


Cibele tenta subornar a família 
de Zeca, e Abel e Nazaré repreendem 
a menina. Jeiza afirma a Zeca que 
ele precisa revelar tudo o que sabe 
à polícia. Eugênio é rude com Ruy. 
Abel conta para Edinalva que reve-
lou a Cibele sobre o casamento de 
Ritinha com Zeca. Silvana perde no 
jogo e Dita teme a reação do agiota. 
Edinalva planeja a fuga de Ritinha 
para o Pará. A polícia avisa a Caio que 
descobriram o paradeiro de Rubinho. 
Cibele anuncia a Ruy e Eugênio que 
Ritinha é bígama. Bibi decide procu-
rar por Rubinho, que está no hotel 
com Carine. Ivan pensa em Cláudio. 
Joyce sequestra Ruyzinho. Alan e Éri-
ca treinam Jeiza para uma importante 
luta. Bibi agride Carine e confronta 
Rubinho. 
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Pega Pega

A Força do Querer

Tempor de Amar

Malhação 

Antônia deduz que foi Sandra 
Helena quem enviou dinheiro para 
Nelito. Sandra Helena encontra Mô-
nica no presídio. Bebeth sugere a 
Eric que faça uma festa para os fun-
cionários do hotel. Cíntia repreende 
Sandra Helena e avisa que devolverá o 
dinheiro para Pedrinho. Pedrinho fica 
sabendo por Tânia que Sandra Helena 
distribuiu parte do dinheiro roubado 
para os funcionários do hotel. Pedri-
nho se emociona com a atitude dos 
funcionários que lhe entregaram o di-
nheiro e decide presenteá-los. Luiza 
aconselha Pedrinho a abrir uma loja 
no hotel. Sabine desmaia e Madalena 
desconfia. Arlete leva as irmãs para o 
show de Rúbia e encontra Pedrinho.

Lucinda, Reinaldo, Gregório e 
Tiana cuidam de Inácio, que continua 
desacordado. Padre Orlando e Louri-
val se espantam ao ver que Inácio não 
está mais na estrada. Geraldo e Nicota 
se preocupam com a demora de Iná-
cio. Em Portugal, Maria Vitória estra-
nha a ausência de notícias do amado. 
Delfina se aproveita do rancor de José 
Augusto e dá as joias de Maria Vitória 
para Tereza, que se incomoda com 
as atitudes da mãe. No Rio, Geraldo, 
Lourival e Padre Orlando desconfiam 
de que Inácio era o rapaz desacorda-
do na estrada. Lucinda consulta Urâ-
nia e acredita que Inácio é seu grande 
amor. Conselheiro desafia Teodoro 
para um duelo, mas Celeste os impe-
de. Inácio desperta do coma e afirma 
que está cego. Em Morros Verdes, 
Delfina e Tereza entregam a carta de 
Inácio para Maria Vitória. 

Iolanda, assistente social indi-
cada por Dóris, se apresenta a Aldo 
e Tato. Aldo afirma ao filho que irá 
se recuperar. Clara ouve Malu dizer 
a Edgar que Bóris assediou Lica. Fio, 
Benê e Keyla organizam a festa de 
despedida de Ellen do Cora Coralina. 
Edgar avança contra Bóris, que exige 
seus direitos de defesa. Tina e Felipe 
se preocupam com o estado de Lica. 
Tato cozinha para Aldo. Guto alerta 
Tina e Felipe sobre a armação de Malu 
contra Lica e Bóris. Samantha sofre 
com a rejeição de Anderson. 

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

A maioria das coisas nas quais está 
envolvido parece estar dando certo, ape-
sar de alguns obstáculos ainda não supera-
dos. Durante esta semana você poderá se 
sentir mais arrojado e estimulado a iniciar 
novos projetos, porém o céu sugere caute-
la e aconselha a manutenção dos projetos 
já em andamento antes de se lançar em 
novas aventuras. Aceite de bom grado os 
conselhos de seus colaboradores e se enri-
queça com eles para fortalecer ainda mais 
o seu conhecimento. O compartilhamento 
de experiências irá enriquecê-lo acrescen-
tando.

Situações inesperadas podem atravan-
car a sua caminhada, mas você precisa se 
manter firme em seus propósitos se quiser 
alcançar os seus objetivos. Você precisa 
simplesmente sobreviver às marés sem lu-
tar com as altas ondas que em muitas oca-
siões parecem sobrepujá-lo! Se você quiser 
realizar os seus sonhos deve usar a criati-
vidade para encontrar formas inusitadas e 
criativas e poder contornar os obstáculos 
que a vida lhe propõe. Desse jeito você sairá 
fortalecido e poderá continuar a perseverar 
na realização de suas metas pessoais. Conti-
nue a fortalecer a sua fé.

Você está se sentindo muito produti-
vo e tem pressa de dar andamento aos seus 
projetos pessoais. Porém, a pressa é inimiga 
da perfeição e é essa perfeição que sugere o 
trânsito de seu planeta regente no signo de 
Virgem! Portanto, caro ariano, examine cada 
lado da questão antes de se lançar em algum 
empreendimento novo. Tudo deve ser ana-
lisado e esmiuçado para detectar erros ou 
eventuais esquecimentos. Desse jeito estará 
aproveitando da melhor maneira as energias 
da configuração planetária atual. Este conse-
lho vale também para parcerias profissionais 
e sociais e para as questões sentimentais.

O seu signo está sendo beneficiado 
pela atual configuração astrológica que fa-
vorece os signos de Terra como o seu. Você 
está se empenhando muito no campo profis-
sional e isso lhe oferecerá ótimas recompen-
sas. Seu regente, Vênus, promete resultados 
interessantes nas suas iniciativas pessoais, 
produzindo otimismo e bem-estar. Os seus 
relacionamentos pessoais também sentem 
esse benéfico. E por falar em bem-estar, essa 
semana será muito indicada para você ini-
ciar uma dieta alimentar balanceada e uma 
atividade física saudável para que chegue ao 
verão com uma forma física invejável!

Enquanto seu regente, Mercúrio, es-
tiver no signo de Virgem, você estará com 
a mente aguçada e muito adequada para 
a elaboração de novas estratégias para 
implementação de seus planos pessoais. 
Você avança com muito entusiasmo rumo 
aos seus objetivos, porém a sua autocon-
fiança pode ser uma armadilha que pro-
move ações estabanadas e arriscadas; por 
isso analise sempre todas as possibilidades 
antes de se decidir. Além disso, esse as-
pecto o torna mais critico e incisivo e por 
causa disso você deve contar até 10 antes 
de emitir a sua opinião. Alivie a sua mente, 
que não descansa um minuto sequer.

A Lua transita em Aquário no inicio da 
semana indicando a possibilidade de uma 
viagem de lazer ou profissional. Porém, al-
gumas incertezas em relação ao seu futuro 
continuam a atrapalhar sua tranquilidade e 
por isso é imprescindível que você esclareça 
as suas duvidas antes de avançar com seus 
planos. Analise todas as suas possibilidades 
com calma e conseguirá encontrar formas 
alternativas para enfrentar os velhos obstá-
culos que teimam em permanecer diante de 
você. Por outro lado, você pode começar a 
cuidar de seu bem-estar iniciando uma dieta 
alimentar mais equilibrada e adequada se 
quiser alcançar os seus objetivos!

Enquanto o Sol transitar no signo de 
Virgem você sentirá muita vontade de se 
dedicar principalmente àquelas pequenas 
tarefas que preenchem o dia a dia, espe-
cialmente no ambiente doméstico. Porém, 
em muitas ocasiões você pode desperdiçar 
suas energias com coisas inúteis, espe-
cialmente se você não souber priorizar as 
coisas mais importantes. No campo profis-
sional também escolha prioridades e não 
procure abarcar o mundo com as mãos. 
Mantenha bons relacionamentos no am-
biente de trabalho, pois poderá precisar 
da colaboração de colegas e parceiros para 
alcançar seus objetivos.

Nesta semana o virginiano estará se 
sentindo particularmente ativo, cheio de 
energia e conseguirá se envolver em ativi-
dades coletivas com facilidade, servindo de 
mediador e incentivador de seus colegas e 
parceiros. Vênus ingressa em seu signo tor-
nando seu dia a dia mais agradável e prazei-
roso. Você terá a sua mente, analítica, por 
natureza, ainda mais aguçada pela presença 
de Marte em conjunção a Mercúrio em seu 
signo solar. Este aspecto o estimula a pro-
duzir ainda mais, dedicando-se a atividades 
manuais, onde a habilidade seja imprescin-
dível. Tome cuidado, porém, para não sofrer 
acidentes e ferimentos.

O Sol ingressou em seu signo reno-
vando o campo energético e produzindo 
uma sensação de bem-estar. Seu bom 
humor é capaz de contaminar as pessoas 
ao seu redor, e elas estarão mais dispos-
tas a colaborar com você ajudando-o na 
realização de seus objetivos. Os relaciona-
mentos íntimos também recebem as boas 
influências celestes, portanto, se você está 
desejando encontrar um parceiro amoro-
so, pode começar desde já a procurar. Não 
faltarão convites para festas e reuniões so-
ciais. Por outro lado o ambiente profissio-
nal também será beneficiado, produzindo 
melhores resultados financeiros que pode-
rão permitir um melhor equilíbrio.

Nesta semana o seu signo não será 
diretamente afetado por nenhuma confi-
guração astrológica adversa, porém você 
precisa se manter focado em seus objeti-
vos, pois alguns obstáculos imprevistos 
poderão atrapalhar os seus planos. Impo-
nha uma dinâmica vibrante ao seu dia a 
dia e aproveite mais a companhia de seus 
entes queridos no ambiente familiar para 
se enriquecer com o compartilhamento de 
energias positivas. Você irá superar as tare-
fas mais difíceis quando conseguir delegar 
algumas delas, confiando na competência 
de seus colaboradores e parceiros no am-
biente profissional. Questões pendentes 
podem se resolver de maneira inesperada.

Você já passou por poucas e boas, 
mas agora está começando a colher os 
frutos de seu empenho pessoal e se sente 
mais confiante em relação ao seu futuro. 
Com uma atitude mais positiva você con-
seguirá também implementar alguns de 
seus planos e abrir novas possibilidades. 
No plano pessoal você deve se concentrar 
em estreitar ainda mais os relacionamen-
tos com as pessoas de seu convívio, pois 
muitas vezes V. os tem negligenciado. 
Você irá trabalhar bem em equipe, mas 
deve aprender a delegar algumas das 
suas tarefas para não se sobrecarregar 
inutilmente. Ao fazer esportes, tome cui-
dado com quedas e contusões.

Você parece enfrentar novos testes 
de resistência a cada dia e em muitas oca-
siões pode pensar em parar no meio da 
sua caminhada. Não faça isso, capricornia-
no, pois novos horizontes se abrirão dian-
te de você e você desvendará logo novos 
objetivos para serem conquistados. Algu-
mas coisas podem não estar funcionando 
como planejado, mas isso não quer dizer 
que você não deva persistir. Faça de cada 
pequeno êxito um incentivo e alimente a 
sua autoconfiança. Você poderá descobrir 
algumas oportunidades de melhora que 
servirão de combustível para alimentar o 
seu otimismo. Poderá sofrer de dores arti-
culares. Não se sobrecarregue.

Em entrevista ao site Entertain-
ment Weekly, os atores mirins da trama 
da Netflix deram algumas dicas de como 
permanecer vivo neste universo parale-
lo aterrorizante.

- Seja esperto. Pense antes de fa-
zer. Seja como o Rambo. Pegue sua ban-
dana, tudo, e esteja preparado, brincou 
Caleb McLaughlin, intérprete de Lucas.

Atores de Stranger Things 
dão dicas para sobreviver 
no Mundo Invertido

Noah Schnapp, o Will, tem um 
pensamento mais positivo em relação à 
sobrevivência.

- Seja confiante. Sempre corra do 
Demogorgon. Nunca desista.

Já Millie Bobby Brown, a querida 
Eleven, não vê muita saída, não!

- Não existe nenhuma dica. Você 
está ferrado.

A amizade entre Chorão e 
Champignon, o vocalista e o baixis-
ta da banda Charlie Brown Jr., vai 
virar filme. 

Intitulado Champ, o longa vai 
marcar a estreia na direção de Ga-
briel Mellin, que escreve o roteiro 
ao lado de Cláudia Bossle Campos, 
viúva de Champignon. A ideia é fo-
car em passagens desconhecidas do 
público sobre a vida dos dois mú-
sicos.

Champignon saiu do Charlie 
Brown Jr. em 2005, mas voltou em 
2013 para assumir o posto de vo-
calista depois da morte de Chorão, 
que morreu em março de uma over-
dose. Meses depois, em setembro, 
Champignon cometeu suicídio. 

Champ ainda não tem data 
para chegar aos cinemas.

Amizade de Chorão e 
Champignon no Charlie 
Brown Jr. vai virar filme
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Aproveite toda a base
É um estresse quando a sua 

base ou creme ficam grudados na 
lateral do tubo e você não conse-
gue tirar o restinho. Para resolver, 
corte o tubo ao meio e retire toda 
o conteúdo - pode utilizar uma co-
lherinha -, colocando em um pote. 
Vai lhe render tempo, dinheiro e 
estresse.

Shampoo à seco
Lavar os cabelos exige tempo e 

cuidado, mas se você não puder se 
dedicar coma frequencia com que 
gostaria, mesmo com a necessida-
de de uma boa aparência, use um 
shampoo a seco. 

Pontas duplas
As pontas duplas são o pesade-

lo da maioria. Pegue uma mecha e 
torça bem, dessa forma as pontas 
do cabelo ficarão todas aparentes e 
você pode cortar as pontinhas da-
nificadas.

Limpar seus pincéis
Para reutilizar um pincel de 

maquiagem, é necessário que ele 
esteja limpo e sem resquícios do 
produto que tenha sido utilizado 
antes. Para isso, existe uma fórmula 

simples e barata para limpá-los por 
completo: água e shampoo suave 
(tipo aquele de bebê).

Em um copo, coloque um ter-
ço de shampoo, o restante de água 
morna e misture com o pincel, 
mexendo em círculos. Tome cuida-
do para molhar apenas as cerdas, 
e não a parte de metal, que, além 
de enferrujar, pode soltar a cola do 
pincel.

Cabelos ondulados 
O charme dos cabelos ondula-

dos serão sempre cobiçados pelas 
mulheres. Faça tranças por todo o 
cabelo e depois aplique a chapinha, 
de leve, para não quebrar os fios. 
Quando soltar as tranças seu cabelo 
estará com leves ondas.

Bolsas de baixo dos olhos
Para esconder as bolsinhas 

dos olhos, marcas do cansaço e do 
estresse, ao invés de aplicar a sua 
base com bolinhas, para depois es-
palhar, aplique com riscos esfuma-
çados, e ai espalhe de vez. Vai ficar 
mais leve e iluminado.

Brilho labial mais gostoso
Se você estiver sem grana para 

comprar um novo brilho labial, ou 
porque o seu simplesmente acabou, 
aplique um pouco de suco em pó 
sobre o batom e pronto, tenha lá-
bios firmes e saborosos. 

Vaselina na sobrancelha
Se ela for rebelde e os pelos 

ficarem desordenados, vaselina re-
solve isso rapidinho, deixando ela 
alinhada.

Rabo de cavalo com volu-
me

Fazer um rabo de cavalo, por 
vezes, deixa o seu cabelo com pou-
co volume. Para continuar usando 
o cabelo preso, mas com efeito de 
volume, faça um rabo duplo. É só 
separar o cabelo lateralmente em 
duas partes. Faça um rabo com a 
metade de cima, e outro com a me-
tade de baixo, logo abaixo um do 
outro, assim não fica aparente e dá 
um efeito de cabelão.

Economia e praticidade com 
dicas simples e práticas

Aplicar a base com passadas leves em 
vez de pontinhos

Fazendo um rabo de cabvalo duplo você ganha volume nos cabelos

Rosácea é um problema de 
pele crônico que faz com que o 
rosto fique vermelho e, às vezes, 
inchado e com úlceras cutâneas 
que parecem acne. A rosácea, na 
verdade, representa o inchaço 
dos vasos sanguíneos logo abai-
xo da pele. O quadro pode estar 
associado a outros desequilíbrios 
da pele como acne ou com dis-
túrbios dos olhos. A condição é 
menos comum em homens, mas 
os sintomas tendem a ser mais 
graves. 

Sintomas de rosácea
- vermelhidão do rosto;
- facilidade para corar;
- vasos sanguíneos aparentes 

no rosto;
- nariz vermelho (chamado 

ponta nasal bulbosa);
- úlceras cutâneas semelhan-

tes a acne;
- sensação de ardência ou 

com coceira no rosto;
- olhos irritados, lacrimejan-

tes;

Aliviar os sintomas
Não existe uma cura conhe-

cida para a rosácea. Apenas um 
dermatologista pode ajudá-lo a 
identificar o que piora os sinto-
mas, no seu caso. Os fatores de-
sencadeantes da rosácea variam 
de pessoa para pessoa, e somen-

te evitando estes “gatilhos dispara-
dores” pode ajudá-lo a prevenir ou 
reduzir os surtos.

De acordo com a dermatolo-
gista Clarissa Rittes, para ajudar a 
amenizar a aparência e refrescar a 
sensação de ardor causada pela ro-
sácea, água termal gelada é a me-
lhor solução. 

De acordo com a especialis-
ta, nenhum produto vendido para 
amenizar rosácea é realmente efe-
tivo. “A única solução que é pos-
sível recomendar para qualquer 
pessoa, sem ir ao médico, é água 
termal gelada para refrescar”, diz 
Clarissa.

Além da água termal, outras 
medidas que você pode tomar para 
ajudar a aliviar ou prevenir sinto-
mas são:

- evitar a exposição solar e usar 
protetor solar todos os dias;

- fugir da atividades físicas ao 
ar livre em dias muito quentes;

- tentar reduzir o estresse com 
respirações profundas, yoga ou ou-
tras técnicas de relaxamento;

- limitar o consumo de ali-
mentos picantes, álcool e bebidas 
quentes;

- reduzir a duração dos banhos 
quentes;

- observar os produtos de pele 
específicos, exercícios ou outros 
hábitos apararentemente inofensi-
vos.

Como aliviar os sintomas 
da pele com rosácea 

A tendência do cabelo arco-íris ganha 
espaço nos salões

O “Hidden Raibow Hair” (ca-
belo de arco-íris escondido), são 
mechas coloridas que podem ser 
cobertas por uma outra camada 
de mechas, sem a chamativa colo-
ração. Assim, quando os cabelos 
estiverem naturalmente soltos, vai 
ficar super discreto.

A aplicação é feita diretamen-
te no cabelo, e detalhe, cada me-
cha de cabelo, as vezes é colorida 
de três cores fantasias. Todo o pro-
cesso é feito com pincel. Não tem 
uma separação de mechas com 
papel ou laminado em todas as co-
lorações, somente alguns cabelos 
tem essa diferença. 

A técnica aparentemente to-
mou forças graças a colorista Carla 
Rinaldi do salão Not Another Sa-
lon, em Londres, mas destacou-se 
nos Estados Unidos, com a hair 
stylist Athena Golden. Ambas pro-

fissionais tiveram as fotos do novo 
penteado disseminadas na rede, 
fazendo o “hidden raibow” ser 

reproduzido por profissionais do 
mundo todo e desejado por mui-
tas pessoas.

Fio colorido é a nova tendência dos 
cabelos mundiais Estilo deixa o visual mais divertido
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Decoração de quartos infantis é divertida, mas requer atenção
A decoração de quarto infantil 

é um do momentos mais divertidos 
a se fazer, é quando voltamos à in-
fância e nos deixamos livres para a 
imaginação. Vale rosa com vermelho 
e amarelo, e qualquer outra coisa, 
desde que o conjunto forme uma 
harmonia. 

Descubra os gostos e
sonhos de seus filhos

O gosto das crianças deve ser 
levado em consideração, afinal são 
eles que vão dormir, brincar e passar 
a maior parte do tempo no cômodo, 
cuidado apenas com os exageros 
nos pedidos dos pequenos.

Coloque uma mesa de
estudos ou atividades

A decoração do quarto infan-
til deve conter esse espaço para a 

criança ganhar o hábito de estudar 
ou desenhar, por exemplo, em um 
lugar adequado.

Dê bastante atenção para 
a iluminação

Não obstrua a janela com mó-
veis ou cortinas pesadas, invista em 
uma iluminação para a mesa e em 
uma iluminação indireta também.

Use as cores preferidas 
das crianças

Meninos tendem escolher azul e 
meninas o rosa, mas apresente outra 
opções de cores. Só evite cores mui-
to vibrantes, pois deixam a criança 
mais agitada.

Crie um mundo especial
Coloque coisas no quarto que 

estimulem a criatividade e o interes-

se das crianças.  Mapas, tinta lousa 
na parede, luminárias, além dos 
brinquedos são ótimos para isso.

Deixe os brinquedos e li-
vros no alcance da criança

A técnica do quarto montesso-
riano vem sido bastante usada. Ela 
consiste em deixar um ambiente 
estimulante, que favorece a expres-
são de suas capacidades através do 
aprendizado com suas próprias ex-
periências.

Fique atento à segurança:
Quanto menor for seu filho, 

mais detalhada deve ser a sua vis-
toria de segurança. Nada de peças 
pontudas, de materiais que possam 
machucar e principalmente nada de 
pecinhas desmontáveis que possam 
ser engolidas.
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Confira a programação para o final de semana
Sábado

Festa: Acústicos & Valvulados
Onde: Ferrovia Live
Quando: 07 de outubro, a par-

tir das 23:30h
Quanto: R$30,00 1° lote
R$40,00 2° lote
Festa: Rocktoberfest
Onde: Estação Blauth
Quando: 07 de outubro, a par-

tir das 13h

Filmes divertidos para 
assistir com a criançada
O Pestinha (1990)

O Pestinha é um filme politica-
mente incorreto, no qual o persona-
gem principal, Junior, apronta todas 
com quem entrar no caminho dele, 
incluindo seu pai adotivo. Mas, tam-
bém serve como uma lição, porque 
as “maldades” que ele faz em seu 
todo não são propositais, e sim por-
que ele foi excluído, chegando a dar 
pena do pestinha. O original e as 
suas duas continuações garantem 
boas risadas ao espectador.

O Rei Leão (1994)
O clássico da Disney mostra 

as aventuras de um leão jovem de 
nome Simba, o herdeiro de seu pai, 
Mufasa. O tio malvado de Simba, Os-
car, planeja roubar o trono de Mufa-
sa atraindo pai e filho para uma em-
boscada. Simba consegue escapar e 
somente Mufasa morre. Com a ajuda 
de seus amigos,Timon e Pumba, ele 
reaparece como adulto para recupe-
rar sua terra, que foi roubada por 
seu tio Oscar.

Os Batutinhas (1994)
O filme é uma adaptação da sé-

rie de televisão Our Gang de Hal Ro-
ach, uma série de curtas-metragens 
dos anos 1920, 1930, e 1940 (mui-
tos dos quais foram transmitidos na 
televisão como The Little Rascals) 
que eram centradas em torno das 
aventuras de um grupo de crianças 
do bairro. No longa, Alfafa é apaixo-
nado por Darla, mas precisa enfren-
tar os amigos e o vilão Valdo para 
conquistar este amo.

Frozen, uma aventura
congelante (2013)

As meninas são encantadas pelo 
filme, que fala sobre a história das 
duas irmãs Anna e Elsa. Acompa-
nhada por um vendedor de gelo, a 
jovem e destemida princesa Anna 
parte em uma jornada por perigosas 
montanhas de gelo na esperança de 
encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e 
acabar com a terrível maldição de 
inverno eterno.

Batutinhas é um filme divertido que envolve a criançada e os adultos

Clássico da Dinsey marca gerações

Quanto: R$ 20,00
Festa: Meneghett’s b-day 
Onde: Night Adventure Produ-

ções - Rua Carlos Gomes, 518- São 
Roque - Bento Gonçalves

Quando: 07 de outubro, a partir 
das 23:30h

Quanto: R$ 20,00
Festa: The Beatles Fan Club
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: 07 de outubro, a partir 

das 22h

Quanto: R$ 20,00
Festa: Festa do Semáforo
Onde: Baronia Bar Music - Car-

los Barbosa
Quando: 07 de outubro, a par-

tir das 23:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Bodega Raiz
Onde: Show Bar - Carlos Bar-

bosa
Quando: 07 de outubro, a par-

tir das 23:30h

Mostra de talentos do Ceacris
Nesta sexta-feira (6) vai ser apresen-

tada uma Mostra de Talentos dos Servi-
ços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV/Ceacris) na Fundação 
Casa das Artes. As apresentações ocor-

rem a partir das 9h no turno da manhã 
e às 14h no turno da tarde. A Mostra 
irá contar com a participação de cerca 
de 360 crianças e adolescentes que fre-
quentam estes serviços no Município.

Brique da Praça-edição outubro
Participam do evento entidades 

beneficentes, pessoas jurídicas e fí-
sicas que comercializam artesanato, 
peças de vestuário, calçados, artigos 
de bazar, alimentos (conservados) e 

produtos em geral.
No caso das instituições, toda a 

renda é revertida para a manutenção 
de projetos sociais. No sábado (07), 
das 8h às 16h.
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Cientistas levam Nobel de 
Física por estudos sobre 
ondas gravitacionais

Os cientistas Rainer Weiss, Bar-
ry C. Barish e Kip S. Thorne foram 
agraciados na última terça-feira (3) 
com o Prêmio Nobel de Física 2017 
pela “contribuição decisiva para o 
detector Ligo e a observação de 
ondas gravitacionais”, anunciou a 
Academia Real das Ciências da Su-
écia. 

Os três premiados contribuí-
ram “com entusiasmo e determi-
nação” de forma “inestimável” para 
colocar em funcionamento o Ob-
servatório de Ondas Gravitacionais 
por Interferometria Laser (Ligo), 
iniciativa que detectou essas ondas 
pela primeira vez.

Após “quatro décadas de esfor-
ços”, este projeto, para o qual cola-
boram cerca de mil cientistas de 20 
países, foi o que detectou pela pri-
meira vez, em 14 de setembro de 
2015, este fenômeno cósmico que 
Albert Einstein tinha predito um sé-
culo antes na Teoria Geral da Rela-
tividade.Essa vibração, que chegou 
à Terra de forma “extremadamente 
débil”, provinha da colisão de dois 
buracos negros, ocorrida há 1,3 bi-
lhão de anos, explica o júri. A medi-
ção “já é uma promissora revolução 
na astrofísica”, argumenta o comu-
nicado de imprensa da Academia.

Weiss receberá a metade do 
prêmio em dinheiro deste Nobel e 
seus dois colegas dividirão a meta-
de restante. Os três físicos foram 

reconhecidos neste ano, junto ao 
projeto Ligo, com o Prêmio Prin-
cesa das Astúrias de Investigação 
Científica e Técnica.

Weiss, Thorne e Barsih tra-
balham na Colaboração Científica 
Ligo e Virgo, que une os detectores 
do Ligo, localizados em Livingston 
(Louisiana) e Hanford (Washington) 
e o detector franco-italiano Virgo, 
localizado perto de Pisa (Itália)

Rainer Weiss, que nasceu em 
Berlim em 1932, trabalha no Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT); enquanto Barry Barish, nas-
cido em Omaha (Estados Unidos) 
em 1936, trabalha no Instituto de 
Tecnologia da Califórnia (Caltech) 

junto ao seu colega Kip S. Thorpe, 
nascido em Logan (Estados Unidos) 
em 1949.

No ano passado, a Real Acade-
mia Sueca de Ciências reconheceu 
com o Nobel de Física os britânicos 
David Thouless, Duncan Haldane e 
Michael Kosterlitz, por descobrir 
estados pouco usual da matéria 
que abriram a via ao desenvolvi-
mento de materiais inovadores.

O valor em dinheiro do prêmio 
é de 9 milhões de coroas suecas 
(equivalente a cerca de R$ 3,4 mi-
lhões), depois que a Fundação au-
mentou, em 2017, o montante dos 
prêmios Nobel pela primeira vez 
em cinco anos.

Prêmio que vencedores ganharam é de 9 milhões de coroas suecas

iPhone 8 tem problema na execução 
de áudio, admite Apple
Empresa diz trabalhar em uma solução, que será liberada em uma
atualização de software ainda sem data para chegar

Os novos iPhone 8 e iPhone 8 
Plus têm apresentado problemas no 
áudio quando fones de ouvido são 
usados em ligações telefônicas e 
pelo Facetime. A Apple admite a fa-
lha e diz que trabalha em uma solu-
ção, o segundo notado por usuários 
na última leva de lançamentos da 
empresa, que inclui o iPhone X -- o 

Apple Watch Series 3 não se conec-
ta corretamente a redes de celular.

Conforme relatos de usuários, 
há um ruído metálico quanto cha-
madas telefônicas são feitas. O ba-
rulho não é notado quando os fones 
são usados em outras situações.

“É intermitente - em algumas 
chamadas, você pode perceber isso 

perfeitamente, em outras não há 
problemas. Já tentei reiniciar o te-
lefone sem sucesso para resolver o 
problema”, escreveu no fórum da 
Apple uma pessoa que comprou um 
iPhone 8.

“Nós estamos cientes dessa 
questão que está afetando consu-
midores em um pequeno número 
de casos”, afirmou um porta-voz da 
Apple, em nota ao site “The Verge”. 
“Nosso timo está trabalhando em 
uma solução, que será incluída em 
uma liberação de software que está 
por vir.”

A Apple, não entanto, não in-
forma quando a atualização será 
lançada.

A resposta da empresa é seme-
lhante à dada quando uma falha de 
conexão foi percebida no relógio 
conectado antes mesmo de ele che-
gar às lojas.

O Apple Watch Series 3, o pri-
meiro da empresa a não necessitar 
de um iPhone de apoio, buscava 
acessar redes desconhecidas de Wi-
-Fi, o que o impedia de se conectar 
corretamente redes de celular.

Conforme relatos de usuários, há um ruído metálico quanto chamadas telefônicas 
são feitas. O barulho não é notado quando os fones são usados em outras situações

Evento de Halloween de 
Pokémon GO pode trazer 
terceira geração de monstros

Os fãs de Pokémon GO têm bons 
motivos para dar uma atenção a mais 
ao seu aplicativo durante o mês de 
outubro. Isso porque, para celebrar 
o Halloween, o app vai ganhar um 
série de novidades durante o mês – 
algo, que, vale notar, ela já havia fei-
to no ano passado, trazendo, na vez, 
doces extras e uma maior quantida-
de de aparições para certos monstri-
nhos de bolso.

Infelizmente, pouco mais foi re-
velado sobre o evento em si. Mas, no 
anúncio oficial feito pela The Poké-
mon Company, tivemos a promessa 
de que mais detalhes sobre ele de-

vem surgir em breve. Outro detalhe 
especialmente vem com uma das 
frases da mensagem, que diz que 
a empresa está ansiosa para ver as 
surpresas do público “enquanto cap-
turam novos Pokémons para encher 
sua Pokédex”.

Será que isso quer dizer que a 
terceira geração de monstrinhos está 
chegando? Como o texto é um tanto 
ambíguo, não há como ter certeza. 
Seja como for, é bom ficarmos de 
olho na Niantic para saber o que ela 
está tramando – e nos nossos apps 
para não deixar nenhum pokémon 
novo passar, caso isso seja verdade.

Terceira geração do Pokémon Go pode ser lançado ainda este ano 

Google deixará de penalizar 
sites que cobram assinaturas 
de seus leitores

A Google anunciou no último 
dia 2 que está modificando suas re-
gras de indexação de resultados de 
buscas para que sites de notícias que 
cobram assinaturas de seus leitores 
não sejam mais penalizados no bus-
cador. Até agora, publicações que 
tinham o famoso “paywall” precisa-
vam disponibilizar uma quantidade 
fixa de notícias gratuitamente para 
os usuários que chegavam através 
do Google ou não teriam resultados 
de suas notícias indexados.

Com as novas regras, os veícu-
los poderão escolher se vão liberar 
notícias e artigos diariamente de 
forma gratuita para os usuários do 
buscador. Os que desejarem manter 
artigos gratuitos para leitores que 
chegam através do Google também 
terão a liberdade de determinar a 
quantidade específica diária.

Com isso, publicações de con-
teúdo premium que cobram assina-
tura poderão manter sua fonte de 
renda com os leitores e ainda ter a 

chance de atrair mais pessoas atra-
vés dos resultados de busca.

Grandes veículos como o The 
Financial Times e The Wall Street 
Journal sempre estiveram relutan-
tes em fazer parcerias com a Goo-
gle para desenvolvimento de novos 
produtos porque acreditavam que a 
forma como a empresa agia na web 
impedia que o formato de notícias 
por assinatura na internet se tornas-
se popular.

Isso acontece em um momento 
em que a renda vinda da publica-
ção em papel não é mais suficien-
te para manter grandes jornais em 
circulação, e a renda de publicidade 
na internet não permite que uma 
publicação tenha jornalistas traba-
lhando em matérias investigativas, 
por exemplo, que demandam muito 
tempo de pesquisa e produção.

A Google também anunciou es-
tar trabalhando em uma forma de 
facilitar o processo de assinatura 
para novos leitores nesses veículos. 
Eles poderiam pagar por notícias 
diretamente com sua conta Google, 
sem ter a necessidade de fazer um 
novo cadastro e inserir dados de 
cartão de crédito.

Diferente de sua posição de 
anos atrás, quando a Google trocava 
farpas publicamente com veículos 
jornalísticos, agora a empresa afir-
ma que “tem o interesse inerente 
de ajudar os publicadores a terem 
sucesso”.

 A Google também anunciou estar 
trabalhando em uma forma de facilitar 
o processo de assinatura para novos 
leitores nesses veículos 
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Instagram: filtro que bloqueia comentários 
ofensivos já disponível para todos usuários

Os comentários ofensivos são 
um dos maiores problemas nas redes 
sociais, e quando se trata de publica-
ções de fotos, esse tipo de compor-
tamento é ainda mais inconveniente. 
O Instagram estava testando desde 
junho deste ano, uma funcionalidade 
que utiliza inteligência artificial para 
remover os comentários ofensivos, 
porém essa opção não estava dispo-

nível para a versão em português do 
aplicativo. A boa notícia é que desde 
terça-feira (26), com a atualização do 
app, todos os usuários brasileiros já 
podem habilitar esse  recurso no seu 
perfil, confira.

Como funciona
O filtro está disponível na versão 

mais recente do aplicativo, antes de 

tentar configura-la verifique se a atua-
lização foi instalada. Para habilitar o re-
curso, siga os passos descritos abaixo: 

1 - Execute o aplicativo do Insta-
gram e toque nas opções de configu-
ração. 

2 - Toque em “Comentários”.
3 - Habilite a opção “Ocultar co-

mentários impróprios”. O filtro uti-
lizará como referência as palavras 
mais comuns que são frequentemente 
denunciadas como ofensivas. Por se 
tratar de um mecanismo que utiliza 
inteligência artificial, o dicionário é 
atualizado dinamicamente conforme o 
recurso for sendo utilizado.

É possível personalizar a lista de 
palavras ofensivas, para isso basta in-
dicá-las no campo “Palavras-chave per-
sonalizadas”. Escreva cada uma delas 
separadas por vírgulas.

O Instagram conta com mais de 
800 milhões de usuários ativos por 
mês, e o filtro de comentários é um re-
curso muito bem vindo para melhorar 
a experiência na rede social.

É possível personalizar a lista de palavras ofensivas, para isso basta indicá-las no cam-
po “Palavras-chave personalizadas”. Escreva cada uma delas separadas por vírgulas

Grupo consegue piratear 
games do PlayStation 4

Graças a avanços na distribuição 
de firmwares e nas tecnologias de se-
gurança, foi-se o tempo em que era 
algo comum “instalar um chip” para 
desbloquear um console de mesa. No 
entanto, isso não impediu que grupos 
continuassem tentando abrir as por-
tas para a pirataria, que foi exatamen-
te o que o KOTF (Knights of the Fallen) 
conseguiu fazer com o PlayStation 4.

Os hackers conseguiram fazer 
com que games como Grand Theft 
Auto V, Far Cry 4 e Assassin`s Creed 
IV rodassem no console sem que uma 
cópia original fosse usada. Os jogos já 
estão sendo distribuídos através de 
sistemas de torrent em pacotes que 
chegam a ter mais de 90 arquivos de 
500 MB (caso do título da Rockstar) — 
o que não é o elemento mais proibiti-
vo do “desbloqueio”.

Segundo o KOTF, a pirataria de 
jogos só é possível em unidades do 
PlayStation 4 com o firmware 1.76 ou 
inferior (a atualização foi lançada em 
agosto de 2014 e não é possível fazer 
o downgrade para ela). Achar um con-

sole nessas condições é bastante difí-
cil e, mesmo que isso aconteça, usar 
um produto com um software tão an-
tigo vai fazer com que seja impossível 
jogar lançamentos mais recentes (que 
exigem atualizações mais recentes 
para rodar).

Além disso, qualquer adepto da 
pirataria vai ficar impedido de jogar 

online, visto que esse recurso também 
está atrelado a patches de atualiza-
ção. Embora a situação signifique uma 
“vitória” para quem acha que vale a 
pena ter um console desbloqueado, a 
grande quantidade de restrições exis-
tentes deve fazer com que essa não 
se torne uma opção muito popular no 
momento atual.

 Os hackers conseguiram fazer com que games como Grand Theft Auto V, Far Cry 4 e 
Assassin`s Creed IV rodassem no console sem que uma cópia original fosse usada

Fifa 18’ no Switch: Jogadores encontram 
bugs na versão para o console da Nintendo

A série de futebol “Fifa” retornou 
aos consoles Nintendo com “Fifa 18”, 
lançado na sexta-feira (29) para o Swi-
tch. E o final de semana foi mais do 
que suficiente para os donos da versão 
encontrarem bugs bizarros no jogo.

Um dos vídeos mostra os atletas, 
a bola e outros elementos do campo 
totalmente sem texturas, como som-
bras ambulantes. Em outro, o formato 
humano dos jogadores dá lugar a cor-
pos quadradões, que podem represen-
tar o “hitbox” dos personagens – o es-
paço que um elemento do game ocupa 
dentro do seu cenário.

Um terceiro registro aponta o 
problema recorrente com o carrega-
mento de imagens. O jogo mostra os 
uniformes e o corpo dos atletas, mas o 
rosto deles aparece com uma textura 
quadriculada.

A versão de “Fifa 18” para Switch 
tem menos recursos que a de PlaySta-
tion 4, Xbox One e PCs. No console da 
Nintendo, o jogo não roda no motor 
gráfico Frostbite e não traz o modo 
história “A Jornada”.

A disputa de “Fifa 18” e “PES 
2018” já começou e com propostas 
diferentes.

A versão de “Fifa 18” para Switch tem 
menos recursos que a de PlayStation 4, 
Xbox One e PCs

Tecnologia da F1 usada 
para proteger bebês em 
ambulâncias

A equipe Williams de Fórmula 
1 está empregando tecnologia que 
ajuda pilotos a sobreviverem a aci-
dentes em alta velocidade para criar 
um novo dispositivo que mantém re-
cém-nascidos a salvo durante trans-
portes de emergência. Conhecido 
como Babypod 20, é feito de fibra 
de carbono, o mesmo material usa-
do no chassi dos carros de corrida.

O equipamento pode resistir a 
um impacto de força e fornece aos 
recém-nascidos um ambiente segu-
ro e com temperatura controlada 
para transporte em ambulâncias. 
O Babypod 20 foi desenvolvido e 
construído pela Williams Advanced 
Engineering, um braço da equipe 
de F1 sediada no Reino Unido, em 

colaboração com a empresa de saú-
de Advanced Healthcare Technology 
(AHT).

“Esse desafio de fornecer uma 
câmara leve e forte para colocar 
bebês para serem deslocados é ab-
solutamente o mesmo desafio, pra-
ticamente, que estamos tentando 
enfrentar no principal chassi de um 
carro da Fórmula 1”, disse Paul Mc-
Namara, diretor técnico da Williams 
Advanced Engineering. “Nós precisa-
mos que seja forte, leve e à prova de 
batidas” reiterou.

Normalmente, o transporte 
emergencial de crianças recém-nasci-
das requer o uso de grandes incuba-
doras, que precisam de uma fonte de 
energia e de veículos especializados.

O equipamento pode resistir a um impacto de força e fornece aos recém-nascidos um 
ambiente seguro
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Criando os filhos na era das redes sociais:       expô-los ou não?

Uma das postagens mais comuns 
em redes sociais é a de pais que di-
vulgam um gesto fofo dos filhos. Mas, 
por motivos de segurança, muitos in-
ternautas se mostram negativos a isso 
e alguns optam por não divulgarem o 
rosto das crianças. Afinal, aparecer ou 
não deveria ser escolha delas, não?

A prática de compartilhar fotos 
dos filhos nas redes se tornou tão po-
pular que tem até nome: sharenting. 
O neologismo, resultado da fusão das 
palavras inglesas share, que significa 
compartilhar, e parenting, de pais, 
foi usado pela primeira vez em 2012, 
por um jornalista do The Wall Street 
Journal.

Muitos especialistas sugerem 
aos pais que se perguntem antes de 
reproduzirem alguma foto na rede: 
é constrangedor? Aquelas fotos do 
seu bebê no banheiro ou pelado em 
cima da cama podem parecer fofas. 
Mas será que ele vai gostar de tal ex-
posição daqui a dez ou 20 anos? Res-
ponda com sinceridade para evitar 

problemas depois.

Porque não publicar
fotos de crianças nas redes 
sociais

Os pais que publicam as fotos, 
não consideram que seja uma prática 
que possa trazer algum mal à família. 
Mas alguns perigos de fato existem, 
como o morphing, que é uma práti-
ca, segundo a qual, algumas pessoas 
copiam fotos tiradas da internet e fa-
zem uma montagem fotográfica com 
uma foto pornográfica. Caso queira 
mesmo compartilhar, busque fazê-lo 
no modo privado, e não público, as-
sim o alcance é menor e só mesmo os 
seus amigos terão acesso.

Outra dica é evitar expor fotos 
das suas crianças de biquíni, roupas 
íntimas ou até mesmo nuas, por mais 
bonitinho que pareça.

Exemplo constrangedor
A exposição virtual excessiva 

pode causar prejuízos às crianças, so-
bretudo quando as colocam em situ-
ações consideradas constrangedoras. 
E exemplos não faltam na rede. Um 
dos casos públicos mais recente foi 
o vídeo de uma menina que aparenta 
ter cerca de três anos e afirma querer 
um marido.

Postado no YouTube, a gravação 
mostra a mãe perguntando à criança 
por que ela está chorando e a menina 
responde que “quer um marido para 
não ficar para trás”. Na filmagem, é 
possível ouvir a mãe rindo, enquan-
to a criança chora. Ao final, a menina 
pede à mãe que não a filme mais.

Efeitos
Ainda não se sabe precisamente 

quais os efeitos dessa exposição exa-
gerada dos filhos. Caso a criança em 
questão sente que houve uma viola-
ção da sua privacidade ou sofre algum 
tipo de bullying por conta da foto ou 
vídeo divulgado, é possível que ocor-
ra retratação social. A criança pode 

ficar vulnerável a comentários mal-
dosos, grosseiros e ser alvo de cyber-
bullying. Nesse tipo de violência, há 
sempre três personagens fundamen-
tais: o agressor, a vítima e a plateia.

Crianças já utilizam redes 
sociais

Embora ainda não haja consen-
so entre os especialistas, muitos 
apontam consequências sombrias do 
contato excessivo das crianças com 
as novas tecnologias. A terapeuta 
canadense Cris Rowan, por exemplo, 
defende que o uso de tecnologia por 
menores de 12 anos é prejudicial ao 
desenvolvimento e aprendizado in-
fantis. 

Segundo ela, a superexposição 
da criança a celulares, internet, iPad 
e televisão está relacionada ao défi-
cit de atenção, atrasos cognitivos, 
dificuldades de aprendizagem, impul-
sividade e problemas em lidar com 
sentimentos como a raiva. Outros 
problemas comuns seriam a obesi-
dade (porque a criança passa a fazer 
menos atividade física), privação de 
sono (quando as crianças usam as tec-
nologias dentro do quarto) e o risco 
de dependência por tecnologia.

A primeira coisa que os pais de-
vem fazer é se perguntar se eles mes-
mos não estão usando smartphones, 
tablets e computadores demais. Não 
adianta nada impor regras aos filhos e 
dar mau exemplo. Outro ponto é não 
estimular antes do tempo as crianças 
a manipulares os equipamentos. O 
melhor é deixar que elas mesmas de-
monstrem interesse e só depois disso 
os pais podem mostrar a elas como 
usar os aparelhos de forma correta.

Manter o diálogo e investir em 
atividades familiares é outra forma 
de ajudar os pequenos a não se tor-
narem dependentes da tecnologia. 
Hoje as crianças ficam muito tempo 
diante das telas, e deixam de se de-
dicar a atividades importantes como 
esportes, atividades culturais ou sim-
plesmente uma conversa em família 
para ficar horas e hora assistindo à 
televisão ou jogando no computador.

Dia das crianças foi criado 
no país há 93 anos

O Dia das Crianças foi criado no 
país antes de ser comemorado no 
restante do mundo, através da ideia 
do deputado federal Galdino do Valle 
Filho, em 1920, e oficializada em 5 de 

Data começou a ser comemorada entre a década de 1950 e 1960 no dia 12 de outubro

Karina Bacchi é um exemplo de 
mãe que ama mostrar o filho, 
Enrico, fruto de uma produção 
independente. O pequeno assim 
que nasceu ganhou um perfil no 
Instagram feito por ela e com 
menos de 30 dias de vida, já ha-
viam sido divulgadas mais de 50 
fotos dele.
Ceará e a modelo Mirella Santos 
divulgam vídeos e fotos da filha 

Valentina. A pequena conta com um 
perfil próprio no Instagram e segue 
mais famosa que os pais. 

Famosa que evitam expor 
Sandy não gosta de expor o filho, 
Theo, de forma alguma. Ela não mos-
tra o filho e também não permite que 
ninguém divulgue imagens do peque-
no. Recentemente, a cantora exigiu 
que um fã apagasse as fotos que 

Famosas que expõem os filhos

O filho de Karina Bacchi já tem até perfil no InstagramMirella Santos e Ceará divulgam bastante a filha Valentina

havia postado em uma homena-
gem ao aniversário de 3 anos de 
Theo. Há dois anos Sandy falou 
sobre isso. “Os pais deveriam 
escolher se ele será exposto, fo-
tografado. O controle da vida de 
um bebê deveria ser dos pais. Fi-
quei aborrecida e chateada, pois 
não era o que a gente queria, 
mas nossa vida tem essas coi-
sas”, declarou.

Todos acham as atitudes das crianças “fofas”, mas alguns podem usar as fotos para páginas de pedofilia
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Criando os filhos na era das redes sociais:       expô-los ou não?
novembro de 1924 pelo então pre-
sidente Arthur Bernardes. Somente 
entre 1955 e 1960, quando a fábrica 
de brinquedos Estrela, em parceria 
com a Johnson & Johnson, lançou a 
Semana do Bebê Robusto (intenção 
comercial de aumentar a venda de 
brinquedos nessa semana) é que a 
data passou a ser comemorada em 12 
de outubro.

Já no restante do mundo, a data 
é comemorada em 20 de novembro, 
porque no mesmo dia, em 1959, a 
UNICEF oficializou a Declaração Uni-
versal dos Direitos da Criança. Japão 
e China os meninos celebram em 5 de 
maio, enquanto as meninas em 3 de 
março. Em Moçambique, é no dia 1º 
de junho para marcar o dia em que 
as forças nazistas, em 1943, assassi-
naram cruelmente muitas crianças 
pequenas. Na Nova Zelândia, apro-
veitando esse dia para passar mais 
tempo com a família e sem fins co-
merciais, essa lembrança ocorre no 
primeiro domingo de março.

Origem de alguns
brinquedos

As bonecas foram criadas como 

estatuetas de barro na África e na 
Ásia, se transformaram em brinque-
dos há cerca de 5.000 anos no Egito. 
As casas para essas bonecas parecem 
ter tido sua primeira aparição na 
Alemanha, perto de 1.558 como um 
presente do Duque de Albrecht para 
sua filha mais velha. Conta-se que 
essa casa teria quatro andares e teria 
levado dois anos para ser construída 
com quarto de vestir, banheiro e ou-
tros ambientes. Até 1930, a maioria 
das crianças no Brasil brincava com 
bonecas de pano feitas por costurei-
ras e carrinhos de madeira feitos em 
pequenas oficinas por artesãos.

As bolinhas de pedra, argila, ma-
deira ou osso de carneiro foram as 
precursoras das bolinhas de gude. As 
mais antigas eram de pedras semi-
-preciosas encontradas em um túmu-
lo de uma criança egípcia há 5.000 
anos. Mas foi só no século XV que 
elas se transformaram em bolinhas de 
vidro (Veneza e Boêmia) e no século 
XVII de porcelana e louça. Foi através 
do Império Romano e suas conquis-
tas que houve a disseminação de seu 
uso como brinquedo pelo mundo. No 
Brasil, elas são conhecidas por vários 
nomes (buraca, búrica, firo, bolita).

Já a bicicleta tem sua origem 
em 1790, conhecida como celerífe-
ro (celer=rápido e fero=transporte) 
por um conde francês (Sivrac), feita 
de madeira, sem pedais ou correntes, 
empurrada com os pés no chão. Os 
carrinhos de brinquedo apareceram 
ao mesmo tempo que os carrões ori-
ginais, nos primeiros anos do século 
XX e o autorama em 1956, na Ingla-
terra, enquanto o primeiro trem elé-
trico em miniatura foi feito em 1835 
por um ferreiro em Nova York.

No Brasil, a Metallurgica Matara-
zzo foi a primeira fábrica a fazer jipes, 
carrinhos e aviões de lata. A fábrica 
Estrela foi a primeira a produzir brin-
quedos em variedade e quantidade 
significativa, a partir de 1937, porque 
com a Segunda Guerra Mundial as 
importações foram dificultadas e a 
indústria nacional se desenvolveu em 
vários setores, inclusive na produção 
de brinquedos.

Assim também a caixinha de 
música (1170, Suíça), o bilboquê ou 
emboca-bola (século XVI, França), o 
pião (strombo na Grécia ou turba na 
Roma antiga), entre outros fizeram 
parte da história até chegarmos aos 
brinquedos de hoje.

Dicas de presentes para a 
garotada

As opções para as garotadas 
abrangem os mais diversos seg-
mentos, porque hoje em dia gama é 
muito grande e podem ser presente-
ados tanto gomas de mascar até um 
carro elétrico infantil. O importante 
é dar uma lembrança (se não tiver 

dinheiro, aposte em um desenho ou 
livro para colorir, que tem o custo 
bem baixo) apenas para marcar o 
dia. 

Os cuidados na hora de presen-
tear são principalmente em relação 
à segurança dos pequenos, ou seja, 
se o brinquedo possui selo de cer-
tificação e se está adequado para a 
idade.

Filhos podem usar aparelhos celulares, mas especialistas recomendam limites
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Lanches para preparar para as crianças
Nós, que cuidamos dos peque-

nos, oferecemos lanches a eles nos 
intervalos das rotinas que geralmen-
te são industrializados, como biscoi-
tos, iogurtes e até mesmo bolachas 
recheadas, claro que alternados com 
algumas frutas. É comum, diante do 
pedido das crianças por um doce, ce-
dermos. Mas, vale às vezes resgatar 
lanches que nos eram oferecidos pe-
los avós, como gemadas e mingaus, 
mesmo que hoje saibamos que os 
quitutes são calóricos e que eles não 
são tão lá saudáveis como se acre-
ditava que era. No entanto, esses 
lanches dão sustento e conseguem 
segurar a criançada até a próxima 
refeição.

Mingau
É um alimento de consistência 

cremosa, feito usualmente de água 
ou leite, onde se coze um cereal 
(como a aveia) ou farinhas variadas 
(de trigo, amido de milho, fubá de 
milho, arroz ou outra); muitas ve-
zes, é adoçado com açúcar. É, tipica-
mente, o primeiro alimento dado às 
crianças, quando é necessário algo 
mais que o leite.

Mingau de Fubá: Fonte de car-
boidratos e rico em fibras, é muito 
utilizado para combater a desnutri-
ção. 

Mingau de amido de milho: O 

amido de milho é um ingrediente 
com alto índice glicêmico, ou seja, 
libera açúcar no sangue e de forma 
rápida evitando picos de hipoglice-
mia. Além disso não contém glúten. 

Mingau de aveia: Rica em fibras, 
a aveia é um item importante para 
quem pretende conservar os níveis 
de açúcar no sangue. 

Mingau de milho: Importante 
para produção de energia, para o 
funcionamento do sistema nervoso, 
do intestino, e também contribui 
para aumentar a resistência do orga-
nismo à infecções.

Gemada
É uma tradicional bebida à base 

de leite quente, gema de ovo, cane-
la e açúcar.  É possível incrementá-la 
com diversos ingredientes como a 
noz-moscada e o creme de leite.  A 
gemada é uma fonte de cálcio, mine-
ral importantíssimo para o fortaleci-
mento dos ossos e dentes. A gemada 
também é considerada um verdadei-
ro “remédio natural” para o combate 
de gripes e resfriados. Nesse caso, é 
aconselhado consumi-la bem quenti-
nha.

Gemada (foto) e mingau são lanches que sustentam a criançada

Hora de trocar o filho de escola: 
como deixar menos impactante?

A  família pesquisa muito an-
tes de matricular o filho em uma 
escola, mas, inevitavelmente, às 
vezes é preciso trocar de instituição 
de ensino. Podem ser “n” os moti-
vos, como mudança de endereço, 
não adaptação, redução de gastos 
(quando a mensalidade fica muito 
salgada), até mesmo a falta de adap-
tação da criança.

Antes de qualquer decisão, os 
pais devem conversar com profes-
sores e coordenadores. Quando a 
criança não consegue aprender, por 
exemplo, a escola precisa pensar 
em intervenções pedagógicas. 

Os sinais de que a escola não 

está adequada variam de acordo 
com a idade. É normal a partir dos 
11 anos as crianças passem a di-
zer que não querem ir, porque elas 
passar a ter outros interesses. Às 
vezes medidas simples como tro-
car a criança de turma, ou dar um 
reforço em matemática, resolvem 
tudo. Também não se deve passar 
para os filhos a lição de desistir em 
qualquer dificuldade.

Dicas para a troca
Procurar o mesmo método de 
ensino

Cada escola trabalha com um 
tipo de método de ensino. Caso a 

criança gostava muito do método 
antigo é viável buscar algo seme-
lhante. Já se a troca vai acontecer 
por conta da não adaptação ou mau 
desempenho no colégio anterior, a 
sugestão é procurar algo diferente 
e que atenda as reais necessidades 
da criança. 

Menos traumas
Demonstrar segurança e oti-

mismo durante a mudança é essen-
cial para deixar a criança tranquila 
e menos ansiosa. Por isso, converse 
com ela e mostre que vocês estão 
juntos nesta adaptação.

No ambiente
Depois de decidir pela escola 

ideal para o seu filho, leve-o para 
conhecer o ambiente antes das au-
las começarem. Sabendo onde está 
a sua sala e os banheiros, por exem-
plo, a criança se sentirá mais segura 
e preparada para o primeiro dia de 
aula.

A primeira semana
Cada criança tem seu tempo. 

Enquanto umas fazem amizade já 
no primeiro dia de aula, outras po-
dem demorar um pouco para en-
contrar um novo amigo. Por isso, 
vale acompanhar de perto a pri-
meira semana do seu filho na nova 
escola.

Antigas amizades
Além de dizer para o seu filho 

estar aberto às novas amizades, é 
fundamental manter contato com 
os colegas da antiga escola. Nova escola deve ser trabalhada entre pais e filhos

Motivos fazem os pais optarem por trocarem de escolas, mas cuidados 
devem ser tomados para não causarem traumas

Ensaio fotográfico mostra 
recém-nascidas como 
princesas da Disney

A fotógrafa californiana Karen 
Marie, mãe de três filhos teve a ideia 
de fazer um ensaio fotográfico com 
seis bebês vestidos como princesas 
da Disney. Ariel, Branca de Neve, Au-
rora, Cinderela, Bela e Jasmine foram 

retratadas pelas recém-nascidas.
No ramo há 11 anos, Karen co-

mentou que quis fazer esse ensaio, 
porque as histórias da Disney sem-
pre foram uma parte importante da 
sua vida.

Princesas da Disney foram representadas por recém-nas cidas

A fofura de Bianca Carvalho Sousa, de dois anos, filha de Darlize e Fabiano
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Dia 4 de outubro celebra a importância dos animais
Data é alusiva ao Dia Mundial dos Animais, lembrando dos cuidados com a saúde dos pets

Os pets estão cada vez mais 
inseridos na sociedade, ocupan-
do um lugar especial, dividem 
a companhia de seus donos. A 
saúde de cães e gatos também 
precisa de cuidados.

Com a aproximação do 
verão, é preciso cuidar ainda 
mais da alimentação e a hidra-
tação desses animais. No dia 4 
de outubro foi comemorado o 
Dia Mundial dos Animais, data 
importante para lembrar dos 
cuidados com a saúde dos pets.

Se você tem em casa um cão 
ou gato não se esqueça que eles 
também precisam beber mais 
água no verão. Poucas pessoas 
se dão conta disso, mas os ani-
mais de estimação sentem tanto 
ou até mais calor que os seres 
humanos. Por isso precisam de 
cuidados especiais capazes de 
lhes proporcionar saúde e dis-
posição para brincar e acompa-
nhar os donos. 

Alimentação
De um modo geral as pesso-

as costumam deixar a tigela de 
ração cheia durante o dia todo 
para que o cão ou gato possa 
comer quando sentir vontade.

O problema é que nos dias 
de calor intenso o alimento 
pode se deteriorar ou até mes-
mo ser atacado por formigas, 
insetos e até ratos, dependendo 
do local. Evite esses problemas 
oferecendo o alimento em horá-
rios e locais mais frescos do dia, 

sempre à sombra. 
Jogue fora todas as sobras 

porque um alimento seco indus-
trializado, quando umedecido 
por água e/ou saliva e exposto 
às altas temperaturas, passa por 
um processo de fermentação se 
não for consumido imediata-
mente.

O ideal, segundo os especia-
listas, é não deixar a ração do 
seu bichinho exposta na vasilha 
por mais de 30 minutos no caso 
dos cães. Já no caso dos gatos 
que costumam ter o alimento 
disponível o dia todo, mante-
nha em local apropriado menor 
quantidade e reponha mais ve-
zes ao dia. 

Água
Muitas pessoas esquecem 

ou, às vezes, nem sabem, mas 
o ideal é estimular seu cachorro 
ou gato a beber água a cada 15 

ou 20 minutos nos dias quentes. 
Parece um tempo curto demais, 
no entanto, não é. Eles precisam 
de boa hidratação. 

Higiene
Durante o verão também é 

mais comum a proliferação de 
pulgas e infestação por carra-
patos. Nesse período os banhos 
devem ser menos frequentes, 
pois diminuem o período de 
ação da maioria dos produtos 
usados no controle dos parasi-
tas.

Na hora do banho é preci-
so observar se existe ou não a 
presença de parasitas, possíveis 
lesões por picadas, áreas aver-
melhadas pelo corpo ou mesmo 
hematomas.

Os cães também sofrem 
com as picadas de insetos que, 
além de provocar incômodo, po-
dem transmitir doenças como a 

leishmaniose e dirofilariose. As 
picadas normalmente ocorrem 
nas regiões sem pelos (orelhas, 
ao redor dos olhos, ponta do na-
riz, abdômen), onde é possível 
visualizar as lesões de picadas 
com coceira intensa no local. 

Vacinação
Em qualquer época do ano 

o calendário de vacinação do 
seu animal de estimação deve 
estar em dia, mas no verão essa 
medida é essencial por causa da 
incidência das chuvas que, entre 
outros males, provoca a inci-
dência de leptospirose, doença 
transmitida pela urina de ratos 
disseminada por enxurradas e 
alagamentos.

Para prevenir essa virose o 
animal deve ser vacinado regu-
larmente. Com os animais que 
vivem em casa os cuidados de-
vem ser redobrados, prevenin-

do-os contra os roedores que 
podem transitar em busca de 
restos de alimentos, rações e 
mesmo fezes dos animais.

A origem do dia
O dia 4 de outubro é cele-

brado como o dia dos animais 
no Brasil. A data tem origem no 
sepultamento de São Francisco 
de Assis, o santo protetor dos 
animais (4 de outubro de 1226). 
A trajetória dele foi marcada 
pela busca da espiritualidade e 
simplicidade e também pelos 
cuidados que ele tinha com os 
seres vivos.

A data foi oficialmente cria-
do em 1931, como o Dia Mun-
dial dos Animais e no mesmo 
dia, o Brasil comemora o Dia Na-
cional da Adoção Animal, ainda 
pouco conhecido, com objetivo 
de conscientizar sobre o aban-
dono de animais de estimação.
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Raquel Albuquerque e Alex Comiotto curtindo passeio

Janaína Piegas colou grau em Licenciatura em Matemática, 
pela UFRGS

Bruna Ferrari, nova engenheira civil pela Unisinos, parabéns!

Ivone Aschi confraterniza com os filhos Matheus Aschi e Jaqueline Aschi

Maicon Oliveira aniversariou ontem, dia 5. Felicidades!


