


Os traficantes resgatam Rubinho 
do hospital e Sabiá aconselha Bibi a 
deixar a comunidade com o marido. 
Silvana afirma a Dita que enfrentará 
Irene, caso a vilã se aproxime de Eu-
rico. Rubinho volta para o Morro do 
Beco. Ruy se irrita quando Ritinha se 
preocupa com Zeca. Zeca conversa 
com Ritinha e pensa em voltar com 
ela para Parazinho. Bibi avisa a Au-
rora que fugirá com Rubinho e Dedé. 
Dantas orienta Ivan sobre a alteração 
do nome em seus documentos. Selma 
visita Bibi. Zeca comenta com Guto e 
Abel que descobriu que fizeram intri-
ga contra ele em seu antigo emprego. 
Neide explica para Zeca que chegou 
a hora de a profecia do índio se cum-
prir. Selma e Alan se reconhecem. 
Zeca vai ao aquário ver Ritinha. Elvira 
surpreende Irene no estacionamento 
de um shopping.t
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Pega Pega

A Força do Querer

Novo Mundo

Malhação 

Rômulo apoia Júlio. Madalena 
fica arrasada quando Sabine lhe ofe-
rece dinheiro para se afastar de Dom. 
Eric diz a Domênico que desconfia de 
Cíntia e Malagueta. Maria Pia afirma 
a Dom que não deixará ninguém ma-
chucar Madalena. Júlio recebe uma in-
timação da polícia. Santana entrega a 
Malagueta o número do processo do 
acidente de Mirella. Mônica cobra o 
dinheiro de Malagueta. Sandra Hele-
na briga com Gilda por causa de Ag-
naldo. Antônia deduz que Isabel está 
lhe evitando e acha estranho. Mada-
lena conta a Edílson sobre a visita de 
Sabine e as acusações que a mãe de 
Dom lhe fez. Timóteo alerta a Mala-
gueta que o cerco está se fechando. 
Malagueta tenta retirar sua mala de 
dinheiro de dentro de uma parede.

Anna e Joaquim conseguem dei-
xar o navio em chamas, mas acreditam 
que Thomas não tenha conseguido 
escapar com vida. Greta se desespe-
ra por ter sido abandonada e Diara a 
conforta. Ferdinando sofre com sua 
atitude. Bonifácio lê o falso artigo de 
Libério e alerta Dom Pedro. Cecília 
afirma que foi Sebastião quem sabo-
tou o jornal. Matias garante a Idalina 
que quer se vingar de Sebastião. Dom 
Pedro ordena o fechamento do jornal 
de Libério, acusado de conspiração. 
Domitila usa um disfarce para ir ao 
encontro de Dom Pedro. Leopoldina 
vê Francisco e Benedita, e decide ir 
até o Paço. Greta volta a envenenar 
Wolfgang. Teçá e outras índias condu-
zem Anna até uma caverna.

Samantha se irrita com Tina, 
e Keyla oferece ajuda a Tato. Ander-
son tenta conversar com Tina. Bóris 
despista Malu. Keyla repreende o 
comportamento de Tato. Samantha 
flerta com Anderson. Tato pede aju-
da a Aldo, mas o pai expulsa o rapaz 
de casa. Tina e Keyla têm uma crise 
de ciúmes pela proximidade entre El-
len e Lica, e Benê fica confusa. Ellen 
dorme na casa de Lica. Lica pede para 
falar com Clara. Anderson recebe um 
presente de Samantha. Tato entrega a 
Dóris o documento com a falsa assi-
natura de Aldo.

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

Apesar das incertezas do momento atu-
al, você está se sentindo mais firme e pode 
percorrer a sua caminhada com otimismo. As 
configurações astrológicas desta semana o 
ajudam a superar os obstáculos conseguindo 
êxitos inesperados por causa da nova aborda-
gem com a qual os enfrenta. Esta mudança de 
atitude de sua parte constitui a base de seu 
sucesso! Abra mão da sua velha e batida toada 
e abuse da criatividade. Nesta semana poderá 
conseguir alguma diversão na companhia de 
amigos em reuniões sociais, festas e passeios. 
Não se esqueça dos seus cuidados pessoais: 
que tal um novo tratamento estético?

O Sol em Virgem se opõe a Netuno em 
seu signo, deixando você confuso e sensível. 
Você poderá esquecer compromissos, perder 
documentos, papéis, chaves e estará bastante 
distraído no trânsito. Redobre o cuidado, em 
certos momentos terá dificuldade para man-
ter o foco em suas atividades pessoais, preju-
dicando o bom andamento de seus projetos. 
Por outro lado, você estará muito criativo e 
cheio de novas ideias que lhe serão úteis para 
contornar os obstáculos que a vida lhe apre-
senta. Cuide de suas finanças para resolver as 
pendências: Saturno, agora em marcha direta, 
o ajudará em negociações e parcerias.

Você parece estar numa corrida de 
obstáculos, porém, apesar disso, continua 
a avançar em direção aos seus objetivos. 
Algumas situações inesperadas podem cau-
sar surpresas e obrigar uma modificação em 
seus planos, porém você poderá contar com 
a sua criatividade para alterar rapidamente 
as suas abordagens e encontrar as soluções 
adequadas para superar os obstáculos even-
tuais. Deste jeito conseguirá resultados sur-
preendentes e inusitados. Persiga seus obje-
tivos com firmeza e aproveite o bom aspecto 
de Venus para namorar bastante e se divertir, 
aliviando o estresse do dia a dia.

Você precisa estar mais flexível e 
aberto às mudanças para poder aproveitar 
os bons fluidos que o céu lhe promete essa 
semana. Você poderá sentir vontade de fa-
zer alguma modificação no seu visual, ou-
sando algo novo. Por que não? Saia de sua 
zona de conforto e procure realizar alguns 
de seus sonhos. No campo profissional al-
cançará alguns bons êxitos com a colabo-
ração de colegas e parceiros. No entanto, 
seja cuidadoso ao assumir mais tarefas do 
que pode realmente administrar, pois se 
sentirá muito empolgado com os bons re-
sultados de suas iniciativas.

Com Mercúrio agora em marcha direta 
você estará mais concentrado e focado em 
seus objetivos e por isso conseguirá melho-
res êxitos em suas iniciativas. Porém, algum 
acontecimento inesperado pode obrigá-lo a 
mudar alguns de seus planos. Não se cha-
teie e enfrente o desafio com bom humor 
porque mesmo as situações aparentemente 
adversas podem conter ótimos ensinamen-
tos. Aproveite para resolver algumas ques-
tões pendentes que você estava adiando, 
você estará muito criativo e cheio de novas 
ideias: priorize os assuntos mais impor-
tantes e não faça tempestades num copo 
d’agua sempre que for contrariado.

Você precisa investir mais nos seus 
relacionamentos pessoais que tem neglicen-
ciado devido às inúmeras preocupações que 
atrapalhavam a sua serenidade. As pessoas ao 
seu redor estarão mais dispostas a ajudá-lo a 
resolver algumas pendências que se arrastam 
há algum tempo. Procure encontrar o equi-
líbrio emocional com algumas praticas de 
meditação ou ainda com passeios ao ar livre. 
Desse jeito você irá reforçar a sua vitalidade 
para conseguir enfrentar os desafios da vida 
diária com mais bom humor. No campo pro-
fissional conseguirá bons resultados de suas 
iniciativas que tornarão mais produtivo o seu 
dia a dia.

A semana começa influenciada pela 
Lua Cheia em Peixes, que chega livre de 
pressão, unida a Netuno e em ótimo as-
pecto com Plutão indicando mudanças 
suaves e finalização de acordos e nego-
ciações envolvendo uma parceria ou so-
ciedade financeira. A negociação de um 
empréstimo ou de uma grande soma de 
dinheiro pode ser concluída e finalizada. 
No fim de semana, Mercúrio retorna a Vir-
gem, se une a Marte e movimenta ainda 
mais suas finanças. Procure manter seus 
gastos sob controle. Equilibre ativos e 
passivos. É interessante começar a pensar 
em novos investimentos.

Você está na sua melhor forma física e 
deve aproveitar este período de bons fluidos 
celestes para os seus cuidados pessoais. Po-
derá iniciar uma nova dieta ou investir nos 
cuidados com o corpo se preparando para 
a nova estação que vem aí. As atividades ao 
ar livre lhe farão muito bem, distraindo a 
sua mente das eventuais preocupações que 
continuam a atrapalhar o bom andamento 
de seus negócios. Continue a manter o seu 
otimismo e use as suas habilidades naturais 
para tomar as decisões acertadas e de forma 
produtiva. A vida social ganha intensidade 
com a presença de Vênus em seu signo. Po-
dem ocorrer convites para casamentos.

Neste momento sua vida passa por 
uma intensidade de acontecimentos tal 
que em muitas ocasiões não consegue 
dar conta de tudo. Portanto, neste mo-
mento qualquer tipo de colaboração será 
bem vindo e você não deve hesitar a pedir 
socorro sempre que necessário. Se não o 
fizer acabará prejudicando o resultado de 
suas iniciativas e se decepcionará. O céu 
desta semana lhe promete momentos de 
puro prazer nas atividades sociais, cul-
turais e na companhia dos amigos. Não 
deixe de reservar parte de seu tempo para 
seus cuidados pessoais: que tal mudar o 
seu look? Ou iniciar um tratamento estéti-
co? Você irá amar os resultados!

Você está em sua melhor forma e 
nada o abala neste momento, por esta 
razão consegue implantar alguns de seus 
projetos pessoais que estavam parados. De 
fato, a marcha direta de Saturno, que está 
na área relativa às suas finanças, parece 
destravar o fluxo dos negócios, permitindo 
que você conclua de maneira satisfatória 
acordos e parcerias. Aproveite as oportu-
nidades que o cosmo lhe oferece, mas não 
force nenhuma situação, somente porque 
tem pressa de alcançar as suas metas. Se 
os seus colaboradores se sentirem pressio-
nados, irão cair fora e você se encontrará 
inteiramente sozinho. As perspectivas futu-
ras melhoram e produzem bons resultados.

Algumas complicações que estavam 
atravancando o seu sucesso profissional 
estarão se dissipando pouco a pouco 
lhe permitindo que algumas situações 
difíceis se solucionem finalmente. Po-
rém, você deve continuar a se empenhar 
bastante para que as fundações de seus 
projetos profissionais estejam firmemen-
te fincadas no chão. Caso contrario, eles 
irão desmoronar no primeiro terremoto! 
Invista nos seus relacionamentos pesso-
ais que lhe oferecerão apoio e conforto 
para conseguir os pequenos êxitos que 
você deseja. Cuide de sua saúde que com 
o trânsito de Saturno pode ter piorado 
bastante!

Você pode começar a se sentir mais 
seguro agora que Saturno soltou o freio de 
mão que atravancava seus projetos pesso-
ais. Tudo parece se resolver com mais facili-
dade de agora em diante. Porém, não deixe 
de lado a sua natural cautela, pois a vida 
poderá lhe apresentar ainda algumas arma-
dilhas que afetarão especialmente o campo 
financeiro. Prefira pisar em solo seguro. 
No âmbito profissional, podem surgir pro-
postas de novas parcerias que devem ser 
examinadas para futuras implementações. 
O céu facilitará também as parcerias no 
âmbito pessoal: se estiver procurando um 
parceiro amoroso abra bem os olhos, pois 
poderá chover em sua horta.

Avril Lavigne surpreende 
ao voltar ao palco para 
cantar com o ex

Avril Lavigne fez a primeira apari-
ção pública após três anos de ausência 
e cantou a música Rockstar. A cantora 
esteve ao lado do ex-marido Chad Kroe-
ger, em participação surpresa durante o 
show de Nickelback, em Los Angeles no 
sábado (8).  Feliz pela volta aos palcos, 
ela agradeceu aos fãs no Instagram :

“Performance improvisada de “Ro-
ckstar” com Nickelback ontem à noite 
em Los Angeles. É bom estar de volta ao 
palco. Me sentindo animada, feliz e mui-
to grata.” A artista está afastada dos pal-
cos desde 2013 quando foi diagnosticada 
com a doença de Lyme, conhecida popu-
larmente como a doença do carrapato.

O ator Jim Carrey foi um dos con-
vidados do evento “icons”, promovido 
pela revista Harper’s Bazaar. Ao ser en-
trevitado pela jornalista do Catt Sadler, 
ele reagiu, no mínimo, estranhamente.

Primeiro, Jim Carrey  fala que “não 
há significado em nada disso”, se refe-
rindo ao evento. “Eu queria encontra a 
coisa mais insignificante para fazer e 
aqui estou”, comentou para a jornalis-
ta, chocada. Ela ainda insisteiu que o 
evento iria celebrar “ícones” e ele ficou 
mais inconformado ainda: “essa é a 
possibilidade mais baixa que pudemos 
encontrar”, questiona. Sem saber o 
que responder, Catt ainda ouve do ator 
que ele não acredita na existência dela.

A jornalista comenta sobre a exis-
tência de ícones que possam fazer 
mudanças, serem corajosos e inspirar 
outros, a e resposta de Carrey não 
faz sentido e parece ser apenas uma 

Jim Carrey dá entrevista
bizarra em evento de moda

piada: “eu não acredito em ícones, eu 
não acredito em personalidades. Eu 
acredito que a paz está além da perso-
nalidade, além da invenção do céu. Eu 
acredito que nós somos um corpo de 
energia dançando consigo mesmos. E 
eu não me importo”. Antes de desistir 
e deixar a entrevista, ele ainda fala que 
esse não é nosso mundo e que nenhum 
de nós importa. 
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Primavera/verão 2018 tem 
sapatos com estilo 2000

Vale- muito- a pena guardar 
aquele calçado da moda que você 
acha que vai estar brega no próximo 
ano. Guarde por uma, duas décadas 
e com certeza você vai voltar a usar. 
Isso foi constatado fortemente pelo 
lançamento das coleções primavera/
verão de 2018 das principais marcas 
brasileiras.

As versões metalizadas de rosa 
estão nas tonalidades vibrantes, as-
sim como nas mais sutis (detalhe 
para a versão dos tamancos e mules, 
que tentam voltar ao gosto das bra-
sileiras). Calçados feitos com deta-

lhes em jeans também voltam (se tiver 
aqueles tamancos de madeira e jeans 
da Carla Perez, pode usar).

Gostos a parte, a moda é sempre 
uma releitura do que já foi feito e é 
aceitável que o que já passou, volte re-
paginado em alguma época seguinte. 
No entanto, as novas criações sempre 
buscam ser adaptadas para melhor, 
vide a busca pelo conforto nos dias 
atuais. Por isso os fabricantes investem 
pesado em tecnologias para melhorar 
impacto do calçado, além de materiais 
e técnicas que não sejam prejudiciais 
ao meio ambiente.

Rosa metálico voltou com tudo

Tendências de vestidos 
para a moda verão 2018

Babados, transparências e co-
res vibrantes dão o tom para o verão 
2018, que segue fortalecendo algu-
mas tendências que já despontavam 
nas temporadas anteriores. Confira 
abaixo a seleção da Gazeta com os 
principais destaques em vestidos do 
verão 2018:  

A camisaria foi reinventada nas 
últimas temporadas, com shapes des-
construídos e releituras mais moder-
nas, que tiram o aspecto de seriedade 
da peça. Os vestidos camisa são uma 
das grandes sensações da vez, tra-
zendo formas inovadoras e bastante 
confortáveis para os looks. Quanto as 

cores, aposte principalmente no bran-
co e no azul clarinho, tradicionais da 
camisaria, que ganham um twist super 
interessante quando associados às lis-
tras fininhas.

Uma cor otimista e ideal para os 
dias quentes: o amarelo, com toda a 
sua ampla gama de tonalidades (do 
baunilha ao mostarda) é muito explo-
rado nessa estação. Luminosos e sola-
res, esses tons realçam o corpo bron-
zeado e deixam qualquer look mais 
alegre. A cor funciona nos mais varia-
dos tons de pele, das branquinhas até 
as negras, basta escolher a tonalidade 
que você preferir. Nos shapes, aposte 

nas modelagens românticas com teci-
dos fluidos e detalhes com transparên-
cia para eventos especiais; no dia-a-
-dia, as modelagens mais minimalistas 
também funcionam super bem.

As listras prometem ser a estam-
pa da vez nesse verão. Com toque 
navy, elas tiram inspiração das antigas 
cadeiras de praia, com cores quentes e 
acesas. A ideia principal é brincar com 
as composições, variando a espessura, 
os tons e as direções para criar padro-
nagens nada básicas.

O tecido mais romântico do mun-
do saiu do ballet e foi direto para as 
passarelas, em versões arrojadas, que 
em nada lembram o look “princesa”. 
Transparências, drapês e muitas ca-
madas ajudam a trazer uma pegada 
mais ousada ao tecido, com peças que 
funcionam sozinhas mas que também 
ficam excelentes para compor com ca-
madas.

Os babados e drapeados fizeram 
tanto sucesso no inverno internacio-
nal que seguem firmes também para o 
verão, mostrando ainda mais o seu ro-
mantismo. Eles surgem em camadas, 
tanto nos vestidos quanto nas saias e 
blusas, marcando presença nas man-
gas, golas e barras, para deixar as pe-
ças com ainda mais movimento. Para 
deixar o look mais adulto, aposte em 
modelagens sóbrias ou combine com 
peças mais sérias, sem muito detalha-
mento, evitando cair no excesso.

As listras prometem ser a estampa da vez nesse verão. Com toque navy, elas tiram 
inspiração das antigas cadeiras de praia, com cores quentes e acesas

Penteados para cabelos curtos é 
tendência na moda
Diferentes estilos de cortes variam conforme cada estilo de cabelo
Pompadour

O clássico das barbearias, o es-
tilo Pompadour é sem dúvida um 
dos cortes mais copiados no mundo. 
Repare que começamos a lista com 
um corte de cabelo um pouco mais 
volumoso, porém é característico do 
penteado Pompadour as laterias apa-
radas, partindo do corte da máquina 
zero nas costeletas, e subindo até 
chegar a máquina 3 perto do topo.

Outra característica do corte é o 
topete para trás. Geralmente os tope-
tes são feitos com os cabelos molha-
dos, utilizando algum spay ou poma-
da para cabelo com efeito molhado.

Uma das dicas é combinar o 
Pompadour com um corte Undercut, 
onde as linhas são bem aparadas dos 
lados, e se preferir dar um toque de 
estilo ao penteado, combine com a 
marca da navalha na entrada do corte 
até o final.

Fade
Outro corte preferido das barbe-

arias, o Fade ou Corte Degradê, é vis-
to com frequência na moda masculina 
por ser um penteado prático e muito 
estiloso. O degradê nas laterais da ca-
beça pode ser copiado para qualquer 
corte de cabelo, porém em cabelos 
curtos o contraste é melhor por não 
diferenciar tanto das laterias com o 
topo do cabelo. Já em cabelos com-
pridos, o Fade também fica legal mas 

o contraste é bem mais nítido.
Você têm que saber que este cor-

te possui uma variedade de estilos 
diferente, e só experimentado cada 
um para ter a noção do qual combina 
mais com o seu estilo pessoal. Mas 
calma que iremos mostrar alguns es-
tilos de Fade para você entender me-
lhor:

Drop Fade
O Drop Fade é outra variação do 

popular Fade. Ele se diferencia pela 
característica de seguir a linha da 
orelha no corte de cabelo. Enquanto 
que o Fade clássico é feito o degradê 
por toda a região de baixo do cabelo, 
atrás da cabeça na nuca, deixando o 
volume dos cabelos só na parte de 
cima, o Drop Fade é a combinação do 
degradê em formato de arco, apenas 
por cima das orelhas. A parte de trás 
não mexe muito, tirando apenas o vo-
lume dos fios.

Crop Hair 
É um corte original da França, 

bem parecido com o corte Militar e 
que não exige muito do homem na 
hora de arrumar o cabelo, diferente 
de um estilo Pompadour ou Fauxha-
wk. 

Este estilo moderno consiste, 
em outras palavras, no corte reto das 
pontas do cabelo. Raspado nos lodos, 

este estilo é o mais natural possível, 
exatamente para quem dá prioridade 
as coisas práticas do dia-a-dia.

O corte francês é muito utilizado 
mundo a fora, e é um dos preferidos 
em desfiles de moda masculina. A 
franja cortada  em vários estilos dife-
rente permite ao homem variar as di-
visões do cabelo dando mais opções 
para sua característica pessoal. É tam-
bém um penteado muito prático de 
arrumar a qualquer hora do dia, não é 
necessário gel ou pomadas para mo-
delar da forma preferida e conforme 
os fios vão crescendo, o comprimento 
do penteado continua o mesmo, não 
precisando de uma manutenção qua-
se que frequente comparado aos ou-
tros cortes de cabelo masculino.

Uma das dicas é combinar o Pompadour 
com um corte Undercut, onde as linhas 
são bem aparadas dos lados
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O jornalista Rodrigo De Mar-
co lançou o livro “Escritos da Car-
ne” no sábado (09), em evento que 
uniu também três artistas plásticos 
e suas obras.  A obra  do jornalista 
explora a temática do erotismo em 
mais de cem páginas, mesclando 
poesias em português e em espa-
nhol.

O livro, que foi contemplado 
pelo Fundo Municipal de Cultura de 

Bento Gonçalves, já está disponível 
nas livrarias do município.

Para De Marco, o lançamento 
foi marcante. “Não apenas por ter 
uma obra lançada, mas também por 
ser um trabalho diferente, irreve-
rente”, aponta, “um dos objetivos 
do lançamento da obra literária foi 
quebrar tabus e dividir o momento 
com amigos e apreciadores da arte” 
comemora.

Jornalista acompanhado da mãe, Rita Rizzon De Marco e a irmã, Maísa De Marco

Rodrigo De Marco ao lado da namorada, Luiza Aiolfi

Rodrigo De Marco compartilhando o momento com os amigos 
Luiz Gustavo Dall Agnol e Kelly Todescatto Rodrigo de Marco com os amigos Fábio Becker e Diúlit Bernardt Oldoni

Obra da artista plástica Isadora Gazzi

Isadora Gazzi, Rodrigo De Marco, Ernani Cousandier e Nicole Martinato 

“Escritos da Carne” lançado em tarde3 de autógrafos
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Confira a programação para o final de semana
Ministério da Cultura divulga 
lista de filmes brasileiros
para a disputa do Oscar

O Ministério da Cultura divulgou 
a lista dos 23 filmes brasileiros que vão 
disputar a chance de concorrer a uma 
vaga no Oscar 2018. O número de filmes 
inscritos para o próximo ano é maior do 
que o de 2017, quando 16 longas foram 
habilitados. A 90ª edição do Oscar acon-
tecerá no dia 4 de março de 2018. 

A produção selecionada vai ser 
anunciada nesta sexta-feira (15 de se-
tembro) na Cinemateca Brasileira, em 
São Paulo. Uma comissão indicada pela 
Academia Brasileira de Cinema escolhe-
rá o filme que concorrerá a uma indica-
ção na categoria de língua estrangeira 
da premiação americana.

Veja a lista completa
“A Família Dionti” (Alan Minas)
“A Glória e a graça” (Flávio Ramos 

Tambellini)
“Bingo - O rei das Manhãs” (Daniel 

Rezende)
“Café - Um dedo de prosa” (Maurí-

cio Squarisi)
“Cidades fantasmas” (Tyrell Spen-

cer)
“Como nossos pais” (Laís Bodan-

zky)
“Corpo elétrico” (Marcelo Caetano)
“Divinas divas” (Leandra Leal)
“Elis” (Hugo Prata)
“Era o hotel Cambridge” (Eliane 

Caffé)
“Fala comigo” (Felipe Sholl)
“Gabriel e a montanha” (Fellipe 

Barbosa)
“História antes da história” (Wilson 

Lazaretti)
“Joaquim” (Marcelo Gomes)
“João, o maestro” (Mauro Lima)
“La vingança” (Fernando Fraiha e 

Jiddu Pinheiro)
“Malasartes e o duelo com a mor-

te” (Paulo Morelli)
“O filme da minha vida” (Selton 

Mello)
“Polícia Federal - A Lei é para to-

dos” (Marcelo Antunez)
“Por trás do céu” (Caio Sóh)
“Quem é Primavera das Neves” 

(Ana Luiza Azevedo, Jorge Furtado)
‘Real - O plano por trás da história” 

(Rodrigo Bittencourt)
“Vazante” (Daniela Thomas)

Sexta
Festa: Euphoria Parthy
Onde: Ferrovia Live
Quando: 15 de setembro, a 

partir da meia-noite
Quanto: R$ 20,00 antecipado, 

R$ 30,00 no local
Sábado

Festa: Stoned - Tributo 
Rolling Stones

Onde: Ferrovia Live
Quando: 16 de setembro, a 

partir da meia-noite
Quanto: R$ 20,00
Festa: Sertanejo Universitário
Onde: Show Bar - Carlos Bar-

bosa

Quando: 16 de setembro, a 
partir das 23h

Quanto: antecipados R$ 
20,00, no local R$ 25,00.

Festa: Tributo Amy Wi-
nehouse

Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: 19 de setembro, a 

partir das 22h
Quanto: antecipados R$ 

20,00, no local R$ 25,00.
Festa: Metal Sul Festival 
Onde: Rua Coberta - Planal-

to
Quando: 15 de setembro, a 

partir das 18h
Quanto: evento gratuito

Bento em Cena tem
programação para
todas as idades

Artistas e público amantes dos pal-
cos, vão ter o privilégio de aproveitar a 
programação do Bento em Cena, festival 
que acontece entre 21 e 24 de setem-
bro, na Fundação Casa das Artes e na Via 
Del Vino. O evento vai ter espetáculos e 
oficinas de artes cênicas, para todas as 
idades.  

Na próxima quinta-feira, 21 de se-
tembro, o Bento em Cena começa às 
15h, na Via Del Vino, com Teatro Mo-
totóti, apresentando a peça “I-Mundo”. 
Protagonizados pelo casal Carlos Ale-
xandre e Fernanda Beppler, a história 
apresenta um universo, sob a ótica de 
dois alienígenas, de situações cotidianas 
ao homem, como nossa relação com a 
água, com o lixo e a exacerbada corrida 
das pessoas pelo dinheiro - colocando-o 
à frente até mesmo de outro ser huma-
no. 

No dia 22 de setembro, em duas 
apresentações, às 15h e 20h, sobe ao 
placo do Anfiteatro Ivo Antônio Da Rold, 
a Orquestra Eintracht, de Campo Bom 
(RS), com o espetáculo “Andante”, que 
fala da musicalidade como lugar de per-
tencimento do povo brasileiro. O espe-
táculo tem regência de Ademir Schimidt 
e direção de Fernando Ochôa. Há 24 
anos em cena, a orquestra realizou 135 
concertos em 44 cidades, com um públi-
co de mais de 135 mil pessoas.

A dança contemporânea marca sua 
presença no dia 23 de setembro com a 
Companhia H e seus “Sopros”, na Via 
Del Vino, às 13h. O espetáculo tem um 
caráter contemporâneo, pois traz hete-
rogeneidade na formação do corpo de 
baile, e, no clássico, uma utilização de 
elementos nativistas, na música e no fi-

gurino. 
Para finalizar a programação, no 

dia 24 de setembro, às 20h, a Ânima 
Cia de Dança apresenta seu espetáculo 
“Acuados”, no Anfiteatro da Fundação 
Casa das Artes. Com direção geral e 
coreográfica de Eva Schul, a montagem 
traz para o palco a denúncia sobre a vio-
lência contra a mulher, especialmente 
no âmbito doméstico e as consequên-
cias que esta violência gera na família e 
nas relações sociais dos envolvidos.

Já os workshops acontecem nos 
dias 23 e 24 de setembro, na Fundação 
Casa das Artes, com inscrições gratui-
tas.

O primeiro é Contempurbano, das 
15h às 18h, com Driko Oliveira, Mariano 
Neto e Letícia Paranhos da Companhia 
H. Os professores apresentarão seus tra-
balhos de pesquisa usando três bases: 
Ballet Clássico, Danças Urbanas e Dança 
Contemporânea. O trabalho remete às 
possibilidades ilimitadas de transforma-
ção do movimento mais puro a partir da 
combinação das diferentes técnicas.

O segundo é sobre teatro e aconte-
ce no dia 24 com a atriz e diretora Vika 
Schabbach, das 13h30 às 17h30. O pú-
blico-alvo é atores e bailarinos. Nascida 
em Venâncio Aires (RS), Vika é graduada 
em Interpretação Teatral e Licenciatura 
em Educação Artística pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS). Iniciou na área cultural como bai-
larina, participando como professora e 
codiretora dos espetáculos da École de 
Danses.

Inscrições para os Workshops via 
email: culturabento@gmail.com ou 
pelo telefone: 3454 5211
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Nintendo diz que Mario 
não é mais encanador

O personagem principal da Nin-
tendo e uma das figuras mais caris-
máticas dos videogames, o Mario,  
deixou de ser encanador, motivo 
pelo qual ninguém como ele (fora, 
nas exceções, Luigi) corre pelos ca-
nos nas aventuras do game. Isso é 
o que diz sua biografia oficial em 
japonês, atualizada recentemente 
pela fabricante. 

A mudança foi notada primeiro 
pelo site especializado Kotaku. Ago-
ra, o perfil de Mario no site aparece 
com a seguinte descrição: “Ele adora 
esporte, seja tênis ou beisebol, fute-
bol ou corrida de carros, e faz tudo 
que é legal. Falando nisso, parece 
que ele [Mario] também já trabalhou 
como encanador há muito tempo...”

Em uma entrevista de 2010 ao 
jornal “USA Today”, o game designer 
Shigeru Miyamoto, criador do Ma-
rio, diz que o mascote nem sempre 
foi encanador. Em “Donkey Kong” 
(1981), ele era um carpinteiro, mas 
mudou de profissão no primeiro 
“Super Mario Bros.” (1983). “Nós 
trouxemos Luigi e muito do jogo 
acontecia no subterrâneo, então 
fizemos com que ele se encaixasse 
nesse cenário. Decidimos que ele 
poderia ser um encanador”, disse 
Miyamoto.

Encanador ou não, Mario retor-
na aos holofotes em 27 de outubro 
com o lançamento de “Super Mario 
Odyssey”, seu game de estreia no 
Nintendo Switch.

Encanador ou não, Mario retorna aos holofotes em 27 de outubro com o lançamento 
de “Super Mario Odyssey”

iPhone X é lançado pela Apple sem 
botão home e com tela Super Retina
Smartphone vai custar a partir de U$ 999 e a venda começa no dia 27
de outubro nos EUA

A Apple lançou seu novo smar-
tphone iPhone X em evento na última 
terça-feira (12). As novidades do apa-
relho são que ele não tem botão home 
e tem tela super retina.

Ele vai custar a partir de U$ 999 e 
a venda começa no dia 27 de outubro 
nos EUA, com entrega a partir de 3 de 
novembro.

No novo modelo, o Touch ID foi 
substituído por uma tecnologia de re-
conhecimento facial chamada Face ID.

Principais características 
do iPhone X:

Tela de 5,8
Tela infinita, sem botão home
Carrega bateria sem fio
Câmera dupla de 12MP, com du-

pla estabilização ótica
Reconhecimento facial com Fa-

ceID
Tela Super Retina
Bateria dura 2 horas amais do 

que o iPhone 7
Ao olhar para o iPhone, ele pro-

jeta 30 mil pontos em infravermelho 
para identificar o rosto do usuário. E 
ele não destrava se o dono estiver de 
olhos fechados. O iPhone X tem duas 
câmeras 12mp, com dupla estabiliza-
ção de imagem.

Também foi anunciado o AirPo-
wer, um tapete que carrega o iPhone, 
o Apple Watch 3 e os AirPods ao mes-

mo tempo.

iPhone 8 e iPhone 8 Plus
A empresa também anunciou os 

novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Os 
aparelhos agora têm vidro na parte de 
frente e de trás e vêm com uma nova 
câmera de 12 Megapixels, com um 
sensor capaz de capturar 83% mais ilu-
minação, de acordo com a fabricante.

Principais características 
do iPhone 8 e iPhone 8 
Plus:

Displays de 4,7 e 5,5 polegadas
Câmera de 12 Megapixels com 

sensor capaz de capturar 83% mais luz
Processador A11 Bionic
Cores prata, cinza e dourado
“A Apple sempre acreditou que a 

tecnologia fundida à humanidade iria 
mudar o mundo. Nenhum dispositivo 
na nossa história teve o impacto que 
o iPhone teve. Nem foi capaz de colo-
car tanto poder nas mãos das pesso-
as”, disse durante a apresentação Tim 
Cook, CEO da Apple.

O vice-presidente sênior da Ap-
ple, Phil Schiller, disse que os novos 
dispositivos foram os primeiros smar-
tphones “realmente criados para a 
realidade aumentada”, com bateria e 
gráficos aprimorados.

O evento de apresentação foi o 
primeiro realizado na nova sede em 
forma de “nave espacial” da Apple em 
Cupertino, Califórnia.

A Apple também revelou um reló-
gio inteligente atualizado e um siste-
ma de vídeo em streaming melhorado 
para televisão de alta definição 4K.

Ele vai custar a partir de U$ 999 e a venda começa no dia 27 de outubro nos EUA, 
com entrega a partir de 3 de novembro

Internet chega a 54% das casas 
do Brasil, aponta pesquisa

A internet já está presente em 
54% das casas do Brasil, apontou a 
pesquisa TIC Domicílios 2016, reali-
zada pelo Centro de Estudos sobre 
as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (Cetic.br) e apresentada 
nesta terça-feira (5).

Esse percentual é o equivalente a 
36,7 milhões de residências. Em rela-
ção a 2015, houve um ligeiro avanço 
de três pontos percentuais.

O Cetic, órgão vinculado ao Nú-
cleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR (Nic.br), elaborou a pesqui-
sa a partir de entrevistas a moradores 
de 23 mil domicílios em mais de 350 
municípios de todo o Brasil entre no-
vembro de 2016 e junho de 2017.

Desigualdade
A desigualdade brasileira fica 

evidente quando são consideradas a 

faixa de renda e a localização da re-
sidência.

Dos domicílios das classes D/E, 
apenas 23% estão conectados à inter-
net. Já naqueles pertencentes às clas-
ses A e B, o índice de inclusão digital 
é de 98% e 91%, respectivamente.

A proporção das casas em áreas 
rurais que estão conectadas é de 26%. 
No meio urbano, esse índice é de 59%.

Celular x Computador
A internet é usada 61% dos indi-

víduos maiores de 10 anos em 2016, 
apontou a TIC Domicílios. Com isso, o 
Brasil atingiu 107,9 milhões pessoas 
conectadas.

A pesquisa reafirma a tendência 
da preferência pelo celular ante com-
putadores.

Em 2016, 93% dos usuários aces-
savam a internet pela telinha do celu-

lar -- aumento de quatro pontos per-
centuais em relação a 2015.

O grupo daqueles que recorriam 
a computadores para isso caiu para 
57% no ano – em 2014, esses inter-
nautas já foram 80%.

Esse percentual é o equivalente a 36,7 
milhões de residências

Samsung diz que encomendas 
do Galaxy Note 8 são as
maiores da série Note

A Samsung disse na terça-feira 
(12) que as encomendas do smartpho-
ne Galaxy Note 8 atingiram a máxima 
histórica para um aparelho da série 
Note, superando o antecessor Note 7 
no período de cinco dias em cerca de 
2,5 vezes.

A Samsung está apostando no 
dispositivo para proteger sua domi-
nância do mercado enquanto compe-
te com os novos modelos da Apple, 
que devem ser lançados nesta terça-
-feira (12). As vendas do Note 8 come-
çarão nos Estados Unidos, Coreia do 
Sul e em outros locais na sexta (15).

Em cinco dias, as encomendas 
Note 8 chegaram a 650 mil aparelhos 
em cerca de 40 países, em uma res-

posta inicial “muito encorajadora”, 
disse DJ Koh, presidente do negócio 
de comunicações móveis da Samsung, 
em evento com a imprensa.

O dispositivo é o sucessor do 
Note 7, cujos baterias com propensão 
a pegar fogo fizeram com que a Sam-
sung tivesse que retirar o aparelho do 
mercado apenas alguns meses após 
sua estreia, com o custo de bilhões de 
dólares.

Apesar da mancha na reputação, 
a maior fabricante de smartphones do 
mundo por participação de mercado, 
decidiu manter a marca Note, após 
pesquisa mostrar que 85% dos 5 mil 
usuários de Galaxy Note expressaram 
lealdade à marca, disse Koh.

Valor médio gasto na compra de 
smartphones é de R$ 1.044

A venda de smartphones cresceu 
5,9% no segundo trimestre de 2017 
no país. Quem fez o levantamento foi 
a consultoria IDC, que acompanha o 
mercado de tecnologia e o divulgou 
no início do mês. Entre os meses de 
abril e junho, foram comercializados 
12,8 milhões de celulares. Desses, 

12,1 milhões são smartphones e 700 
mil são os chamados “feature pho-
nes”, ou seja, aparelhos móveis sim-
ples.

Os números denotam que a ven-
da desses dispositivos mais modestos 
caiu 44% em relação ao mesmo perío-
do de 2016. Já a saída de smartpho-

nes subiu 11,7%.
Já o valor gasto por comprado-

res de celular ficou menor. O tíque-
te médio dos aparelhos caiu 2,1% no 
segundo trimestre de 2017, em rela-
ção ao primeiro trimestre desde ano. 
Ou seja, passou de R$ 1.067 para R$ 
1.044.

Galaxy Note8 é lançamento da Samsung
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Telegram: guia para usar o 
app e entender o que o
diferencia do WhatsApp

Embora o WhatsApp continue sen-
do o aplicativo de mensagens mais popu-
lar do mundo, de uma maneira bem dis-
tinta, o app Telegram está conseguindo 
conquistar seu próprio espaço, à medida 
que se diferencia cada vez mais do seu 
principal concorrente. Em fevereiro, seus 
fundadores informaram que o aplicativo 
já tinha 100 milhões de usuários ativos.

Parte do sucesso tem a ver com 
o fato de que, além de conversar com 
nossos contatos, podemos participar de 
supergrupos de até 5.000 membros, que 
são bastante semelhantes aos fóruns. E 
já são tão numerosos que existem até 
mesmo sites especializados em localizá-
-los. Por esta e outras características, tais 
como suas amplas opções de privacidade 
ou a capacidade de enviar arquivos gran-
des, utilizar o Telegram pode ser tenta-
dor, mesmo para aqueles que já usam 
outros aplicativos de mensagens.

Para que serve o Telegram?
É usado, principalmente, para con-

versas entre duas pessoas ou em grupo.
Sua mais recente e principal atuali-

zação é que está preparado para supor-
tar “bots”: um bot é um programa com 
o qual podemos interagir como se fosse 
uma pessoa. Embora não se deva esperar 
conversas muito inteligentes com eles. 
Existem bots de todos os tipos, desde 
aqueles que permitem jogar pôquer 
até os que nos informam a previsão do 
tempo. Às vezes, só transmitem informa-
ções, tais como as melhores ofertas da 
Amazon ou um resumo das notícias. O 
site do Telegram disponibiliza uma lista 
com alguns deles.

Outra característica do Telegram 
são os chamados supergrupos, salas de 
bate-papo especializadas com vários usu-
ários. Além disso, existe a possibilidade 
de consultar canais: são semelhantes a 
alguns supergrupos, mas possuem a par-
ticularidade de que não estabelecem um 
limite de usuários inscritos.

Com quais aparelhos posso 
usar o Telegram?

O aplicativo pode ser usado em ce-
lulares, tablets e computadores. Mas é 
preciso ter um número de telefone para 
começar a usá-lo. Os celulares compatí-
veis com o aplicativo incluem o iPhone e 

os que utilizam os sistemas operacionais 
Android ou Windows. Há também aplica-
tivos oficiais para iPad e computadores 
com Windows, Mac OS X e Linux. Além 
disso, é possível acessá-lo a partir de 
qualquer navegador em um computador 
no site web.telegram.org.

Quem está por trás do Tele-
gram?

O site oficial explica que o “Tele-
gram é apoiado por Pavel e Nikolai Du-
rov. Pavel apoia o Telegram financeira e 
ideologicamente, enquanto que a contri-
buição de Nikolai é tecnológica (...). Em-
bora os irmãos Durov tenham nascido na 
Rússia, bem como alguns dos principais 
desenvolvedores, o Telegram não tem 
vínculos com a Rússia legal ou fisicamen-
te. A sede do Telegram está em Berlim”. 
Pavel Durov não mora na Rússia por di-
vergências com o Governo.

É gratuito ou pago?
Por enquanto, o serviço é gratuito. 

Isso é dito literalmente no site em rela-
ção ao financiamento: “Acreditamos no 
serviço de mensagens rápido e seguro 
que, além disso, é 100% grátis. Pavel Du-
rov, que compartilha nossa visão, fez uma 
generosa doação ao Telegram através de 
seu fundo Digital Fortress, por isso te-
mos dinheiro suficiente no momento. Se 
o dinheiro do Telegram se esgotar, vamos 
convidar nossos usuários a fazer doações 
ou acrescentaremos opções não essen-
ciais pagas. Mas gerar lucro nunca será o 
objetivo do Telegram”.

Qual a diferença entre o Tele-
gram e o WhatsApp?

Antes de o WhatsApp criptografar 
as conversas, muita gente usava o Tele-
gram precisamente pela possibilidade 
de enviar mensagens cifradas. De fato, 
a privacidade das comunicações e a se-
gurança são algumas de suas principais 
virtudes. Estas são outras nove importan-
tes características em que o Telegram se 
diferencia do WhatsApp:

1. Permite a verificação em dois pas-
sos para ter acesso ao aplicativo. Ou seja, 
pede duas vezes uma senha para acessar 
o aplicativo. Pode ser ativado em duas 
etapas: a partir de Ajustes-Privacidade e, 
depois, Segurança-Verificação. No entan-

to, nos iPhones com leitor de impressões 
digitais comprovamos que é possível 
acessar mediante esse sistema ao ativar 
a opção.

2. Dispõe de um modo no qual as 
mensagens são eliminadas após deter-
minado tempo (mais abaixo mostramos 
como) e não deixam rastro no telefone 
porque são armazenadas na própria nu-
vem do Telegram.

3. Pode-se usar um nome de usuário 
para que alguém que não conheça nosso 
telefone possa nos adicionar. Também 
pode permanecer oculto, se quisermos.

4. É possível mandar e receber men-
sagens a partir de vários dispositivos de 
outros desenvolvedores. Por exemplo: 
podemos conversar em dois telefones, 
mesmo que apenas um deles possua car-
tão SIM com o número com o qual nos 
registramos.

5. É possível enviar arquivos de até 
1,5 giga de capacidade, suficiente para 
mandar até um filme em alta definição.

6. Outra característica que o dife-
rencia são os stickers (que vêm a ser algo 
como um emoticon de tamanho grande 
e muito mais elaborado), como o Line 
ou o Messenger do Facebook. Além dos 
gifs.

7. Permite ter acesso a grupos de 
até 5.000 pessoas enquanto o WhatsApp 
possibilita, no máximo 256.

8. Os grupos-padrão não contam 
com administradores, o que os torna 
mais democráticos. Os supergrupos, po-
rém, podem contar com moderadores.

9. Existe a possibilidade de criar ca-
nais com um número ilimitado de mem-
bros.

Que opções de privacidade 
eu tenho?

Uma das mais importantes é a pos-
sibilidade de iniciar a qualquer momento 
um bate-papo secreto. Para isso devemos 
ir até nossa lista de contatos e a partir 
daí iniciar uma conversa com quem qui-
sermos pressionando a opção “chat se-
creto”. As mensagens dos chats secretos 
se dão diretamente entre duas pessoas, 
sem que a informação seja armazenada 
nos servidores do Telegram. Quando se 
decide eliminar a cadeia de mensagens 
do chat secreto, elas desaparecem dos 
telefones dos dois interlocutores.

‘PES 2018’ é principal lançamento da semana
O game de futebol “Pro Evolu-

tion Soccer 2018”, ou só “PES 2018”, 
é o principal lançamento desta sema-
na. O jogo chega nesta terça-feira (12) 
com versões para PlayStation 4, Xbox 
One e PCs, além do Xbox 360 e PS3.

A narração das partidas fica por 
conta de Milton Leite, com Mauro 
Beting nos comentários. Veja algumas 
novidades:

O jogo do Brasileirão
Como já acontece há alguns 

anos, a série “PES” terá mais uma vez 
a licença oficial de todos os clubes 
do Campeonato Brasileiro, além do 
Internacional, que atualmente joga a 

Série B.
E o acordo de exclusividade com 

as equipes brasileiras aumentou. De 
acordo com a Konami, além de Co-
rinthians e Flamengo, agora o Vasco 
da Gama também irá aparecer neste 
ano somente em “PES 2018”. Ou seja, 
nada da equipe cruzmaltina para os 
fãs de “Fifa 18”

Além de todos os times do Cam-
peonato Brasileiro e o Internacional, 
“PES 2018” traz alguns dos principais 
estádios nacionais. Além do Maraca-
nã, que já aparecia na versão do ano 
passado, foram incluídos São Januário 
(Vasco da Gama), Allianz Parque (Pal-
meiras) e Arena Corinthians (Corin-

thians).
“PES 2018” tinha sido anunciado 

originalmente com Neymar Jr. e seus 
agora ex-colegas de Barcelona estam-
pando a capa do jogo. Mas com a ida 
do jogador ao PSG, o também craque 
Phelippe Coutinho assumiu o papel 
na versão nacional.

O atleta da seleção brasileira e 
do Liverpool aparece na imagem dis-
parando um petardo com a camisa 
canarinho. Uma curiosidade: até “PES 
2017”, o jogo da Konami não possuía 
acordo de licenciamento com o clube 
inglês. O Liverpool até tinha seus jo-
gadores reais, mas era chamado den-
tro de “PES” de Merseyside Red.

Rock in Rio inclui youtubers 
Gusta, Malena, Mussoumano 
e outros em programação

Rock in Rio 2017 aumentou lista 
de atrações do Digital Stage, espaço 
dedicado a youtubers no festival. No-
mes como Gusta Stockler, Malena e 
Mussoumano foram incluídos na pro-
gramação. 

Whindersson Nunes, Mr. Pola-
doful, Felipe Castanhari e Christian 
Figueiredo já haviam sido anunciados 
pelo festival. 

Damiani, Lua Blanco, Ana Gabrie-
la e os humoristas dos canais Parafer-
nália e Barbixas também estão entre 
os novos confirmados. Veja progra-
mação abaixo.

15/9 - Malena
16/9 - Whindersson Nunes, Gusta
17/9 - Christian Figueiredo
21/9 - Parafernália, Damiani, Gus-

ta, Davie 504, Lua Blanco

22/9 - Mr. Poladoful, Malena, Bar-
bixas, Sofia Oliveira

23/9 - Davie 504, Barbixas, Mau-
rício Meirelles, Mussoumano, Ana 
Gabriela

24/9 - Davie 504, Barbixas, Mus-
soumano, Felipe Castanhari, Thayná 
Bitencourt

 Os shows do Rock in Rio vão 
acontecer nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 
23 e 24 de setembro. Neste ano, a Ci-
dade do Rock vai ser montada no Par-
que Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

As atrações principais de cada 
noite do Palco Mundo serão Lady 
Gaga (15), Maroon 5 (16), Justin Tim-
berlake (17), Aerosmith (21), Bon Jovi 
(22), The Who e Guns N’ Roses (co-
-headliners, 23) e Red Hot Chili Pe-
ppers (24).

Rock in Rio 2017 aumentou lista de atrações do Digital Stage, espaço dedicado a 
youtubers no festival
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Polêmica que levou ao encerramento de exposição de obras de arte é ampliada pelas redes sociais
Acusações de pedofilia e até zoofilia disseminaram onda de críticas na internet, causando encerramento de exposição

Nos últimos dias, uma exposição 
de arte foi o centro de uma polêmica. 
A exposição Queermuseu - Cartogra-
fias da Diferença na Arte Brasileira, 
que estava em cartaz há quase um 
mês no Santander Cultural, em Por-
to Alegre, foi cancelada após uma 
onda de protestos nas redes sociais. 
A maioria se queixava de que algumas 
das obras promoviam blasfêmia con-
tra símbolos religiosos e também apo-
logia à zoofilia e pedofilia.

A mostra, com curadoria de 
Gaudêncio Fidelis, reunia 270 traba-
lhos de 85 artistas que abordavam a 
temática LGBT, questões de gênero e 
de diversidade sexual. As obras - que 
percorrem o período histórico de me-
ados do século XX até os dias de hoje 
- são assinadas por grandes nomes 
como Adriana Varejão, Cândido Por-
tinari, Fernando Baril, Hudinilson Jr., 
Lygia Clark, Leonilson e Yuri Firmesa.

Nas redes, as mensagens e vídeos 
mais compartilhados pelos críticos e 
movimentos religiosos mostravam a 
pintura de um Jesus Cristo com vários 
braços (a obra Cruzando Jesus Cristo 
Deusa Schiva, de Fernando Baril) e 
imagens de crianças com as inscri-
ções Criança viada travesti da lamba-
da e Criança viada deusa das águas, 
da artista Bia Leite. As manifestações 
foram lideradas principalmente pelo 
Movimento Brasil Livre (MBL), que 
pediu o encerramento da exposição 
e pregou ainda um boicote ao banco 
Santander. O prefeito de Porto Alegre, 
Nelson Marchezan Jr. (PSDB) também 
se manifestou contra a mostra dizen-
do que elas exibiam “imagens de zoo-
filia e pedofilia”.

Diante da forte repercussão re-
pentina, o Santander esclareceu, por 
meio de nota, em um primeiro mo-
mento, que algumas imagens da mos-
tra poderiam provocar um sentimento 
contrário daquilo que discutem. No 
entanto, elas tinham sido criadas “jus-
tamente para nos fazer refletir sobre 
os desafios que devemos enfrentar 

em relação a questões de gênero, 
diversidade, violência entre outros”. 
Dois dias depois, entretanto, o banco 
voltou atrás e cedeu às pressões dos 
críticos com medo de um forte boico-
te contra o Santander e de manchar a 
imagem da instituição financeira.

A polêmica nas redes 
sociais

O caso do fechamento da exposi-
ção Queermuseu, após protestos que 
viralizaram na internet contra o conte-
údo da mostra, não é o primeiro nem 
será o último a levantar a questão da 
censura às obras de arte por meio da 
pressão financeira. Há três décadas, o 
Congresso americano cortou o fundo 
de quase US$ 100 milhões do National 
Endowment for the Arts (NEA) por pa-
trocinar mostras de artistas como os 
fotógrafos Robert Mapplethorpe e An-
dres Serrano, após sofrer pressão de 
grupos como o America Family Asso-
ciation. Hoje, o NEA recebe a punição 
do governo Trump por ter promovido 
no passado exposições polêmicas 
como a mostra brasileira. Queermu-
seu foi montada com dinheiro da Lei 
Rouanet (R$ 800 mil), que será de-
volvido aos cofres públicos conforme 
promessa do Santander.

O exemplo do Santander Cul-
tural se compara ao caso das poses 
homoeróticas dos modelos negros de 
Mapplethorpe ou das imagens anti-
clericais de Andres Serrano, que, em 
1989, provocou escândalo ao exibir a 
foto de um crucifixo mergulhado num 
líquido âmbar que jurava ser sua pró-
pria urina. 

A mostra gaúcha tinha vários 
trabalhos de conteúdo considerado 
ofensivo pelas entidades que protes-
taram contra – e conseguiram fechar 
– a exposição, entre eles a obra Cena 
de Interior 2, realizada pela pintora 
Adriana Varejão.

Versão paródica da ‘shunga’, a an-
tiga gravura erótica japonesa, em que 
os personagens orientais são substi-

tuídos por senhores abusando sexu-
almente de seus escravos, a obra de 
Varejão não é nem mais nem menos 
artística (talvez menos elaborada) que 
os originais de um Hokusai. Numa das 
gravuras do japonês, uma mulher faz 
sexo com um polvo – e vale lembrar 
que Hokusai era um homem do século 
18, também autor de 36 líricas vistas 
do Monte Fuji. Nenhum museu civili-
zado proibiu até hoje a exibição do 
clássico Hokusai (1760-1849), endeu-
sado pelos pintores impressionistas. 
Nem censurou sua zoófila imaginação.

Promotor diz que não há 
pedofilia em obras de arte

Um dia após o cancelamento de 
uma exposição de diversidade sexual 
em Porto Alegre, dois promotores do 
Ministério Público do Rio Grande do 
Sul foram até o Santander Cultural, 
que sediava a mostra. A visita ocorreu 
na segunda-feira (11) e foi motivada 
por denúncias de que as obras esta-
riam promovendo pedofilia e a sexu-
alização de crianças, além de zoofilia.

“Fomos examinar in loco, ver 
realmente quais obras que teriam 
conteúdo de pedofilia. Verificamos as 
obras e não há pedofilia. O que existe 
são algumas imagens que podem ca-
racterizar cenas de sexo explícito. Do 
ponto de vista criminal, não vi nada”, 
salienta o promotor da Infância e da 
Juventude de Porto Alegre, Julio Al-
meida.

Além do promotor, também visi-
tou a exposição a coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional da In-
fância, Juventude, Educação, Família 
e Sucessões, Denise Villela. Os dois 
analisaram as mais de 200 obras e 
identificaram que quatro a cinco pe-
ças poderiam ter cunho sexual.

Para o promotor, uma das medi-
das que poderiam ser tomadas seria 
colocar essas peças em um espaço 
reservado. Entretanto, o ECA não faz 
uma exigência “objetiva” da necessi-
dade da colocação de classificação 

etária para museus.

Conheça os 5 maiores 
museus eróticos do mundo

As cidades mais turísticas do 
mundo surpreendem com grandes 
edifícios, avenidas espetaculares ou 
parques românticos.  As fotografias 
se contam em milhões anualmente da 
Estátua da Liberdade,  Torre Eiffel ou 
dos canais de Amsterdã, mas andando 
pelas ruas e saindo do obvio os mu-
seus eróticos são algumas dessas pe-
quenas e inesperadas surpresas que 
vemos em cidades como Nova York, 
Las Vegas, Praga ou Amsterdã que se 
transformam numa aventura cheia de 
histórias.

01. Sex Machines Museum
O Museu Sex Machines em Praga 

é um exemplo. Localizado na Cidade 
Velha, o museu foi inaugurado em 
2002 e completamente renovado em 
2015. Decorado em tons de vermelho, 
o museu contém mais de 300 exposi-
ções, distribuídos por três andares de 
um edifício histórico do século XVII. 
O Sex Machines Museum divide espa-
ço com quartos antigos e modernos 
objetos eróticos e uma réplica de um 
filme dedicado à projeção de filmes 
eróticos em preto e branco do início 
do século XX.

02. Venus Temple, Amsterdã
Se há um lugar no mundo onde o 

erotismo segue normalmente é Ams-
terdã. Seu distrito da luz vermelha é 
um ponto de referência por ser um 
dos bairros mais liberais no mundo 
em termos de atitude em relação à 

prostituição, drogas e diversidade 
sexual. Localizado no “Red Light”, o 
Venus Temple, é um museu que atrai 
anualmente meio milhão de turistas. 
O local ocupa um edifício secular com 
janelas e tela com figuras e desenhos 
explícitos. O Templo de Vênus conta a 
história de sexo ao longo dos séculos 
com relíquias como um fragmento de 
porcelanato de navios romanos que 
deixam pouco à imaginação.

03. Museu Erótico de Barcelona
A Espanha também tem museus 

eróticos, um dos quais é o de Barcelo-
na. Localizado no coração da cidade, 
o Museu de l’Erotica inaugurado em 
1997 conta com um universo erótico 
como o Hindu Kama Sutra, arte ero-
tica banida do Japão, as origens do 
filme pornográfico espanhol, a histó-
ria da arte erótica através olhar dos 
grandes gênios da pintura ou os mais 
surpreendentes registros sexuais en-
tre outros assuntos. O museu oferece 
uma viagem histórica e cultural atra-
vés do mundo do erotismo e da sua 
representação na arte através de mais 
de 800 peças que tornam -se  uma 
grande coleção.

04. MofSex New York
New York, a cidade que nunca 

dorme, também esconde seu Museu 
do Sexo, mais conhecido como Mof-
Sex. Localizado na 233 Fifth Avenue, 
abriu em 5 de outubro de 2002. Seu 
fundador, Daniel Gluck, queria para 
começar um museu dedicado à ” im-
portância da história, evolução e cul-
tura do desenvolvimento da sexuali-
dade humana”. O museu concentra-se 

Exposição em museu de Porto Alegre foi cancelada após polêmica em redes sociais 

“Idílio Cósmico”, obra de 1981 
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em uma variedade de preferências e 
subculturas sexuais, incluindo a his-
tória gay e do erotismo entre outros. 
Embora as exposições do museu se-
jam apresentadas em formato educa-
cional é comum ter conteúdo explíci-
to proibido para menores de 18 anos.

05. Erotic Museum Harry 
Mohney, Las Vegas
O Erotic Museum Harry Moh-

ney, também conhecido como Museu 
Erotico Heritage (EHM) surgiu para 
preservar antigos artefatos eróticos, 
obras de arte e filmes com erotismo, 
trabalho educativo , científico e lite-
rário relacionados à saúde sexual. O 
MHE tem mais de 7.000 metros qua-
drados de exposições permanentes 
com materiais eróticos históricos e 
contemporâneas doados.

Outras polêmicas na 
história

Além da polêmica exposição do 
Santander Cultural, outras obras já 
deram o que falar na História. Um 
exemplo é o quadro Mona Lisa, de 
Leonardo Da Vinci, que parece ser 
inofensivo nos dias de hoje, mas na 

época em que foi pintado foi conside-
rado bastante ousado.

A última ceia e Mona Lisa, de 
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

pintou “A última ceia” como “o últi-
mo encontro de Jesus com seus discí-
pulos”. Presente na versão réplica em 
muitos lares brasileiros, o quadro se 
tornou legendário e muitos investi-
gam seus detalhes com o objetivo de 
revelar algum segredo supostamente 
oculto pelo talento de Leonardo. Há 
livros e documentários sobre o assun-
to. Mas o verdadeiro segredo é a qua-
lidade da pintura do artista italiano 
ao retratar um tema caro à civilização 
ocidental.

Já “Mona Lisa” é considerada 
a pintura mais famosa de todos os 
tempos e permite várias interpre-
tações, principalmente em busca 
de quem seria a Mona Lisa, seria o 
próprio Da Vinci? Uma amante?Uma 
nobre?Outra curiosidade é que o 
olhar da personagem sempre segue o 
observador, independente donde ele 
se encontra.

Guernica, de Pablo Picasso

Pintado em 1937, “Guernica”, do 
espanhol Pablo Picasso, diz respeito 
ao bombardeido da cidade de Guer-
nica durante a Guerra Civil Espanhola 
(1936-1939). É um dos quadros mais 
conhecidos do século 20. Costuma-
-se dizer que é icônico e a arte como 
denuncia. 

O juízo final, de Michelangelo 
Buonarroti

O italiano Michelangelo (1475-
1564) era um gênio da pintura. E, 
como gênio, um rebelde, mesmo num 
tempo de forte dominância da Igreja 
Católica. A pintura “O juízo final” está 
na parede do altar da Capela Sistina. 
Trata-se de uma pintura religiosa? Por 
certo, sim. Mas há um quê de laico, 
por exemplo na nudez. 

Saturno devorando um filho, 
de Francisco de Goya
“Saturno devorando um filho”, 

do pintor espanhol Francisco de Goya 
(1746-1828), é um dos mais famosos 
quadros da história da arte. A pintura 
mostra, com toda a crueza possível, 
“Chronos ou Saturno devorando um 
de seus filhos” com Rea. Trata-se de 

Museu em Lima exibe peças de arte erótica pré-colombiana

um recém-nascido. O deus mitoló-
gico temia que um de seus filhos o 
destronasse. 

Nascimento de Vênus, de 
Sandro Botticelli
Na época do Renascimento, os 

artistas costumavam a pintar mulher 

nuas (apelidadas de Vênus). Sandro 
Botticelli pintou “O Nascimento de 
Vênus”, obra encomendada pelo po-
deroso Lorenzo de Médici , mas que 
no lançamento foi acusada de apolo-
gia ao paganismo, já que a maioria 
das obras eram de cunho católico.
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Ivone Aschi comemora aniversário da pequena Vitoria Aschi  

A adolescência dos dois anos
Tudo começa com a criança se jo-

gando no chão com a negativa de um 
pedido. Depois, vem a desobediência, a 
vontade de escolher o sapato e a roupa 
que ela quer. Isso às vezes chega com 
mordidas e também agressões.

Não basta existir a adolescência do 
período antes de chegar à vida adulta. 
Os  próprios bebês têm a adolescência 
deles, perto dos dois anos. É porque 
eles se dão conta que são indivíduos 
e buscam o espaço deles. Há ainda um 
termo em inglês que sintetiza o perío-
do: “terrible twos” – terríveis dois anos. 

É comum que criança que outrora 
era tida como obediente e tranquila 
passe a berrar e espernear diante de 
qualquer contrariedade. Bate, debate-
-se, atira o que estiver à mão e chora-
minga cada vez que solicita algo. Diz 
não para tudo, resiste em seguir qual-
quer orientação, a aceitar com tranqui-
lidade as decisões dos pais, para trocar 
uma roupa, sair de um local ou guardar 
um brinquedo. Para completar, não 
atende aos pedidos e parece ser sem-
pre do contra.

O comportamento geralmente se 
estende entre um ano e meio até os três 
anos de idade. No entanto, ao mesmo 
tempo que a criança quer tomar suas 
decisões, ainda tem muitas dificuldades 
para fazê-lo, dado que ainda não tem 
maturidade suficiente. Ela discorda até 
dela mesma! Se você pergunta o que ela 
quer comer, naturalmente ela respon-
derá: “Macarrão”. Mas, quando você 
chega com o prato de comida, ela diz: 
“Eu não quero isso!”

Suponha que você está com pressa 
para ir a algum lugar. Seu filho está de 
ótimo humor até você dizer: “Preciso 
que você entre no carro agora”. Ele fará 
tudo, menos atender a sua solicitação. 
É uma fase difícil para os pais e também 
para os pequenos. É uma experiência 
intensa emocionalmente e repleta de 
conflitos, pois, ao mesmo tempo em 
que a criança busca essa identidade, ela 
não quer desagradar seus pais — por 
mais que isso não pareça possível.

Como amenizar
Não há a necessidade de tentar 

evitar esse período e nem há como 
fazê-lo. Mas é importante conhecer 
e lidar de modo construtivo com essa 
fase dos pequenos. É preciso descartar 
as palmadas tapas, puxões de orelha ou 
qualquer outro comportamento agres-
sivo para tentar conter uma birra.

Antes de sair, converse com o seu 
filho e o contextualize sobre o passeio. 
Se for supermercado, por exemplo, 
diga como espera que ele aja, o que ele 
poderá pegar para si etc. Se forem a um 
restaurante, faça o mesmo, explique 
aonde vão, como espera que a criança 
se comporte e as consequências para o 
seu mau comportamento. Jamais ceda 
às manipulações, como choros, pedidos 
de ajuda e reclamação de possíveis des-
confortos.

Avise-o de que só vai conversar 
depois que ele se acalmar. Opte por 
disciplinar a criança após a birra, que é 

o momento em que ela está colocando 
para fora sua frustração e seu descon-
tentamento.

Depois dela parar de fazer a birra, 
você se abaixa para conversar. É sempre 
muito importante que a criança com-
preenda o que fez e o porquê de sua 
ação. Evite dar broncas e repreender 
seu filho na frente de outras pessoas 
para que ele não se sinta constrangido 
e você também.

Uma dica bacana para mudar o 
foco da birra é chamar a atenção da 
criança para outra situação. Mostre 
um objeto ou comece a falar de outro 
assunto. Ignorar a birra costuma dar 
ótimos resultados. Em lugares públi-
cos, se a birra persistir e você estiver se 
sentindo constrangida, tire o seu filho 
do ambiente sem demonstrar irritação 
e sem conversar. Sua atitude mostrará 
desaprovação.

Como saber o sexo do 
bebê com a tabela chinesa

A tabela chinesa é uma tradição 
oriental que diz predizer o sexo do 
futuro bebê.

Não há comprovação científica, 
no entanto é um consenso da cultu-
ra local de lá, há centenas de anos, 
que esta tabela de fato funcione 
para se descobrir o sexo do bebê 
antes de qualquer exame. Ela pode 
ser utilizada a tabela como guia ou 
apenas como curiosidade.

Na tabela, a primeira coluna à 
esquerda com idade entre 18 e 42 
anos, significa a idade lunar da mãe. 
Para chegar à ela é preciso somar a 
idade atual mais um.

A origem da tabela
chinesa

Conta a lenda que essa tabe-
la foi enterrada em uma tumba da 
família real chinesa há mais de 700 
anos, sendo descoberta anos de-
pois. Atualmente a original está no 
Instituto de Ciência de Pekin. Quan-
do bem usada, acerta em 93% dos 
casos, segundo os chineses. 

Como toda teoria, a tabela chi-
nesa é cercada por incertezas, ainda 
sim, há muitas mamães que recor-
rem a ela acreditando que seguindo 
todas as instruções podem dar a luz 
ao bebê com o sexo desejado.

A primeira coluna à esquerda com idade entre 18 e 42 anos, significa a idade lunar 
da mãe. Para chegar à ela é preciso somar a idade atual mais um

Pequenos ficam mais emburrados ao chegar nessa idade

Tabela é a caráter de curiosidade, mas chineses 
afirmam que dá certo em 93% dos casos



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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A charmosa Meg, de Juciele Mendes

Rações de cachorro que
foram consideradas boas 
em pesquisa da Proteste
Pesquisa da Proteste avaliou dez marcas de rações para adultos e cinco 
para filhotes e classificou as melhores e as piores

Apenas oito, de 15 rações para 
cachorro foram consideradas boas em 
uma pesquisa da Proteste (Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor), 
divulgada na última semana. O estudo 
avaliou a composição de dez marcas 
para cães adultos e cinco para filhotes 
com base nos parâmetros da Federa-
ção Europeia da Indústria de Ração 
Animal (Fediaf).

Foram medidas as quantidades 
de proteína, gordura, fibras e minerais 
como cálcio, fósforo e zinco, além das 
calorias. A associação apontou a marca 
Champ como a pior entre as analisa-
das, por apresentar pouca proteína e 
gordura em suas duas versões.

A ração Pro Plan — a mais cara, 
segundo a pesquisa — foi considerada 
o produto com a qualidade mais alta. 
O melhor custo-benefício, no entanto, 
foi associado às marcas Golden (para 
adultos) e DogChow (filhotes).

Análise
No ranking final, foram conside-

radas de “boa qualidade” as marcas 
Pro Plan, Royal Canin, Golden, Dog 
Chow, Equilíbrio e Max, para adultos, 
e God Chow e Golden, para filhotes.

Pedigree, Herói e Magnus, para 
adultos, e Pedigree e Herói, para fi-
lhotes, foram classificadas como “mé-
dia qualidade”. Já as duas versões da 
Champ foram consideradas de “baixa 
qualidade”.

Saiba como ficou o ranking da 
pesquisa, de acordo com a pontuação 
de cada marca:

Adulto
Pro Plan (Sabor Frango & Arroz)
Royal Canin (Cães de porte mé-

dio)
Golden (Sabor frango & arroz)
Dog Chow (Sabor frango & arroz)
Equilíbrio (Active)
Max (Premium special — carne)
Pedigree (Vital-Pro sabor carne e 

vegetais)
Herói (Sabor carne e vegetais)
Magnus (Carne)

Champ (Carne & cereal)
Filhote
Dog Chow (Sabor frango & arroz)
Golden (Sabor frango & arroz)
Pedigree (Vital Pro — Filhotes ra-

ças médias e grandes)
Herói (Sabor carne e cereais)
Champ (Alimento completo para 

cães em crescimento)

Fabricante
A Mars, em nota — fabricante 

das rações Champ e Pedigree — dis-
se que discorda dos resultados apre-
sentados pela Proteste, pois os testes 
realizados “não seguiram os métodos 
adequados recomendados pela Fede-
ração Europeia da Indústria de Ração 
Animal (FEDIAF), que dispões sobre 
os padrões técnicos e de qualidade de 
matérias-primas e produtos acabados, 
além de parâmetros nutricionais, me-
todologias e condições ideais de pro-
dução”. A companhia também garan-
tiu que cumpre padrões de qualidade 
rigorosos.

Cuidados que devem ser tomados 
com peixes de estimação

Os peixes são bonitos, coloridos, 
quietos, comem pouco e a sujeira que 
fazem fica contida em um único local, 
por isso são levados para casa por mui-
tos brasileiros. Mas, se eles não forem 
tratados da forma correta, a sua vida 
pode ser encurtada drasticamente.

Alimentação dos peixes
Os peixes podem ter hábitos ali-

mentares mais carnívoros ou herbívo-
ros, no quesito de proteínas. Na ali-
mentação, é importante atentar para 
as gorduras (ter entre 5% e 6% de extra-
to etéreo) e para o excesso de vitamina 
A, que também é tóxico para o peixe.

Eles enxergam muito bem as co-
res, mas não é bom que ingiram uma 
ração com corantes artificiais, pois 
mancham muito a água e podem gerar 
alergias. Outro ponto é que a ração 

não deve sobrar no aquário. Quando 
isso acontece, é sinal de que o dono 
está oferecendo comida em excesso 
para o animal.

Aquários
O aquário deve ser montado de 

acordo com hábitos e tamanho dos 
peixes que viverão ali. No caso dos 
bettas, não há necessidade de um fil-
tro, mas a água deve ser trocada por 
completo pelo menos uma vez por se-
mana. Caso seja trocada pela metade, 
pode intoxicar o animal com amônia. 

O aquário também deve ser lava-
do e a água tratada com condicionador 
específico ou anticloro, e aguardar por 
aproximadamente uma hora antes de 
movê-lo de volta — para que ela fique 
em temperatura ambiente.

Já nos grandes aquários, é indis-

pensável o uso de filtros, aquecedores, 
e até mesmo luz artificial de acordo 
com as espécies e tamanho do reci-
piente. Nesses casos, não se deve reti-
rar a água por completo. Se for trocá-
-la toda a semana, deve se remover 1/4 
do total e repor com a água tratada. 
Se preferir fazer esse processo a cada 
15 dias, metade do líquido deve ser 
trocado.

Aquários devem ser mantidos limpos 
para não intoxicar os peixes

Os mitos e as verdades 
sobre ossos para cães

A maioria dos veterinários real-
mente não recomendam que sejam da-
dos ossos para os cães, e esta decisão 
não foi tomada apenas porque eles re-
solveram tirar o alimento predileto de 
nossos amigos da dieta deles. Existem 
algumas explicações científicas para 
isso. 

Realmente o osso da ave deve ser 
proibido sempre de ser dado para um 
cachorro, caso o contrário o animal 
poderá sofrer sérios danos internos. 
Na maioria dos casos, o cachorro que 
ingerir um osso de galinha poderá ter 
a chamada perfuração gastrointestinal, 
justamente por causa das característi-
cas do osso a galinha, que é dividido e 
possui algumas pontas.

Mas existe também um outro pro-
blema com o osso, sendo que neste 
caso não estamos falando apenas de ga-
linha, mas de outros animais também, 
e é exatamente por isso que os veteri-
nários não recomendam dar para os ca-
chorros. Quase sempre que uma pessoa 

dá um osso para o cachorro este passou 
por um processo de cozimento, seja 
assado, frito, etc. Quando os ossos pas-
sam por um processo de calor intenso, 
eles acabam ficando muito duro, e difi-
cultam a vida dos animais, que tendem 
a engolir pedaços dos ossos inteiros e 
podem se machucar.

Caso o animal esteja acostumado a 
roer ossos, você pode aos pouco substi-
tuir  por petiscos, facilmente encontra-
dos em supermercados.

O processo de cozimento do osso o deixa 
muito duro, podendo machucar o animal
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Elisabete Tognon e Débora Tessaro aproveitando a noite

Lidia Gava Sandrin na celebração de seus 86 anos

Os amigos Steffânia de Almeida, Jaqueline Vieira, Tiago Menegaz, e Brenda Dall’Agnese curtindo tarde

Gabrielle Chiella completará mais um ano de 
vida no domingo, 17. Felicidades!

Luiza Tavares soprou as velinhas na última semana. Parabens!


