerológicos da bí-
blia, centrados no número 33, que é o 
número de dias entre o eclipse solar 
do dia 21 de agosto, que ele acredi-
ta ter sido um aviso, e a data fatídica 
para o fim do mundo.

Como essa ameaça planetária 
não existe, é muito improvável que 
ela cause o Apocalipse em tal data, 
embora a ideia faça sucesso nos can-
tos mais suspeitos da internet. 

Meade  faz elucubrações do tipo 
:”Jesus viveu por 33 anos, o nome 
Elohim, que é uma dos nomes usados 
pelos judeus para Deus foi menciona-
do 33 vezes (na bíblia). É um número 
muito significativo na bíblia e na nu-
merologia. Estou falando de astrono-
mia e da bíblia e juntando os dois”, 
disse Meade em entrevista ao jornal 
“The Washington Post”.

O planeta Nabiru está no centro 
de teorias da conspiração do fim do 
mundo desde os anos 1970. Em 2012, 
David Morrison, cientista sênior da 
Nasa, desmentiu a existência do pla-
neta através de um vídeo publicado 
no Youtube com diversas explicações 
que comprovam que a teoria é men-
tirosa.

“Se o planeta estivesse tão perto, 
seria brilhante, seria facilmente visível 
a olho nu. Todos nós poderíamos vê-

-lo. Se Nibiru fosse real e se fosse um 
planeta com uma massa substancial, 
ele já perturbaria as órbitas de Mar-
te e da Terra. Veríamos mudanças por 
causa deste objeto entrando no siste-
ma solar interno”, disse Morrison no 
vídeo.

 
Portal

Meade garante que o alinha-
mento que acontecerá no dia 23 de 
Setembro será  muito poderoso que 
servirá como um mega portal de um 
grande influxo de energia para o so-
lar inteiro e promoverá a entrada de 
grandes quantidades de energia que, 
certamente, darão um grande impulso 
à transformação global.

 
Apocalipse

Calma: o mundo não acaba li-
teralmente, segundo o numerólogo/
escritor, o verdadeiro significado do 
Apocalipse não é o fim do mundo, mas 
sim o fim de uma era de trevas e o fim 
da ignorância, para o nascimento de 
um Novo Mundo.

As grandes quantidades de ener-
gia e a chegada de altas cargas de fó-
tons ao  sistema solar vão impulsionar  
a humanidade à despertar, buscar uma 
nova Consciência Será  a entrada da 
Era de Luz. “O alinhamento será mais 
um dos grandes portais energéticos 
que promoverão intensas mudanças 
na consciência das pessoas encarna-

Em Apocalipse 12, na Bíblia, nós 
temos a seguinte profecia dada por 
João:
“E viu-se um grande sinal no céu: 
uma mulher vestida de sol, tendo 
a lua debaixo dos pés e uma coroa 
de doze estrelas sobre a cabeça. E 
estava grávida e com dores de parto 
e gritava com ânsias de dar à luz. E 
viu-se outro sinal no céu, e eis que 
era um grande dragão vermelho, que 
tinha sete cabeças e dez chifres e, 
sobre as cabeças sete diademas. E a 
sua calda levou após si a terça parte 
das estrelas do céu e lançou sobre 
a terra; e o dragão parou diante da 
mulher que havia de dar à luz, para 
que, dando ela à luz, lhe tragasse o 
filho. E deu à luz um filho, um varão, 
que há de reger todas as nações com 
vara de ferro; e seu filho foi arreba-
tado para Deus e para o seu trono.”
Com ar de profecia, vamos interpre-
tar o que essa passagem de Apoca-
lipse quis dizer.
1 – Uma mulher vestida de sol, tendo 
a lua debaixo dos pés: A mulher é a 
representação da constelação de Vir-
gem (uma moça). O sentido de “mul-
her vestida de Sol” é porque o Sol 
encontra-se praticamente em cima 
da constelação de Virgem. Abaixo 
da constelação de Virgem (nos seus 
pés), na visão astronômica no dia 23 
de Setembro, encontra-se a Lua.
2 – … E uma coroa de Doze Estre-
las sobre a cabeça: A coroa de 12 
estrelas é o alinhamento entre Vê-
nus, Marte, Mercúrio, Sol, Júpiter, 
Lua, Regalus e outras 5 estrelas da 
constelação de Leão (12 estrelas na 
cabeça).

3 – E estava grávida e com dores de 
parto e gritava por ânsias de dar à 
luz: Essa é a parte mais intrigante. 
Há 9 meses atrás (tempo comum 
de gestação humana) por volta de 
15 de Dezembro de 2016, Júpiter 
entrou no “ventre” da constelação 
de Virgem. Nove meses após, (dia 
09 de Setembro de 2017) ele sai 
do ventre. Virgem, portanto, nesse 
processo de gestação, dá a Luz à 
Júpiter que, nesse momento, sai do 
seu ventre e participa do grande al-
inhamento do dia 23.
4 – E viu-se outro sinal no céu, e eis 
que era um grande dragão verme-
lho, que tinha sete cabeças e dez 
chifres e, sobre as cabeças, sete 
diademas: A interpretação dessa 
passagem de Apocalipse 12 é real-
mente complexa. Seria o dragão 
vermelho, o tão chamado Nibiru? 
O planeta higienizador que, a cada 
3.600 anos passa pelo nosso siste-
ma solar para realizar um processo 
de purificação solar e planetária (em 
questões de energia)? As sete ca-
beças com dez chifres e mais sete 
diademas, lembra-nos do calendá-
rio Hebraico, aonde o ano de 2017 
é o ano 5777. O 7, nos fundamen-
tos da Cabala, é o número espiri-
tual do progresso, da elevação, da 
Luz. Também, coincidência ou não, 
temos os 7 chacras, as 7 cores do 
arco-íris, os 7 raios e, por fim, 7 prin-
cipais alinhamentos que são Vênus, 
Marte, Mercúrio, Júpiter, Sol, Lua e 
Regalus. Seriam, portanto, essas 
as sete cabeças e sete diademas? 
A pergunta que fica é: E os dez chi-
fres?

“Interpretação” da profecia

Então os menos céticos perguntam que há ali que o Google está escondendo? Por que 
há uma tarja preta que, ao que parece, está encobrindo um suposto brilho diferente, 
mais intenso do que os outros? Se ao acessar o Sky View Virtual Observatory, site
criado pela própria NASA e configurar o padrão de cores para infravermelho e
procurar pela mesma localização da tarja preta, para nossa surpresa ela não está 
ali, revelando essa imagem acima

Se você utilizar o Google Sky para olhar a constelação de Virgem com a opção
infravermelho ativada, você se deparará com uma tarja preta logo encima



Gazeta - sexta-feira, 22 de Setembro de 2017 - Caderno Beats Comportamento

O mundo vai acabar amanhã? Será que é desta       vez, mesmo?
Estão rolando vários textos na internet e até nos jornalões do centro do país dizendo que o alinhamento planetário que vai                  acontecer amanhã, dia 23 de setembro de 2017, sinaliza o fim da escuridão, o fim do mundo e até a volta de Jesus

das e desencarnadas na Terra.” .
 

Volta de Cristo
Muitas pessoas têm acreditado 

que Jesus voltará através da consci-
ência Crística ,e na saída de uma era 
de trevas e a entrada na era dourada, 
conhecida no Hinduísmo como Satya 
Yuga ou Era da Verdade.

Em seu site , Meade afirma que 
estudou “astronomia e economia 
numa universidade do Meio-Oeste 
americano” (sem precisar qual) e se 
descreve como um especialista em 
“pesquisa e investigações” que teria 
atuado como perito forense e consul-
tor de grandes empresas.

A informação crucial, porém, é a 
que vem logo depois desse currículo 
resumido: “Meade gosta de relacionar 
a ciência com a Bíblia e acredita que 
o Planeta X é a união perfeita entre 
as duas áreas”. Para o americano, as 
profecias de Isaías (escritas a partir de 
740 a.C.) e do livro do Apocalipse (da-
tado do fim do século 1º d.C.), entre 
outros trechos bíblicos, descreveriam 
a chegada do objeto logo depois do 

eclipse solar deste ano.

Com a palavra o
astrônomo

O astrônomo Gustavo Rojas, 
professor da Universidade Federal 
de São Carlos e membro da comissão 
de imprensa da SAB (Sociedade As-
tronômica Brasileira), elencou alguns 
argumentos contra a existência do tal 
planetão/estrelinha.

“O espaço se chama espaço por-
que tem muito espaço nele”, brinca 
Rojas. “A distância entre sistemas 
estelares é tão absurdamente enor-
me que é muito difícil que corpos de 
outros lugares venham parar aqui e, 
mais ainda, cheguem perto de colidir 
conosco”, explica.

Os fãs de Nibiru também nunca 
se deram ao trabalho de explicar por 
que, se o treco está tão próximo de 
nós, ainda não é possível sentir seus 
efeitos, lembra o astrônomo.

A presença de um corpo estranho 
gigantesco no meio do Sistema Solar, 
com a força gravitacional que acom-
panha todo objeto desse tipo, deveria 

O planeta Nabiru é teoria de conspiração 
desde os anos 1970

ser suficiente para bagunçar órbitas 
para tudo quanto é lado, com efeitos 
que seriam facilmente percebidos na 
Terra em falar no fato de que ele já es-
taria visível a olho nu há muito tempo.

“As pessoas vêm com essa con-
versa ‘ah, a Nasa esconde’, mas a 
Nasa não controla os astrônomos do 

mundo. Era para esse negócio estar 
brilhando na nossa cara. A verdade é 
uma só: a gente não consegue fazer 
o Universo funcionar do jeito que a 
gente quer. A regra é clara”, salienta 
Rojas.

Pelo sim, pelo não é melhor ficar 
de olho no céu amanhã.



Mural da fofura
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Crianças canhotas podem ser mais
precoces na matemática

As crianças canhotas representam 
12% da população mundial infantil e, 
ainda que ao longo da história tenham 
sido perseguidas ou tachadas inclusive 
de bruxas, hoje em dia ser canhoto é 
considerado totalmente normal, e são 
raros os casos em que os pais tentam 
reorientar a criança para que escreva 
com a mão direita. 

Os pesquisadores não estão de 
acordo sobre a razão em ser canhoto. 
Há quem opine que isso se deve a um 
desequilíbrio entre a cooperação e a 
competição na evolução do ser huma-
no, alto nível de testosterona ou gené-
tica. Um dos estudos acerca da condi-

ção, do Peabody College  confirma que 
as crianças canhotas podem ser mais 
precoces em matemática e também que 
elas têm um rápido desenvolvimento da 
linguagem. 

Elas ainda têm vantagens em cer-
tos esportes como o futebol ou o tênis 
em relação aos jogadores destros. Além 
disso, os estudos revelam que podem 
ser mais atléticos e ter melhor visão 
espacial, por isso os canhotos abundam 
nos esportes de elite. 

Outras curiosidades são que a 
porcentagem de pessoas canhotas se 
mantém praticamente invariável desde 
a pré-história. 

Outras constatações da 
pesquisa

1. Ser canhoto é mais comum em 
meninos (11%) do que em meninas (9%) 
sem que tenham sido determinadas as 
causas.

2. Os estudos revelam que a crian-
ça canhota administra pior suas emo-
ções, as áreas co córtex cerebral que 
processam as emoções negativas como 
a ira ou a hostilidade apresentam maior 
atividade. 

3. Há uma grande incidência de 
crianças canhotas em gêmeos, em que 
um dos dois é canhoto, mas é muito 
raro encontrar casos em que ambos se-
jam canhotos. 

4. A maior parte das crianças ca-
nhotas tende a desenhar bonecos, figu-
ras ou pessoas que olham para a direita. 

5. Na maioria dos países a porcen-
tagem de crianças canhotas é de 10%, 
exceto no Japão, onde é apenas de 2%. 

6. O hemisfério direito do cérebro 
é o que manda sobre a parte esquerda 
e trabalha sobre a criatividade, as idéias 
ou a imaginação, por isso é comum se 
falar que os canhotos têm um grande 
temperamento artístico. 

7. Os pesquisadores descobriram 
que as conexões entre o lado esquerdo 
do cérebro e o direito se realizam mais 
rapidamente nos canhotos. Isso indica 
que são mais ágeis mentalmente e pen-
sam mais rápido.

Parte das crianças canhotas tende a desenhar bonecos, figuras ou pessoas que olham 
para a direita

Bolsas de sementes ajudam 
a aliviar cólicas dos bebês

Super fácil Todas as mães já sa-
bem, os primeiros três meses dos be-
bês são mais críticos, porque a cólica 
é comum de surgir nesse período. 
Claro que não é uma regra, mas ela 
aparece porque o aparelho digestivo 
dos bebês ainda não está totalmen-
te formado. Uma dica para aliviar os 
sintomas deles, e das mães e pais 
(que ficam aflitos com a dor dos pe-
quenos) é usar bolsa de sementes.

Prática de fazer, a bolsa de se-
mentes é uma grande aliada na hora 
de cuidar da cólica. Basicamente são 
saquinhos de tecido, recheados por 
alguma semente ou grão (como li-
nhaça ou arroz), opcionalmente com 
ervas (como a camomila) e que quan-
do aquecidas, guardam este calor por 
um certo período. Ao ser colocada 
quentinha na região do desconforto, 
este calor pode ajudar a relaxar e ali-
viar a dor.

Como fazer em casa:
Para fazer a bolsinha de semen-

tes, use dois pedaços de tecido (um 

para o saquinho e o outro para a 
capa, como se fosse uma fronha). Os 
melhores sãos os de algodão e mais 
leves, inclusive retalhos podem ser 
usados. Para costurar, use materiais 
básicos como tesoura, linha, agulha, 
alfinetes e fita métrica. E no interior 
das bolsinhas, pode colocar um pu-
nhado de arroz ou linhaça e ervas 
aromáticas (camomila é ótima con-
tra a dor). 

Para usar a bolsa, aqueça por 1 
minuto no microondas. Cuide para 
não exceder muito o tempo e não 
torrar o conteúdo. Também cheque 
a temperatura antes de usar, para 
não queimar a pele. O calor dura de 
20 a 30 minutos e você pode rea-
quecer quando começar a esfriar se 
precisar.

Depois de alguns usos, quan-
do você sentir que perdeu o aroma 
da erva, pode abrir a costura, tirar 
o recheio e colocar um novo. E se o 
tecido for 100% algodão ou natural, 
ao fim da vida útil ainda poderá ser 
colocado na terra e ser compostado.

Escola ensina matemática através de pipas
Uma escola de Criciúma, em 

Santa Catarina, inovou no método 
de ensinar matemática: através de 
pipas. Isso mesmo, a ideia usada 
foi ensinar os alunos enquanto eles 
brincam.

Eles mesmo montam as pipas, 
cortando, amarrando, medindo 
cada milímetro e, quando se dão 
conta, já aprenderam vários concei-
tos matemáticos.

Para a pipa ter a inclinação ide-
al, por exemplo, ela dever ter 30 

graus, assim é possível fazer o nó 
para amarrar. Com essas noções bá-
sicas de medida as crianças apren-
dem de um modo divertido.

Escola de Criciúma ensina
matemática fazendo pipa com alunos

As bolinhas podem ser feitas em casa, a partir de retalhos

Emanuellen da silva Sagaz de 1 aninho e Ellen da Silva Sagaz, de 10 anos



Pets

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

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama
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Animais deixam de ser coisas 
e passam a ser móveis

Em julho, foi aprovado pela Co-
missão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei 
3670/15, que prevê alteração do Có-
digo Civil para determinar que os ani-
mais não serão considerados coisas, 
mas sim bens móveis. O texto do PL 
3670/15 diz, entre outras informa-
ções:

“Art. 1o A Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 83. Consideram-se móveis 
para os efeitos legais:

(…)
IV – os animais, salvo o disposto 

em lei especial.
Parágrafo único. Os animais não 

serão considerados coisas.” (NR)
Art. 1.313. O proprietário ou ocu-

pante do imóvel é obrigado a tolerar 
que o vizinho entre no prédio, me-
diante prévio aviso, para:

(…)
II – apoderar-se de coisas suas, 

bem como de animais que aí se en-

contrem casualmente.
§ 2o Na hipótese do inciso II, uma 

vez entregues as coisas ou os animais 
buscados pelo vizinho, poderá ser im-
pedida a sua entrada no imóvel.”

A alteração da natureza jurídica 
dos animais recebeu parecer favorá-
vel do relator, deputado Rodrigo de 
Castro (PSDB-MG) e também recebeu 
aprovação na CCJ em caráter conclusi-
vo, e da mesma forma ocorreu com a 
votação na Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável.

Porém, foi apresentado um re-
curso contra a apreciação conclusiva. 
Com isso, o deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC) espera que o projeto passe 
por uma nova votação pelo conjunto 
dos deputados, o que acontecerá se, 
de fato, o recurso for aprovado pelo 
Plenário.

Enquanto isso, o deputado Rodri-
go de Castro, relator que deu parecer 
favorável à alteração, continua defen-
dendo a importância diferenciar os 
animais dos objetos inanimados.

Geromel, gatinho charmoso de Brenda Pierdoná

Pesquisamos informações impor-
tantes para quem está pensando em 
ter um hamster. Pra começar, informa-
ções de profissionais: Em seu habitat, 
eles vivem em tocas subterrâneas du-
rante o dia para evitar serem captura-
dos por predadores. Sua expectativa 
de vida é de 2 a 3 anos.

A sua dieta contém uma grande 
variedade de alimentos, como frutas, 
nozes, vegetais e insetos. Todas as es-
pécies possuem grande dentes incisi-
vos que estão em constante crescimen-
to e necessitam estar sempre roendo 
algo para evitar que cresçam demais. 
São pequenos e com a pelagem varia-
da, com cores entre cinza, caramelo, 
branco, preto e malhado. São roedo-
res muito sociáveis, mansos e muito 
ativos.

Cuidados com a limpeza e es-
covação do animal: São dispensáveis 
banhos em seu animal. A não ser que 
ele esteja realmente muito sujo e mal-
-cheiroso, você pode passar uma toa-
lha úmida sobre ele e depois secá-lo 
usando outra toalha. Atenção: nunca 
passe talco ou sabão em seu hamster 
ou molhe sua cabeça!

A escovação em hamsters não 
é muito importante, apenas deixa-o 
mais bonito e pode limpar seu pêlo. 
Ele também pode gostar que você es-
cove suas costas. Use uma escova de 
dentes com cerdas macias (pode ser 
uma não usada mais) e não use água.

Cuidados com as unhas e dentes 
do hamster: Os dentes dos hamsters 
crescem continuamente, sem parar. 
Por isso, a ração dada aos hamsters 
deve ser dura, para que eles gastem 
seus dentes. Ela deve incluir semen-
tes, grãos e pedaços de biscoito para 
cachorro duros. Também é recomen-
dável dar galhos de árvores frutíferas 
para eles roerem ou outros acessórios 

especiais que podem ser encontrados 
em alguns Pet Shops.

As unhas dos hamsters podem 
incomodar um pouco quando você 
for segurá-lo. Se elas estiverem mui-
to grandes e estiverem arranhando 
muito, você pode forrar uma parte da 
gaiola com lixas para que ele apare as 
unhas ou então pode levar a um vete-
rinário especializado para o corte das 
mesmas.

Cuidados com o local onde a 
gaiola vai ficar: A gaiola deve ficar lon-
ge de correntes de ar intensas. É reco-
mendável ficar no interior de cômodos 
onde a janela fique fechada, nunca na 
parte externa. A gaiola deve ficar lon-
ge da exposição solar.

A gaiola deve ficar longe de tin-
tas, produtos de limpeza e combus-
tíveis que exalem um cheiro muito 
forte. Isto pode acarretar alergias e 
doenças.

Cuidados diários: Mantenha sem-
pre água fresca, limpa e abundante à 
disposição do animal.

Renove sempre a quantidade de 
comida do hamster. Mantenha sempre 
à disposição do hamster rolo de papel 
higiênico para que ele construa seu 
ninho.

Cuidados semanais: Troque a ser-
ragem e lave as partes principais da 
gaiola e seus acessórios com sabão 
neutro e água. Os potes de água e co-
mida devem ser limpos somente com 
água.

(Caso queira manter a gaiola sem-
pre com cheiro agradável, essa troca 
pode ocorrer mais de uma vez por se-
mana)

Cuidados mensais: Troque a ser-
ragem e dê uma lavada rigorosa em 
toda a gaiola com sabão neutro e 
água. Os potes de água e comida de-
vem ser limpos somente com água.

Hamsters são pequenos e com a pelagem variada, e vivem cerca de 2 a 3 anos

Cuidados especiais para 
quem quer ter um hamster

É muito importante ter alguns 
cuidados com a manutenção das 
unhas dos pets. Recomenda-se que 
sejam cortadas no mínimo mensal-
mente. Essa manutenção é funda-
mental porque tem uma veia que 
cresce à medida que a unha aumenta. 
Agora se as unhas ficaram por muito 
tempo sem serem cortadas, logo a 
veia fica mais próxima. E as chances 

de cortar a veia juntas são grandes o 
que pode deixar o animal com dor e 
mal estar.

Você sabe que é hora de cortar 
a unha quando começa a escutar o 
barulho das unhas do cachorro ou 
gato no chão enquanto ele caminha. 
Cortar a unha do animal nem sempre 
é uma tarefa fácil e prazerosa, mas 
você pode deixar este momento mais 

confortável. Seu pet precisa confiar 
em você, e você pode acostumar a 
tocar a sua pata, seja massageando, 
fazendo carinho para que ele sinta 
segurança. Para cortar é imprescin-
dível que você adquira o cortador de 
unhas especifico para pets. 

Para gatos a tarefa pode ser mais 
árdua, neste caso leve-o a uma pet 
sho especializada.

Saiba como cortar as unhas do seu pet
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Eduarda Soliman com o namorado Valdir Dal Lago Júnior em passeio. Eduarda comemora 
seu anivesário na terça 26. Parabéns!

Os gêmeos Augusto e Vinícius Chiella colaram grau em Engenharia Civil no dia 25 de
agosto. Na fotografia ao lado da mãe Salete e da irmã Gabrielle. A família deseja muito 
sucesso nesta nova caminhada.
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Junior Araldi com a mãe, Beloni Loren

Tony, Maurício e Loiri Enriconi em almoço festivo

Mara Milani, Mariza Comiotto e Marines Dupont brindam a 
amizade


