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Gael afirma a Clara que não sabia 
das intenções da mãe quando se casou 
com ela. Sophia garante a Lívia que irá 
explorar as esmeraldas. Lívia comenta 
com Renato sobre as esmeraldas. Sophia 
se irrita quando Josafá se recusa a auto-
rizar o garimpo em suas terras. Clara e 
Gael passeiam pelo Jalapão. Jô convida 
Elizabeth para jantar e avisa Natanael. 
Clara encontra Renato no supermercado 
e se irrita ao ouvi-lo falar mal de Gael. 
Elizabeth sai para o jantar com Jô e Na-
tanael avisa seu detetive. Renan chega 
ao restaurante e Jô vai embora. Josafá se 
aconselha com Mercedes. Sophia embria-
ga Gael e o envenena contra Clara. Gael 
briga com Clara e ela pede o divórcio.

Pega Pega

O Outro Lado do Paraíso

Tempor de Amar

Malhação 

Lourenço diz a Luiza que ouviu his-
tórias sobre o acidente de Mirella e teme 
que algo possa acontecer com ela. Bebe-
th fica decepcionada com Eric ao saber 
que o pai a está vigiando pelas câmeras 
de segurança. Dalva pergunta a Domêni-
co se ele está investigando a morte de 
seu marido. Siqueira alerta Domênico e 
Antônia sobre a possibilidade de Dalva 
estar sendo ameaçada. Borges não aceita 
o patrocínio de Eric. Cristóvão confessa 
a Dom que tem saudades de morar com 
Madalena. Elza e Prazeres se surpreen-
dem ao saber que Arlete está namorando 
Pedrinho. Luiza pergunta a Eric se ele 
está monitorando as câmeras do hotel 
por sua causa.

Em Morros Verdes, Delfina e Tere-
za estranham o comportamento de José 
Augusto. No Rio, Vicente comenta com 
Maria Vitória sobre o atentado contra 
Edgar e menciona a luva encontrada no 
local do crime. Maria Vitória desconfia de 
Matias. José Augusto afirma a Padre João 
que partirá em busca de sua neta em Por-
tugal. Fernão obriga Moniz a pressionar 
José Augusto a reconhecer Tereza como 
sua filha. No Rio, Maria Vitória descobre 
a luva e o endereço de Olímpia nos per-
tences de Matias, e os leva para Vicente. 
Emília confronta Lucinda sobre os remé-
dios de Inácio. Olímpia conta a Vicente 
sobre seu envolvimento com Matias, que 
decide deixar a pensão de Nicota. Lucin-
da dá o dinheiro da passagem de navio a 
Maria Vitória. Fernão é rude com Tereza 
em Morros Verdes, e Moniz o repreende. 
No Rio, a cirurgia de Edgar é bem-suce-
dida. Inácio consegue enxergar mais um 
pouco. 

Nestor e Odaiuá partem de volta 
para Santos, e Roney comemora. Tato e 
Deco discutem sobre os cuidados com 
Tonico, e Keyla aparta os dois. Juca 
e Guto enviam letras de música para 
Benê, e Julinho pergunta se a irmã está 
namorando os dois. K1 sugere que K2 
se aproxime de Keyla para apaziguar as 
desconfianças em relação a Tato. Dóris 
desconfia que K2 tenha mentido para 
ela. Os alunos confrontam Malu sobre o 
uso do uniforme escolar. Dóris avisa a K2 
que convocará uma reunião com a mãe 
dela. Bóris aconselha MB, Tina e Guto a 
se unirem para resolver o problema com 
Malu. Dóris descobre o esquema de falsi-
ficações comandado por K2. 

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

Com o ingresso do Sol em Es-
corpião onde já se encontram Júpiter 
e Mercúrio, você estará resolvendo 
assuntos relativos a processos e pen-
dências judiciarias. Talvez consiga 
terminar um acordo ou um financia-
mento ou ainda receber uma herança! 
Aproveite esse período para firmar 
bons acordos e parcerias vantajosas, 
inclusive no campo profissional. Po-
rém, não seja obstinado, insistindo 
com seus parceiros para conseguir as 
coisas do seu jeito! Se você for maleá-
vel e ceder um pouco para se adaptar 

Você precisa fazer um esforço para se 
posicionar com clareza diante dos desafios. 
Mesmo diante das dificuldades, você deve 
procurar estabelecer algumas metas para 
poder ir adiante em sua caminhada evoluti-
va. Se você não souber aproveitar as experi-
ências se enriquecendo interiormente, não 
conseguira superar os novos obstáculos que 
a vida lhe apresentará no futuro. Aborde 
as questões mais importantes escolhendo 
as prioridades e confie na sua capacidade 
criativa, sem adiar aquelas decisões que, 
por mais difíceis que pareçam, o ajudarão 
a mudar positivamente sua situação atual. 

A mudança de energias promovida 
pelo ingresso de seu regente, Marte, no 
signo de Libra, pode ser algo muito positi-
vo se você souber aproveitar para esquen-
tar o seu relacionamento íntimo! Existe a 
possibilidade de conseguir boas parcerias 
e acordos, mas tudo dependerá da sua ca-
pacidade de controlar sua impetuosidade. 
Não deixe que essas boas energias se dissi-
pem em discussões intermináveis somente 
para ter razão e sair ganhando. Procure 
conciliar os seus interesses com aqueles 
de seus parceiros e conseguirá melhores 
resultados de suas iniciativas.

Com o ingresso do Sol em Escorpião 
onde já se encontram Júpiter e Mercúrio, 
você estará resolvendo assuntos relativos 
a processos e pendências judiciarias. Tal-
vez consiga terminar um acordo ou um 
financiamento ou ainda receber uma he-
rança! Aproveite esse período para firmar 
bons acordos e parcerias vantajosas, in-
clusive no campo profissional. Porém, não 
seja obstinado, insistindo com seus par-
ceiros para conseguir as coisas do seu jei-
to! Se você for maleável e ceder um pouco 
para se adaptar às situações que a vida lhe 
propõe, conseguirá melhores resultados. 

Muitos dos seus problemas estão se 
resolvendo e aos poucos você está ganhan-
do mais confiança para poder implementar 
os seus projetos pessoais. A sua autocon-
fiança influencia também as pessoas ao 
seu redor, permitindo que leve adiante 
seus sonhos pessoais com a colaboração 
de amigos e parceiros. Um bom aspecto de 
seu regente com o planeta Netuno torna a 
sua mente mais imaginativa e lhe permite 
criar novos planos para seu futuro. Com 
Mercúrio e Júpiter em conjunção no sig-
no de Escorpião você consegue elaborar 
estratégias criativas que lhe abrirão novas 
oportunidades de crescimento pessoal.

Apesar de perceber que suas metas 
estão mais difíceis de serem alcançadas, 
você não deve desanimar, pois as circuns-
tâncias atuais estão mudando e logo você 
alcançará os seus objetivos. Os contratem-
pos podem atrasar sua caminhada, mas 
não o impedirão de chegar onde deseja! 
Além disso, eles serão importantes para 
você examinar as verdadeiras motivações 
que o fazem insistir em certas atitudes. 
Pense bem sobre os assuntos aos quais 
você dá prioridade e examine se vale a 
pena gastar tanta energia com eles. Talvez 
fosse melhor priorizar seus sonhos futu-
ros e parar de remoer o passado. 

Você precisa continuar a perseguir 
seus objetivos com insistência e conse-
guirá bons resultados se souber aprovei-
tar o ingresso do Sol no signo de Escor-
pião, onde encontra Júpiter e Mercúrio. 
Bons acordos e boas parcerias melhoram 
a sua autoestima insuflando energia e 
coragem que são um ótimo combustível 
para ir adiante com seus projetos pes-
soais. Neste momento qualquer tipo de 
cooperação será bem-vinda. Você con-
segue injetar entusiasmo nas suas ini-
ciativas, seja no campo profissional que 
no campo familiar, incentivando os seus 
parceiros que o ajudarão de bom grado. 

As incertezas que atrapalham o bom 
andamento de suas iniciativas exigem de 
você muito discernimento, pois as suas 
escolhas não estão sendo nada fáceis. 
No entanto, se você estiver aberto para 
usar formas diferentes de abordar os 
seus obstáculos, conseguirá obter bons 
êxitos que lhe permitirão chegar mais 
perto de sua meta. Considere, sempre 
que possível, mais de uma alternativa de 
maneira a caminhar com mais segurança 
rumo aos seus objetivos. Neste período 
você poderá aproveitar para cuidar de 
sua saúde, iniciando um novo tratamen-
to ou modificando a sua dieta alimentar. 

Você consegue ótimos resultados de 
suas iniciativas e está bastante empenha-
do em alcançar rapidamente seus objeti-
vos. Seus novos projetos ganham um bom 
incentivo graças a configurações favorá-
veis do céu desta semana. Bons acordos e 
boas parcerias produzem bons resultados! 
Você exerce boa influência sobre as pesso-
ais ao seu redor e isso serve de incentivo 
para ir ainda mais longe com seus planos 
pessoais. No entanto, não se sobrecarre-
gue de tarefas e compromissos para não 
prejudicar sua saúde. No ambiente fami-
liar e íntimo você terá uma boa oportuni-
dade para esclarece mal entendidos que 
atrapalham sua harmonia.

Nesta semana o Sol ingressa em seu 
signo e se junta a Júpiter e a Mercúrio 
já em Escorpião. Algumas situações atu-
ais mudam bruscamente, oferecendo-lhe 
oportunidades inesperadas. Você estará 
sentindo uma carga extra de energia, 
promovendo otimismo e bom humor em 
relação ao seu futuro, sentindo-se ousa-
do e confiante para implementar novos 
projetos de vida. Emoções intensas agi-
tam seu inconsciente e podem provocar 
ações precipitadas e ousadas que nem 
sempre serão bem sucedidas. Por essa 
razão não avance com muita gana rumo 
aos seus objetivos atropelar alguém em 
seu caminho e ser taxado de arrogante.

Você está dando um duro danado 
para alcançar seus objetivos, porém nem 
sempre alcança suas metas. No entanto, o 
céu desta semana tem configurações que 
favorecem as suas iniciativas pessoais e 
produzem benefícios inesperados. Você 
poderá receber uma proposta bem inte-
ressante para uma parceria: analise com 
cuidado. Pode valer a pena compartilhar 
tarefas e acrescentar novas ideias ao seu 
ambiente profissional. Você poderá co-
meçar a colher os frutos de seu empenho: 
não pense naquilo que você deixou para 
trás, mas mantenha o foco naquilo que o 
aguarda em seu futuro. Você está cada vez 
mais forte: não desista de seus sonhos!

Alguns obstáculos que estavam em 
seu caminho começam a ser superados e 
você já está enxergando seu caminho bem 
mais livre. Considere o período superado 
como um momento em que o Cosmo es-
teve testando sua capacidade de adapta-
ção. Agora você estará bem mais fortale-
cido e poderá pensar em implantar seus 
projetos de vida que estavam engaveta-
dos. Logo mais Saturno ingressará em 
seu signo, oferecendo-lhe um período 
de colheita! Seu empenho pessoal será 
reconhecido e recompensado, portanto, 
tenha ainda um pouco mais de paciência 
e chegará onde deseja. Invista também 
em seus relacionamentos pessoais.

Parece que tem uma campanha 
nova pintando por aí que trará Luan 
Santana mostrando um pouco mais 
do seu lado “ator”. Trata-se da nova 
campanha de verão da marca Coca-
-Cola! Ainda não se sabe quando a 
campanha estará no ar, porém, é pos-
sível ter o gostinho do que está por 
vir com os registros dos bastidores 
das gravações que o cantor postou 
em sua conta no Instagram. 

Segundo Luan Santana mostrou 
aos seus seguidores, as gravações do 
comercial aconteceram em São Paulo, 
no estúdio O2 e teve como diretor de 
fotografia, Bob Wolfenson , e, como 
diretor, Bruno Ilogti - que ficou co-
nhecido por dirigir campanhas com 
a modelo Gisele Bundchen e videocli-
pes com Anitta , Fergie e Nicki Minaj .

Em seus stories do Instagram, 
Luan mostrou algumas cenas da gra-
vação, no maior estilo “modelo”. Ele 
também comentou que estava ali 
justamente para gravar a campanha 

Luan Santana em campanha 
ao lado de Pabllo Vittar

de verão da famosa marca de refrige-
rantes “Galera eu to aqui no set de 
filmagem preparando uma campanha 
de verâo da coca e vocês vão adorar!”  

O ex-ator pornô acusou Caetano 
de pedofilia; tanto o cantor quanto 
sua esposa movem uma ação contra 
Frota. Depois de fazer uma campa-
nha contra o cantor, a quem acusa 
de pedófilo, Alexandre debochou do 
processo por injúria e difamação mo-
vido pelo compositor e Paula Lavigne 
contra ele e o Movimento Brasil Livre 
(MBL). 

Paula e Caetano pedem R$ 1.000 
de cada um dos réus.  Caetano Veloso 
começou a se relacionar com Paula La-
vigne quando ela tinha 13 anos e ele, 
40. Os pais de Paula aprovaram, mas o 
MBL (Movimento Brasil Livre) e o ator 
o acusaram de pedofilia. 

O deboche de Alexandre Frota foi 
feito neste domingo (22) através de 
uma versçai da música Você É Linda, 
que Caetano fez para a atriz Regina 
Casé. “Preocupado com o processo 
que Caetano moveu contra mim, perdi 
o sono e passei a madruga compon-
do”, escreveu Frota.

Caetano Veloso processa 
Alexandre Frota e ator tira sarro

Alexandre Frota publicou em sua 
conta oficial no Twitter uma monta-
gem com fotos de Caetano Veloso, 
Gilberto Gil e Chico Buarque direcio-
nando aos músicos uma série de xin-
gamentos e ofensas pessoais. Tanto 
Caetano quanto Gil moveram uma 
ação contra a celebridade no dia pos-
terior à postagem de Frota. Por conta 
disso, o Poder Judiciário do Rio de Ja-
neiro determinou que o Twitter deve-
ria apagar a publicação da rede social 
sob uma multa diária de  R$ 10 mil. 
O decisã oaconteceu há exatamente 
uma semana.

Após a decisão, Alexandre Frota 
ironizou a situação: “Kkkk engraça-
do que eles pedem o Twitter porque 
p mim sem chance De qualquer for-
ma o Tuite é antigo já saiu da fila. A 
perseguição implacável”, escreveu na 
rede social. Apesar de ter o tweet ex-
cluído, Frota permaneceu alfinetando 
Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico 
Buarque.
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Um dos órgãos mais vulneráveis 
às emoções, a pele sinaliza quando 
elas fogem ao controle. Veja as cau-
sas e soluções para algumas que po-
dem aparecer.

Acne
Doença inflamatória em que as 

glândulas sebáceas produzem muito 
óleo, a ponto de fechar os poros, fa-
cilitando o ataque de bactérias. Com-
parada à acne típica da adolescência, 
a da mulher adulta provoca espinhas 
mais inflamadas, doloridas e profun-
das, sobretudo no queixo, na região 
da mandíbula e no pescoço.

Causas: Hereditariedade, mu-
dança hormonal, calor, cosmético 
oleoso. Comum entre nós, a acne afe-
ta 56,4% da população.

Emoções: “O stress promove 
uma descarga de cortisol, que esti-
mula a síntese do hormônio masculi-
no e faz a glândula sebácea trabalhar 
mais”, diz a dermatologista Denise 
Steiner.

Tratamento: Conforme o grau, 
inclui esfoliante, antibiótico, isotreti-
noína, anticoncepcional, luz pulsada, 
luz azul e laser fracionado. 

Alopecia areata
Desordem que produz queda de 

cabelo súbita, deixando falhas em 
áreas arredondadas do couro cabe-
ludo.

Causa: Tendência hereditária. É 
mais comum entre os 20 e os 50 anos, 
sendo que 70% dos doentes têm o 
primeiro episódio antes dos 25. Pode 
ser passageira ou persistente.

Emoções: Um trauma pode dar 
início à produção de anticorpos con-
tra o folículo piloso. O stress também 
é desencadeador.

Tratamento: Corticoides no lo-
cal das falhas, além de xampus, lo-
ções, minoxidil tópico ou oral, luz 
infravermelha ou ultravioleta e, em 
casos mais resistentes, transplante 
capilar.

Psoríase
Inflamação crônica caracteri-

zada por lesões avermelhadas reco-
bertas por escamas esbranquiçadas. 

Doenças de pele de fundo emocional
Aparecem nos cotovelos, joelhos, no 
couro cabeludo e nas unhas ou espa-
lhadas pelo corpo. Às vezes ataca as 
articulações. 

Causas: A genética tem papel 
importante. Irritações na pele e a 
baixa umidade do ar podem ocasio-
nar e complicar as crises, que se ins-
talam quando o ritmo de renovação 
da pele se acelera devido a altera-
ções nas defesas locais.

Emoções: Pessoas tensas e per-
feccionistas são mais sujeitas a de-
senvolver a doença, desencadeada 
muitas vezes pelo stress.

Tratamento: Evoluiu com o sur-
gimento de agentes biológicos, que 
controlam a resposta imunológica. 
Eles são indicados em casos graves 
ou quando os remédios convencio-
nais (metotrexato e ciclosporina) não 
surtem os efeitos esperados. Em ca-
sos mais leves, a simples exposição à 
luz solar diminui o ritmo de renova-
ção das células da pele.

Dermatite seborreica
Inflamação da pele que produz 

vermelhidão, coceira e descamação 
nas áreas de maior concentração de 
glândulas sebáceas no corpo: em tor-
no do nariz, nas sobrancelhas, atrás 
da orelha, na face e no peito. No cou-
ro cabeludo, pode acarretar a incô-
moda caspa.

Causas: “Não esclarecidas”, diz 
a dermatologista Jozian Quental, au-
tora de Sua Pele em Boa Forma (ed. 
Marco Zero). Além de maior produ-

ção de óleo, suspeita-se do fungo Pi-
tyrosporum ovale. Clima seco e alte-
rações hormonais pioram os surtos.

Emoções: Stress elevado de-
flagra os episódios. Essa dermatite 
atinge 18% da população mundial, a 
maioria entre 18 e 45 anos.

Tratamento: Xampus à base de 
enxofre, piritionato de zinco e ceto-
conazol, loções capilares com ácido 
salicílico, resorcina, ureia e cetoco-
nazol, com ou sem hidrocortisona, 
além de prescrição de anti-inflamató-
rios e antifúngicos via oral.

Dermatite atópica
Erupções e crostas na face, no 

couro cabeludo, nas mãos, nos pés, 
nos braços e nas pernas provocadas 
por in flamação crônica. A coceira é 
tão intensa que há risco de a pessoa 
se ferir e infectar as lesões. Mais co-
mum em portadores de asma e de 
rinite alérgica.

Causa: Todos os estudos apon-
tam para a genética. Banho quente 
e atrito da toalha podem ressecar a 
pele e provocar lesões.

Emoções: O stress agrava o pro-
blema: surgem novas feridas e mais 
coceira. A dermatite atinge mais de 
3,5 milhões de brasileiros.

Tratamento: Cremes ou po-
madas à base de cor ticoides; anti-
-histamínico oral contra coceira; an-
tibióticos orais se houver infecção; 
exposição à luz ultravioleta combi-
nada com doses orais de psoraleno; 
imunomoduladores de uso local.

Aquela maquiagem para deixá-
-lo mais assustador para o Halloween 
pode ser feita em casa. Basta um tubo 
de cola branca (importante que não 
seja tóxica), maquiagem de cor de 
pele, papel higiênico e dois pincéis 
pequenos. Para dar destaque à ferida, 
use uma base que destoe da pele. É 
importante forrar o piso com jornal 
para não manchar. 

 O primeiro passo é rasgar o pa-
pel higiênico. Providencie papel higi-
ênico e rasgue um pedaço um pouco 
maior do que a área da ferida. Se você 
for fazer a ferida na mão, precisará de 
apenas meio quadrado de papel higi-
ênico, mas as feridas maiores exigem 
mais papel, talvez dois ou três qua-
drados. Lenços de papel também são 
uma boa alternativa.

Halloween: aprenda a fazer uma maquiagem 
caseira que imita ferimento na pele

Dê preferência a lenços de papel 
sem textura ou marca d’água. Feito 
isso, rasgue um novo pedaço de pa-
pel igual ao primeiro. Você precisará 
de pelo menos dois papéis idênticos, 
pois esse é o número mínimo de ca-
madas de que a ferida falsa precisa.

O segundo passo é passar a cola 
na região onde a ferida será aplicada. 
Despeje um pouco de cola  numa ca-
neca e aplique-a na pele com pincel. 
Se você deseja imitar um ferimento 
discreto, como uma mordida ou ar-
ranhão de zumbi, não precisará de 
tanta cola. Já um grande corte exigirá 
uma quantidade um pouco maior do 
produto. Use cola suficiente para que 
o papel fique bem preso à pele.

Ponha o papel no lugar onde 
você espalhou a cola, apertando-o 

bem para criar uma união firme. Dei-
xe a cola secar por aproximadamente 
um minuto.

Ao notar que o papel está bem 
preso à pele, repita o processo. Use o 
pincel para espalhar uma nova cama-
da de cola sobre o papel. Depois de 
cobrir bem toda a superfície, coloque 
uma nova camada de papel. Apesar 
de duas camadas serem suficientes, 
quanto mais camadas, mais profun-
didade o ferimento terá. Para cortes 
mais profundos, use de cinco a três 
folhas de papel sobrepostas.

 Passe cola nas beiradas do pa-
pel. Uma vez que todas as camadas 
estejam bem posicionadas, espalhe 
um pouco mais de cola nas bordas 
do papel para criar uma transição 
fiel entre a ferida e a pele. A textura 

da cola criará um efeito interessan-
te nas bordas da ferida depois que 
a maquiagem for aplicada. Use um 
secador de cabelo, para acelerar a 
secagem da cola.

 Passe base líquida sobre o pa-
pel para deixá-lo parecido com sua 
pele.  Para criar uma transição rea-
lista, passe a base líquida também 
na pele que circunda o papel. Assim, 
será difícil dizer onde termina a fe-
rida protética e onde começa sua 
pele.

Escolha uma base de cor bem 
parecida com a da sua pele. Ela não 
precisa ser idêntica — uma base al-
guns tons mais clara pode dar um 
efeito desbotado bem interessante. 
Use um pincel de maquiagem gran-
de para aplicar a base. 

Corte e rasgue o papel para 
criar a abertura da ferida. Uma vez 
aplicada a base, use pinça ou tesou-
ra sem ponta para rasgar o papel e 
criar uma abertura. Para um corte 
uniforme, corte o papel em linha 
reta; para uma mordida de zumbi 
ou um ferimento irregular, crie um 
formato circular.

Tome cuidado ao realizar esse 
procedimento, pois a tesoura estará 
próxima de sua pele. Melhor seria 
usá-la apenas para criar uma peque-
na abertura num dos lados do pa-
pel, e depois rasgá-lo a partir dessa 

abertura. Não tente corrigir as partes 
dilaceradas do papel. Elas darão à sua 
ferida um ar autêntico e, ao mesmo 
tempo, certa profundidade.

 Aplique a maquiagem. Providen-
cie sombras vermelhas, roxas e cinzas 
(ou pretas) e aplique-as na pele. Ponha 
a sombra na pele que ficou exposta 
depois que você rasgou o papel.Ago-
ra, maquie também o papel que fica 
em volta da pele. A sombra escura cria 
um efeito parecido com um hemato-
ma.

 Ponha sangue cenográfico na 
ferida. Depois de moldar e maquiar a 
ferida a seu contento, é hora de pôr 
um pouco de sangue falso. Para uma 
ferida mais realista, passe sangue fal-
so na ferida de papel e na pele que a 
circunda, e espalhe-o com um pincel 
para criar um efeito borrado. Se qui-
ser, pode despejar o sangue falso dire-
tamente na pele, criando um efeito de 
sangramento.

Para criar um sangramento que 
pareça autêntico, pingue algumas 
gotas do sangue falso no ferimento e 
deixe que escorram naturalmente. Se 
você fez um corte no antebraço, por 
exemplo, pingue o sangue na ferida 
e devolva o braço à posição normal, 
assim fazendo com o líquido escorra 
de uma forma parecida com um san-
gramento real. Basta lavar a pele para 
remover a ferida.

Mesmo sem cura, alguns cuidados podem amenizar os sintomas 

Ferida é fácil de ser feita em casa e utiliza materiais como papel higiênico e cola branca



Gazeta - sexta-feira, 27 de Outubro de 2017 - Caderno BeatsModa

Uma das marcas das festas de 
Halloween é a criatividade na hora 
de escolher um look. Para fugir da 
mesmice da fantasia de bruxa ou de 
diabo, é possível apelar por persona-
gens de filmes, cartoons ou até cele-
bridades. Confira algumas dicas:

Fantasia de Chuck- boneco 
assassino

Uma peruca ruiva, um macacão 
(que pode ser jeans) e uma camiseta 
listrada por baixo compõem o visual, 
que pode sair bem em conta ou utili-
zar peças do guarda-roupa que qual-
quer um tem em casa. A maquiagem 
pode ser feita com combinações de 

Criatividade no figurino é 
um ponto alto do Halloween

sombras e ferimentos, de batom com 
ponta mais fina.

Arlequina
A personagem Arlequina é a 

grande estrela do filme “Esquadrão 
Suicida” e deixou até mesmo a linda 
Margot Robbie caricata. Também é 
fácil compor este visual. Uma cami-
seta branca e velha pode ser retalha-
da em casa, e a jaqueta bomber não 
precisa necessariamente ser bicolor. 
Uma peruca, daquelas que se com-
pram nas lojinhas de mil utilidades 
e em fio artificial, pode ser pintada 
com tinta sprey. Novamente, a ma-
quiagem completa o look.

O estilo gótico surgiu nos anos 
80 pela influencia das musicas punk 
e rock. Nos anos 90, ele voltou a apa-
recer influenciado pelo estilo grunge, 
muito associado à banda Nirvana. O 
estilo se caracterizou pelo uso de rou-
pas escuras e uma aparência sombria.

Recentemente surgiu uma relei-
tura do estilo gótico, que se populari-
zou pela internet, sendo a sua versão 
suave. Essa tendência atual, que tam-
bém recebe o nome de “pastel goth”, 
tem muito mais a ver com a própria 
moda do que com influencias musi-
cais. O estilo mantém a origem som-
bria, como o gótico original, porem 
ganhou uma versão mais leve, e sem 
duvidas mais adaptável para o clima 
tropical.

O preto continua forte nessa ten-
dência, assim como os jeans rasgados, 
os calçados e acessórios pesados. No 
entanto, o visual intensamente pálido 
contrastando pele clara com batom 
escuro não é tão primordial, sendo 
permitido um visual mais saudável e 
iluminado, assim como alguma peça 
de roupa clara presente no look.

Nesta nova fase do estilo, peças 
de outras referencias, como a boho, 
por exemplo, foram introduzidas ao 
visual, dando um toque mais fashion 
e atual. A cantora Lorde é certamente 
um exemplo atual desta tendência, 
mesclando os batons escuros com 
looks inteiramente pretos.

Saiba como ser uma gótica 
suave

Diferentes peças e acessórios po-

Estilo gótico: saiba como se 
vestir seguindo a tendência
Saiba o que é preciso para aderir a este estilo que se popularizou nas 
redes sociais e conquistou as jovens estilosas

Os acessórios comumente levam tachas, são prateados e sempre bem pesados

dem compor um visual gótico. Saiba 
como criar seus looks com diferentes 
peças e para diferentes temperaturas, 
com a ajuda das dicas elaboradas em 
parceria com a consultora de moda 
Flávia Piña, fundadora da F. Pina Moda 
e Imagem.

Os acessórios podem ser a peça 
chave de um look mais básico. No 
estilo gótico, eles comumente levam 
tachas, na maioria das vezes são pra-
teados e sempre bem pesados. As 
chokers, também conhecidas como 
coleiras, e os chapéus ajudam a dar o 
toque gótico aos looks.

Sobre as chokers, a consultora 
Flávia indica: “As polêmicos tattoo-
-chokers voltaram com tudo, ganhan-
do adeptas do universo gótico suave, 
hipster e boho. Se usados em ambien-
te informal podem ficar um charme. 
Uma dica é compor os chokers com 

outras correntinhas mais compridas”. 
Ela ainda acrescenta que os pingentes 
com crucifixo têm um destaque no 
estilo gótico e que o look deve ser 
balanceado para não atingir o nível 
“gótica extrema”.

As saias estão presentes na maio-
ria dos guarda-roupas femininos e 
são peças que podem ser usadas em 
todas as estações, dependendo das 
combinações. No estilo gótico, elas 
podem ser todas pretas ou estampa-
das, em fundo preto.

Sobre as estampas, Flávia diz: “As 
estampas em geral são com motivos 
de luas, estrelas, dentre outros numa 
gama de estilo ‘new age’.” Em relação 
às composições de looks, ela senten-
cia: “Para criar o look, camiseta tipo 
podrinha ou de banda punk dos anos 
80, jaqueta jeans clara, ‘delavè’ ou ca-
misa xadrez aberta tipo grunge”.

O Dia das Bruxas está batendo 
na porta e virou uma data comemo-
rativa no Brasil também, mas pra 
vestir a moda gótica nem precisa de 
data oficial, né?

O sucesso (repito su-ces-so) 
que tem feito o combo renda e 
couro preto, gargantilha, colar com 
crucifixo e maquiagem dark é sur-
preendente - no street style e no 
corpitcho de celebridades.

Pro Halloween, inspire-se em 
“subgêneros” do estilo, tamanho o 
hype:

Moda gótica: subgêneros e tendências 
para apostar no Halloween

Gótica Grunge é um dos estilos mais 
descolados do sub gênero

Gótica romântica ganha destaque entre 
os estilos do sub gênero 
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Confira a programação para o final de semana
Sábado

Festa: Halloween Horror Party
Onde: Show Bar - Carllos 

Barbosa
Quando: 28 de outubro, a 

partir das 23:30h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Balada Rock - Vera Loca
Onde: Fenachamp - Garibaldi
Quando: 27 de outubro, a 

partir das 24h
Festa: 1° Baile Gaúcho Da 

Cerveja
Onde: CTG Laço Velho
Quando: 28 de outubro, a 

partir das 20h
Quanto: R$ 150,00 por casal
Festa: Espetáculo Frozen
Onde: Fundação Casa das Artes
Quando: 29 de outubro, a 

partir das 16:30h
Quanto: R$ 45,00
Festa: Festa a Fantasia Hallo-

ween
Onde: Estação Bangalô
Quando: 28 de outubro, a 

partir das 23h
Quanto: R$ 30,00
Festa: Rock no Vale - 1°edi-

ção
Onde: Vale dos Vinhedos
Quando: 05 de novembro, a 

partir das 9h
Festa: Sertanejo com Mali
Onde: Show Bar - Carllos 

Barbosa
Quando: 04 de novembro, a 

partir das 23h
Quanto: R$ 20,00
Festa: Mercado de Rua: 1ª 

edição
Onde: Praça do Museu, Bento 

Gonçalves
Quando: 04 de novembro, a 

partir das 10h
Festa: Happy Hour
Onde: Ferrovia Live
Quando: 04 de novembro, a 

partir das 17h
Quanto:  entrada gratuita
Festa: Uma Noite De Traves-

suras
Onde: Baronia Bar Music - 

Carlos Barbosa
Quando: 03 de novembro, a 

partir das 23h
Quanto:  R$ 25,00
Festa: Uma Noite De Travessu-

ras
Onde: Baronia Bar Music - 

Carlos Barbosa
Quando: 03 de novembro, a 

partir das 23h
Quanto:  R$ 25,00

A Hora do Pesadelo
Ano: 1984
Diretor: Wes Craven
Sinopse: Um grupo de adolescentes 
tem pesadelos horríveis, onde são 
atacados por um homem deforma-
do com garras de aço. Ele apenas 
aparece durante o sono e, para es-
capar, é preciso acordar. Os crimes 
vão ocorrendo seguidamente, até 
que se descobre que o ser miste-
rioso é na verdade Freddy Krueger 
(Robert Englund), um homem que 
molestou crianças na rua Elm e que 
foi queimado vivo pela vizinhança. 
Agora Krueger pode retornar para 
se vingar daqueles que o mataram, 
através do sono.

Brinquedo Assassino
Ano: 1989
Diretor: Tom Holland
Sinopse: Um serial killer é morto em 
um tiroteio com a polícia, mas antes 
de morrer utiliza seus conhecimen-
tos de vodu e transfere sua alma 
para um boneco. Um menino ganha 
exatamente este brinquedo como 
presente da sua mãe. O menino 
tenta alertar que o boneco está vivo, 
mas sua mãe e um detetive da po-
lícia só acreditam nele após o brin-
quedo ter feito várias vítimas. Mas o 
boneco está realmente interessado 
é no garoto, pois só no corpo dele 
poderá continuar vivo, e isto coloca 
a criança em grande perigo.

Colheita Maldita
Ano: 1984
Diretor: Fritz Kiersch
Sinopse: Isaac Chroner (John 
Franklin), um menino pregador, vai 
para Gatlin, Nebraska, e consegue 

Filmes para assistir no Halloween
que as crianças assassinem todos 
os adultos da cidade. Um jovem 
casal tem de comunicar um assas-
sinato e vai para Gatlin, a cidade 
mais próxima, em busca de ajuda. 
Porém a localidade parece abando-
nada e logo eles são aprisionados, 
com poucas chances de escaparem 
vivos, pois as crianças praticam um 
culto que utiliza sangue humano 
para adubar a terra.

O Exorcista
Ano: 1973
Diretor:  William Friedkin
Sinopse: Em Georgetown, Washing-
ton, uma atriz vai gradativamente 
tomando consciência que a sua filha 
de doze anos está tendo um compor-
tamento completamente assustador. 
Deste modo, ela pede ajuda a um 
padre, que também um psiquiatra, e 
este chega a conclusão de que a ga-
rota está possuída pelo demônio. Ele 
solicita então a ajuda de um segundo 
sacerdote, especialista em exorcis-
mo, para tentar livrar a menina desta 
terrível possessão.

Sexta-Feira 13
Ano: 1980
Diretor: Sean S. Cunningham
Sinopse: Em 1958, um casal de ado-
lescentes foge de um acampamento 
para passar uma noite romântica jun-
tos, mas os dois são perseguidos por 
um assassino e mortos a facadas. 
Em 1979, os dirigentes do acampa-
mento Crystal Lake decidem reabrir 
o local, apesar do trauma que ainda 
marca a cidade. Quando novos moni-
tores são contratados, eles começam 
a desaparecer mais uma vez, assas-
sinados brutalmente, um por um.

O final de semana dos dias 4 e 5 
de novembro serão de programação 
cultural intensa em Bento Gonçalves. 
Pela primeira vez acontece o Mercado 
de Rua, reunindo cerca de 40 artistas na 
Rua Coberta, espaço localizado atrás da 
Fundação Casa das Artes. Exposição de 
arte, fotografia, brechó, pintura, entre 
outros estilos artísticos irão colorir o 
espaço destinado à arte de rua. No mes-
mo dia acontece a Vira Cultural, evento 
que também reúne artistas locais para 
mais de 12 horas de programação.

A Virada Cultural
A “Noitada Cultural” será um even-

to em comemoração ao Dia Nacional 
da Cultura Brasileira, celebrado no dia 
05 de novembro. Com 12 horas de 
muuuuuitas atrações, será realizada nas 
dependências do prédio da Fundação 
Casas das Artes, na Rua Coberta, na 
Praça Ismar Scussel e no Museu do Imi-

Programação cultural de Bento para novembro
grante que participará do evento com 
suas portas abertas. 

O evento contará também com a 
presença da 1ª edição do Mercado de 
Rua acontecendo desde às 10h30min. 
Para mais informações sobre o Mercado 
de Rua acesse: http://bit.ly/2yxUJJa.

Desde 2011, após a institucionali-
zação do Conselho Municipal de Política 
Cultural, o município de Bento Gonçal-
ves vem incentivando a produção artís-
tica cultural através de projetos finan-
ciados pelo Fundo Municipal de Cultura 
– FMC. Esses, por si já possuem suas 
contrapartidas ou em caso de eventos e 
espetáculos, suas apresentações. Nesta 
edição, a proposta é um mega evento, 
uma “Noitada de arte e cultura”, com 
apresentações de projetos aprovados 
FMC durante 12hs, das 15 horas do dia 
04 de novembro às 03 horas do dia 05 
de novembro. No próximo ano, preten-
de-se concretizar a 2ª edição com um 

evento de 24hrs.
Será disponibilizado equipamento 

de som e luz padrão no palco do Anfite-
atro Ivo D’Rold, o cinema, equipamen-
to de sonorização e iluminação básica 
no auditório II, as salas de exposições, 
além da organização com food trucks 
em torno do prédio da Fundação Casa 
das Artes.

Confira algumas atrações 
Contação de histórias infantis com 

Fabiane e Gilmar Caio, apresentação de 
Coral da Famíglia Trentina, exposição 
Enigmas de Mauri Menegotto, exibição 
do filme Latíbulo, Filó com partilha, Dj 
Zonattão, teatro com Artistas no Palco, 
danças com Bronx Company, exposição 
do artista Ernani Cousandier, exposição 
e comercialização do livro Escritos da 
Carne, de Rodrigo De Marco, exposição 
e comercialização do livro Nova Rajux, 
de Lucas de Lucca.



opção de pagamento será usada, 
sem digitação de números.

O novo serviço é resultado do 
pacote de ferramentas de paga-
mento anunciado pelo Google em 
maio durante a conferência para 
desenvolvedores Google I/O. Mas é 
importante não confundi-lo com o 
Android Pay, rival do Samsung Pay e 
do Apple Pay.

O Android Pay tem a mesma 
premissa do Pagar com Google de 
poupar tempo na hora de fazer um 
pagamento. Seu foco, no entanto, 
é principalmente no uso do smar-
tphone com tecnologia NFC em 
pontos físicos. Ou seja, encostando 
o celular em uma maquininha de 
cartão. O Android Pay tem previsão 
de chegar ao Brasil até o final de 
2017. 
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Facebook cria serviço de
delivery de alimentos nos EUA

O Facebook anunciou na últi-
ma semana uma função de delivery 
de comida nos Estados Unidos.

Através da opção, os usuários 
norte-americanos vão também fa-
zer o pedido e retirar na loja de 
cadeias de restaurantes como Papa 
John’s e Panera. O Facebook está 

testando essa função desde 2016.
A medida expande a capaci-

dade da rede social de manter os 
usuários em suas plataformas, com 
serviços como transferência de di-
nheiro, disponíveis no aplicativo 
principal, ou no de troca de men-
sagens.

 Função está sendo testada desde 2016

Reservas começam em 27 de 
outubro e envio dos aparelhos está 
previsto para 3 de novembro. Pre-
ço é a partir de US$ 1 mil

Dias antes do início da pré-
-venda do iPhone X, pesquisa da 
corretora Bernstein mostrou que a 
demanda pelo aparelho será eleva-
da, mas não excepcional, com 25% 
dos consultados respondendo que 
planejam comprar o novo smar-
tphone da Apple.

As reservas começam em 27 
de outubro e o envio dos apare-

Demanda por iPhone X 
será elevada, mas não
excepcional, diz pesquisa

Apesar de não estar claro ainda quantos 
usuários do iPhone vão migrar para o 
modelo X, que tem preço a partir de 
US$ 1 mil, a grande maioria ainda vai 
se manter fiel ao produto da Apple, 
segundo a pesquisa

lhos está previsto para 3 de no-
vembro. A ansiedade pelo produto 
já reduziu a demanda pelos outros 
modelos anunciados pela Apple 
em setembro, o iPhone 8 e o iPho-
ne 8 Plus.

As ações da empresa caíram na 
semana passada após notícias de 
atrasos na produção do iPhone X e 
vendas fracas do iPhone 8.

“O entusiasmo em torno do 
iPhone X parece estar mais eleva-
do que a intenção atual de compra. 
48% dos respondentes concordam 
que estão animados com o iPhone 
X”, disse a Bernstein, citando pes-
quisa com 1.112 donos de iPhones 
nos Estados Unidos, Reino Unido e 
China.

A Apple lançou o iPhone 8 e 
o modelo 8 Plus no mês passado 
e teve uma recepção discreta, en-
quanto fãs aguardam o lançamen-
to do iPhone X. Uma pesquisa da 
corretora KeyBanc Capital Markets 
afirma que as vendas do modelo 7 
estão superando as vendas da edi-
ção 8 do aparelho.

Apesar de não estar claro ain-
da quantos usuários do iPhone vão 
migrar para o modelo X, que tem 
preço a partir de US$ 1 mil, a gran-
de maioria ainda vai se manter fiel 
ao produto da Apple, segundo a 
pesquisa.

“A lealdade dos consumidores 
em torno do iPhone continua for-
te apesar de queixas persistentes 
sobre preços elevados e preocu-
pações sobre queda na inovação. 
Apenas 3 por cento dos participan-
tes da pesquisa afirmaram que seu 
próximo celular não será um iPho-
ne”, afirmou a Bernstein.

Cada mensagem e interação gera 
registros na base de dados que o apli-
cativo armazena sobre o usuário  O 
aplicativo de encontros Tinder torna 
fácil se conectar e conversar com vá-
rias pessoas ao mesmo tempo – e tor-
na igualmente fácil para o usuário se 
esquecer de todas elas. Mas o Tinder 
não esquece. Pelo contrário: armazena 
tudo em sua base de dados.

A jornalista Judith Duportail, uma 
das 50 milhões de pessoas que usam 
a plataforma americana, se perguntou 
o quanto o Tinder sabia sobre ela. 
“Faz vários anos que uso o app e me 
dei conta que a cada interação eles sa-
bem um pouco mais sobre mim”, diz 
a francesa à BBC. Judith então pediu 
ao Tinder que lhe enviasse tudo o que 
sabia sobre ela.

800 páginas de informação 
pessoal

Com ajuda do ativista Paul-Olivier 
Dhaye e do advogado Ravi Naik, ela 
enviou um e-mail aos responsáveis 
pelo aplicativo para que eles lhe des-
sem acesso aos seus dados pessoais 
armazenados. Dehaye explicou que o 
processo foi exaustivo, com dezenas 
de trocas de e-mails e meses de es-
pera. São informações que, de acordo 
com a lei de proteção de dados da 
União Europeia, todos os cidadãos 
têm o direito de saber.

É preciso enviar um e-mail para 
privacyinquiries@gotinder.com com 
o assunto Subject Access Request 
(pedido de acesso). No Brasil, no en-
tanto, o Marco Civil da Internet não 
regulamenta em detalhes os direitos e 
deveres de empresas e usuários quan-
to aos dados privados e não prevê a 
possibilidade dos usuários visualiza-
rem as informações que as empresas 
armazenam sobre eles. O projeto de 
lei que regulamenta a utilização de da-
dos privados, o PL 5276/2016, aguarda 

Quanta informação o Tinder tem sobre você?
votação na Câmara dos Deputados.

O Tinder, portanto, não é obriga-
do a fornecer os dados que armazena 
dos usuários brasileiros. A empresa 
diz que revisa todos os pedidos mes-
mo assim. “Respondemos de forma 
apropriada e dentro do tempo hábil 
necessário, levando em consideração 
a aplicabilidade das leis e o padrão das 
práticas e políticas do setor”, afirma, 
em nota.

Judith, por sua vez, recebeu uma 
resposta maior do que esperava: um 
documento de 800 páginas. Havia 
mais de 1.700 mensagens enviadas e 
recebidas, seus likes no Facebook, as 
fotos do Instagram (incluindo as pos-
tadas depois de Judith ter desvincula-
do as duas contas), dados de GPS e a 
frequência e os horários em que usava 
o aplicativo, entre outros dados pes-
soais.

Oliver Keyes, especialista em da-
dos na Universidade de Washington, 

disse a ela que todos os apps que usa-
mos regularmente no celular mantêm 
o mesmo tipo de informação.

Abrindo os olhos
“Ler todos os meus dados pes-

soais me fez perceber algumas coisas 
sobre mim mesma. A maneira como 
eu me comportava era pior do que eu 
pensava. Eu ignorava pessoas, copia-
va as mesmas mensagens para várias 
delas”, diz.

A jornalista afirma, porém, que 
ter consciência da magnitude de da-
dos que o Tinder guarda não a fez 
desistir de usar o aplicativo, onde co-
nheceu “pessoas maravilhosas”. “Mas 
a partir de agora tomarei medidas de 
segurança”, afirma.

Em seu site, o Tinder explica que 
é possível configurar seu perfil para 
ter menos ou mais informações sobre 
você. O aplicativo também pode usar 
seus dados para fins publicitários.

 O aplicativo de encontros Tinder torna fácil se conectar e conversar com várias pesso-
as ao mesmo tempo – e torna igualmente fácil para o usuário se esquecer de todas elas

Chegou na última segunda-feira 
(23) ao Brasil o Pagar com Google, 
serviço do Google que tenta agilizar 
o pagamento de compras feitas em 
sites e aplicativos. A ferramenta já 
está integrada a lojas virtuais po-
pulares no país, como iFood, Peixe 
Urbano e Hotel Urbano, e deve che-
gar em breve a Groupon, Netshoes, 
entre outros.

O Pagar com Google funciona 
mais ou menos da mesma forma que 
PayPal, PagSeguro e outros serviços 
do tipo. Ao invés de digitar os da-
dos do cartão de crédito/débito ou 
conta bancária a cada compra pela 
internet, a ideia é que o consumidor 
faça isso apenas uma vez no Pagar 
com Google. A ferramenta da em-
presa armazena as informações e, a 
cada nova compra, só pergunta qual 

Pagar com Google chega ao 
Brasil para disputar mercado 
com PayPal e PagSeguro
Serviço de pagamentos do Google para compras em sites e aplicativos já 
está integrado a lojas como iFood e Peixe Urbano

A ferramenta já está integrada a lojas vir-
tuais populares no país, como iFood, Peixe 
Urbano e Hotel Urbano, e deve chegar em 
breve a Groupon, Netshoes, entre outros
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O primeiro sistema público de 
transporte rápido sem motorista 
do mundo foi testado com sucesso 
na cidade chinesa de Zhuzhou, na 
província de Hunan, informou na 
última terça-feira (24) a agência ofi-
cial de notícias Xinhua. O meio de 
transporte deverá ser lançado ofi-
cialmente em 2018.

Com capacidade para transpor-
tar até 300 passageiros, o veículo de 
três vagões, uma mistura entre ôni-
bus, trem e bonde, mede 32 metros 
de comprimento, tem velocidade 
máxima de 70 quilômetros por hora 

Primeiro transporte público 
sem motorista do mundo é 
testado na China

Sistema custa o equivalente a 20% de um sistema de bonde tradicional

e está equipado com sensores para 
ler as dimensões de uma estrada. A 
empresa informou ainda que o sis-
tema custa o equivalente a 20% de 
um sistema de bonde tradicional.

No teste, o veículo levou os 
passageiros ao longo de pistas vir-
tuais nas ruas de Zhuzhou duran-
te 24 horas e um percurso de três 
quilômetros. O sistema e o veículo 
foram desenvolvidos pelo setor de 
pesquisas da CRRC Zhuzhou Loco-
motive, empresa que produz peças 
para a ferrovia de alta velocidade da 
China.

100 empregos serão criados nos 
próximos cinco anos. Iniciativa terá 
especialistas em previsão de com-
portamento e visão computacional

A Amazon vai abrir um centro 
de pesquisa de inteligência artificial 
na cidade universitária alemã de Tue-
bingen, criando 100 empregos nos 
próximos cinco anos.

A varejista se junta a BMW, Bos-
ch, Daimler, Facebook e Porsche para 
apoiar uma iniciativa alemã lançada 
no ano passado e focada em áreas 
como a robótica, aprendizagem de 
máquinas e visão computacional.

Trabalho de especialista
O centro de pesquisa será locali-

zado ao lado do Instituto Max Planck 
para Sistemas Inteligentes e aprovei-
tará a experiência de dois de seus es-
pecialistas, os professores Bernhard 
Schoelkopf e Michael J. Black.

Schoelkopf é co-inventor da tec-
nologia que permite que os compu-
tadores compreendam a causalida-
de. “É o cerne de todas as decisões 
tomadas pelo aprendizado automá-
tico”, disse Ralf Herbrich, diretor de 
aprendizado de máquinas da Ama-
zon.

Black é especialista em visão 
computacional e fundador da Body 

Amazon vai financiar centro de pesquisa 
em inteligência artificial na Alemanha

Labs, uma empresa adquirida pela 
Amazon que desenvolveu inteligên-
cia artificial para analisar o movi-
mento e a forma de corpo humano 
tridimensional.

Comportamento do clien-
te

Com uma compreensão da cau-
salidade, os sistemas de inteligência 
artificial podem prever o comporta-
mento do cliente em resposta a de-

cisões automatizadas, disse Herbri-
ch à Reuters, observando que isso 
pode ser usado para pedir resulta-
dos de pesquisa online para melho-
rar a experiência do usuário.

A Amazon disse que também 
contribuirá com 1,25 milhão de eu-
ros para o esforço de pesquisa co-
laborativo da Alemanha em Cyber   
Valley e outros 420 mil euros para 
financiar prêmios individuais de 
pesquisa.

A Amazon vai abrir um centro de pesquisa de inteligência artificial na cidade univer-
sitária alemã de Tuebingen, criando 100 empregos nos próximos cinco anos

O Moto X4 contará com a união de duas 
câmeras traseiras, de 12 MP e de 8 MP

Motorola lança novo Moto X4 com
câmera traseira dupla por R$ 1,7 mil

Aparelho une duas câmeras de 
12 MP e 8 MP na parte de trás; a 
frontal tem 16 MP. A Motorola lan-
çou no último dia 18 no Brasil o 
Moto X4, novo aparelho da linha, 
com foco em suas câmeras. O apa-
relho será vendido por R$ 1,7 mil e 
terá duas cores, preto e topázio.

O Moto X4 contará com a união 
de duas câmeras traseiras, uma de 
12 MP e outra de 8 MP. Já a frontal 
terá 16 MP. Um software do apa-

A linha entre Xbox One e PCs 
segue cada vez mais tênue. O con-
sole vai ganhar seu primeiro par 
oficial de mouse e teclado, licen-
ciado pela Microsoft, em 30 de 
outubro. Chamado de Tac Pro One, 
os acessórios são fabricados pela 
Hori, marca conhecida por dispo-
sitivos “gamer” de desempenho, 
e vão custar US$ 150 nos Estados 
Unidos.

O Tac Pro One é desenhado 
para games de tiro em 1ª pessoa, 
ou “FPS”, que geralmente ofere-
cem maior dificuldade de precisão 
quando jogados nos consoles.

Especificações técnicas
O teclado do Tac Pro One tem 

teclas mecânicas, enquanto o mou-
se traz sensibilidade de 3.200 DPI. 
De acordo com a Hori, é possível 
personalizar até 20 comandos do 
teclado e a aceleração do mouse, 

Xbox One vai ganhar mouse e
teclado oficiais no final de outubro

seus botões, entre outras opções. 
Tudo pode ser salvo em vários per-
fis usando um aplicativo.

Se você já tiver um mouse para 
games, é possível usá-lo (desde que 
tenha saída USB) no lugar daquele 
que vem com o Tac Pro One.

A discussão sobre mouse e 
teclado em consoles é antiga e 
ressurgiu recentemente com sina-

lizações positivas por parte da Mi-
crosoft. A polêmica gira em torno 
do equilíbrio entre quem usa os 
acessórios de PC e quem joga com 
os controles tradicionais, que são 
naturalmente menos precisos e 
têm menos botões.

Nos últimos anos, a Hori tam-
bém lançou um par de acessórios 
similar para o PlayStation 4.

relho permitirá acrescentar fundo 
desfocado às imagens, além de 
diversas outras opções de edição, 
como ressaltar apenas uma cor de 
uma foto e deixar o resto preto e 
branco.

O modelo terá um processador 
octa-core de 2,2 GHz, memória de 
3 GB e armazenamento interno de 
32 GB, além de uma bateria de 3 mil 
mAh. O Moto X4 ainda contará com 
resistência a água.

O console vai ganhar seu primeiro par oficial de mouse e teclado, licenciado pela 
Microsoft, em 30 de outubro 
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As curiosidades dos festejos do Dia das Bruxas e a             história de uma das datas mais populares do mundo

O Dia das Bruxas é conhecido 
mundialmente como um feriado 
celebrado principalmente nos Es-
tados Unidos, onde é chamado de 
Halloween. Mas hoje em dia é ce-
lebrado em diversos outros países 
do mundo, inclusive o Brasil, onde 
hábitos como o de ir de porta em 
porta atrás de doces, enfeitar as 
casas com adereços “assustado-
res” e participar de festas a fanta-
sia vêm se tornando mais comuns.

A sua origem, no entanto, 
pouco tem a ver com o senso 
comum atual sobre esta festa po-
pular. Entenda a seguir como ela 
surgiu.

De onde vem o nome?
O Halloween tem suas raízes 

não na cultura norte-americana, 
mas no Reino Unido. Seu nome 
deriva de “All Hallows’ Eve”.

“Hallow” é um termo antigo 
para “santo”, e “eve” é o mesmo 
que “véspera”. O termo designa-
va, até o século 16, a noite ante-
rior ao Dia de Todos os Santos, 
celebrado em 1º de novembro.

Mas uma coisa é a etimologia 
de seu nome, outra completamen-
te diferente é a origem do Hallo-
ween moderno.

Como a festa começou?
Desde o século 18, historia-

dores apontam para um antigo 
festival pagão ao falar da origem 
do Halloween: o festival celta de 

Samhain (termo que significa “fim 
do verão”).

O Samhain durava três dias 
e começava em 31 de outubro. 
Segundo acadêmicos, era uma 
homenagem ao “Rei dos mortos”. 
Estudos recentes destacam que o 
Samhain tinha entre suas maiores 
marcas as fogueiras e celebrava a 
abundância de comida após a épo-
ca de colheita.

O problema com esta teoria é 
que ela se baseia em poucas evi-
dências além da época do ano em 
que os festivais eram realizados.

A comemoração, a lingua-
gem e o significado do festival 
de outubro mudavam conforme 
a região. Os galeses celebravam, 
por exemplo, o “Calan Gaeaf ”. 
Há pontos em comum entre este 
festival realizado no País de Gales 
e a celebração do Samhain, pre-
dominantemente irlandesa e es-
cocesa, mas há muitas diferenças 
também.

Em meados do século 8, o 
papa Gregório 3º mudou a data 
do Dia de Todos os Santos de 13 
de maio - a data do festival roma-
no dos mortos - para 1º de no-
vembro, a data do Samhain.

Não se tem certeza se Gregó-
rio 3º ou seu sucessor, Gregório 
4º, tornaram a celebração do Dia 
de Todos os Santos obrigatória na 
tentativa de “cristianizar” o Sa-
mhain.

Mas, quaisquer que fossem 

seus motivos, a nova data para 
este dia fez com que a celebração 
cristã dos santos e de Samhain 
fossem unidos. Assim, tradições 
pagãs e cristãs acabaram se mis-
turando.

Quando surgiu o Dia das Bruxas?
O Dia das Bruxas que conhe-

cemos hoje tomou forma entre 
1500 e 1800.

Fogueiras tornaram-se espe-
cialmente populares a partir no 
Halloween. Elas eram usadas na 
queima do joio (que celebrava 
o fim da colheita no Samhain), 
como símbolo do rumo a ser se-
guido pelas almas cristãs no pur-
gatório ou para repelir bruxaria e 
a peste negra.

Outro costume de Halloween 
era o de prever o futuro - previa-se 
a data da morte de uma pessoa ou 
o nome do futuro marido ou mu-
lher. Em seu poema Halloween, 
escrito em 1786, o escocês Ro-
bert Burns descreve formas com 
as quais uma pessoa jovem podia 
descobrir quem seria seu grande 
amor.

Muitos destes rituais de adi-
vinhação envolviam a agricultura. 
Por exemplo, uma pessoa puxava 
uma couve ou um repolho do solo 
por acreditar que seu formato e 
sabor forneciam pistas cruciais so-
bre a profissão e a personalidade 
do futuro cônjuge.

Outros incluíam pescar com 

a boca maçãs marcadas com as 
iniciais de diversos candidatos e a 
leitura de cascas de noz ou olhar 
um espelho e pedir ao diabo para 
revelar a face da pessoa amada.

Comer era um componente 
importante do Halloween, assim 
como de muitos outros festivais. 
Um dos hábitos mais caracterís-
ticos envolvia crianças, que iam 
de casa em casa cantando rimas 
ou dizendo orações para as al-
mas dos mortos. Em troca, eles 
recebiam bolos de boa sorte que 
representavam o espírito de uma 
pessoa que havia sido liberada do 
purgatório.

Igrejas de paróquias costuma-
vam tocar seus sinos, às vezes por 
toda a noite. A prática era tão in-
cômoda que o rei Henrique 3º e a 
rainha Elizabeth tentaram bani-la, 
mas não conseguiram. Este ritu-
al prosseguiu, apesar das multas 
regularmente aplicadas a quem 
fizesse isso.

Como o festival chegou à 
América?

Em 1845, durante o perío-
do conhecido na Irlanda como a 
“Grande Fome”, 1 milhão de pes-
soas foram forçadas a imigrar para 
os Estados Unidos, levando junto 
sua história e tradições.

Não é coincidência que as pri-
meiras referências ao Halloween 
apareceram na América pouco de-
pois disso. Em 1870, por exemplo, 
uma revista feminina americana 
publicou uma reportagem em que 
o descrevia como feriado “inglês”.

A princípio, as tradições do 
Dia das Bruxas nos Estados Uni-

dos uniam brincadeiras comuns 
no Reino Unido rural com rituais 
de colheita americanos. As maçãs 
usadas para prever o futuro pelos 
britânicos viraram cidra, servida 
junto com rosquinhas, ou “dough-
nuts” em inglês.

O milho era uma cultura im-
portante da agricultura america-
na - e acabou entrando com tudo 
na simbologia característica do 
Halloween americano. Tanto que, 
no início do século 20, espanta-
lhos - típicos de colheitas de mi-
lho - eram muito usados em deco-
rações do Dia das Bruxas.

Foi na América que a abóbora 
passou a ser sinônimo de Hallo-
ween. No Reino Unido, o legume 
mais “entalhado” ou esculpido era 
o turnip, um tipo de nabo.

Uma lenda sobre um ferreiro 
chamado Jack que conseguiu ser 
mais esperto que o diabo e vagava 
como um morto-vivo deu origem 
às luminárias feitas com abóboras 
que se tornaram uma marca do 
Halloween americano, marcado 
pelas cores laranja e preta.

Foi nos Estados Unidos que 
surgiu a tradição moderna de “do-
ces ou travessuras”. Há indícios 
disso em brincadeiras medievais 
que usavam repolhos, mas pregar 
peças tornou-se um hábito nesta 
época do ano entre os americanos 
a partir dos anos 1920.

As brincadeiras podiam aca-
bar ficando violentas, como ocor-
reu durante a Grande Depressão, 
e se popularizaram de vez após a 
Segunda Guerra Mundial, quando 
o racionamento de alimentos aca-
bou e doces podiam ser compra-

 Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna de “doces ou travessuras” 

Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a “Grande Fome”, 1 milhão de pessoas foram forçadas a imigrar para os 
Estados Unidos, levando junto sua história e tradições
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dos facilmente.

Mas a tradição mais popular 
do Halloween, de usar fantasias e 
pregar sustos, não tem qualquer 
relação com doces.

Ele veio após a transmissão 
pelo rádio de Guerra do Mundos, 
do escritor inglês H.G. Wells, ge-
rou uma grande confusão quando 
foi ao ar, em 30 de outubro de 
1938.

Ao concluí-la, o ator e diretor 
americano Orson Wells deixou de 
lado seu personagem para dizer 
aos ouvintes que tudo não passa-
va de uma pegadinha de Hallowe-
en e comparou seu papel ao ato 
de se vestir com um lençol para 
imitar um fantasma e dar um sus-
to nas pessoas.

O Halloween moderno
Hoje, o Halloween é o maior 

feriado não cristão dos Estados 
Unidos. Em 2010, superou tanto 
o Dia dos Namorados e a Páscoa 
como a data em que mais se ven-
de chocolates. Ao longo dos anos, 
foi “exportado” para outros paí-
ses, entre eles o Brasil.

Por aqui, desde 2003, tam-
bém se celebra neste mesma data 
o Dia do Saci, fruto de um projeto 
de lei que busca resgatar figuras 
do folclore brasileiro, em contra-
posição ao Dia das Bruxas.

Em sua “era moderna”, o 
Halloween continuou a criar sua 
própria mitologia. Em 1964, uma 
dona de casa de Nova York cha-
mada Helen Pfeil decidiu distri-
buir palha de aço, biscoito para 
cachorro e inseticida contra for-
migas para crianças que ela consi-
derava velhas demais para brincar 
de “doces ou travessuras”. Logo, 
espalharam-se lendas urbanas de 
maçãs recheadas com lâminas de 
barbear e doces embebidos em 
arsênico ou drogas alucinógenas.

Atualmente, o festival tem 
diferentes finalidades: celebra os 
mortos ou a época de colheita e 
marca o fim do verão e o início do 
outono no hemisfério norte. Ao 
mesmo tempo, vem ganhando no-
vas formas e dado a oportunidade 
para que adultos brinquem com 
seus medos e fantasias de uma 
forma socialmente aceitável. Hoje, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados e a Páscoa 

como a data em que mais se vende chocolates
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Esmaltes e maquiagens que podem 
ser usados pela criançada

Muitos pais ficam preocupa-
dos em deixar as crianças usar 
maquiagens e esmaltes em relação 
a possíveis contaminações. No en-
tanto, as maquiagens, mesmo para 
os adultos são desenvolvidos para 
que não haja irritação.

Porém, a principal diferença 
entre a maquiagem de adultos e 
crianças é que a infantil tem baixo 
poder de fixação, sendo facilmente 
removida da pele com água.

De acordo com as exigências 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), cada tonalidade 
deve ser testada antes de ser co-
mercializada, para se avaliar o po-
tencial de irritação, sensibilização 
e toxicidade oral. É permitida a uti-
lização de substâncias que dão sa-
bor amargo para evitar a ingestão 
acidental de cosméticos e esmaltes 
por crianças.

O Benzoato de Denatônio, por 
exemplo, é uma substância muito 
amarga e não tóxica, em quantida-
des muito baixas já deixa amargo 
cosméticos, esmaltes e produtos 
de limpeza. É um componente uti-
lizado para segurança de crianças e 
animais para evitar a ingestão aci-
dental de produtos químicos.

Os pais devem ficar atentos 
com as maquiagens para boneca 
e outros comercializadas como 
brinquedos que não podem ser 
utilizadas em crianças, pois não 
são formuladas com ingredientes 
próprios para a pele infantil e nem 
propiciam a segurança necessária.

Esmaltes
Com o crescimento do mercado 

de esmaltes e esmalterias é quase im-
possível que uma criança não se sinta 
atraída em pintar as unhas, o proble-
ma nas crianças utilizarem os esmal-
tes convencionais é que a sua compo-
sição com solventes e outros agentes 
podem causar alergias aos pequenos

Por isso os esmaltes permitidos 
para crianças são aqueles à base de 
água e que saem sem necessidade 
do uso de acetona ou removedor. Por 
não possuírem solvente, o cheiro dos 
esmaltes infantis é bem diferente do 
presente nos esmaltes para adultos. 
Os esmaltes também podem possuir 
substâncias de gosto amargo (como 
o benzoato de denatônio) para evi-
tar a ingestão acidental por parte das 
crianças, e cada tonalidade deve ser 
testada a fim de se avaliar o seu po-
tencial de irritação, sensibilização e 
toxicidade oral. 

Como nem sempre é fácil encon-

trar esmaltes infantis no mercado, 
uma opção são os esmaltes hipoaler-
gênicos, preferêncialmente os 5 free, 
que não possuem em sua composição: 
tolueno, formaldeído, DBP, parabenos 
e cânfora.

Tem idade mínima
para uso?

Apesar de ser comum ver bebês 
com unhas pintadas, os pediatras re-
comendam que a utilização tanto de 
esmaltes como maquiagens seja a par-
tir dos 3 anos. Além de ser importante 
seguir as seguintes recomendações: 
Manter o produto ao abrigo da luz e 
calor, descontinuar o uso em caso de 
sensibilização da criança.

Não se esqueça
É muito importante observar a 

data de validade dos produtos. Além 
do mais, as crianças devem usar so-
mente com a supervisão de um adul-
to.

Linha de cosméticos devem ser
apropriadas para os pequenos

Crianças que assistem as mães se ma-
quiarem, buscam fazer o mesmo ritual

Criatividade, curiosidade, inspi-
ração, imaginação... Tudo isso é ine-
rente ao universo infantil. Mas, para 
que essas habilidades se desenvolvam 
adequadamente, é importante que os 
pais ajudem a motivá-las.

A criatividade, por exemplo, 
pode ser estimulada desde muito 
cedo, através de sons, imagens e mo-
vimentos. Depois, os bebês brincam 
com blocos de montar e massinhas de 
modelar. Quando entram na infância, 
as crianças podem aumentar o seu re-
pertório de brincadeiras. 

Dentro de casa
. Tenha sempre à disposição fo-

lhas de papel em branco ou cartolinas 
e materiais de desenho, como lápis 
de cor e giz de cera. Assim, a criança 
pode colocar o seu sentimento no pa-
pel sempre que sentir vontade.

. Lembra das atividades com 
sucata que fazia na escola? Elas são 
maravilhosas. Caixas de papelão, tam-
pinhas e embalagens são bem-vindas 
para a construção de brinquedos.

. Quem nunca brincou de cabani-
nha? Bastam alguns lençóis, cadeiras, 
brinquedos e pronto!

. Você já pensou em deixar o 
quarto do seu filho mais atraente? 

Formas de estimular a
criatividade das crianças
Detalhes do dia a dia fazem toda a diferença no desenvolvimento dos pequenos

A criatividade, por exemplo, pode ser 
estimulada desde muito cedo, através 
de sons, imagens e movimentos

Monte uma minibiblioteca baixinha 
para deixar os livros sempre à mão, 
por exemplo. Ou pinte uma das pare-
des com tinta de lousa e deixe alguns 
gizes à disposição.

. Ao contar uma história, peça 
para o seu filho inventar um novo fi-
nal para ela.

Fora de casa
. Teatro, atividades envolvendo 

música e leitura são ótimas formas de 
estimular e exercitar a criatividade, 
além de contribuírem para o desen-
volvimento infantil.

. Fuja da rotina! Fazer sempre as 
mesmas coisas deixa o cérebro pre-
guiçoso. Já pensou em sair um pou-
quinho da frente da televisão e passar 
uma tarde brincando com água no 
quintal da casa da vovó? Ou tomando 
um banho de chuva?

. Faça passeios que estimulem 
a imaginação. Em vez de ir ao shop-
ping, vá ao zoológico, ao circo ou a 
uma praça. Observe o comportamen-
to do seu filho e estimule-o a brincar.

O que você não deve fazer
. Não reclame o tempo todo da 

bagunça ou da sujeira. O desejo das 
crianças de explorar e criar é natural. 

Ela pode ficar com medo de brincar e 
decepcionar os pais.

. Não permita que a televisão ou 
o computador sejam as únicas fontes 
de diversão dos seus filhos.

. Não reprima os impulsos natu-
rais de exploração deles.

. Não exija que o seu pequeno 
fique quieto por muito tempo. Ele 
pode se acostumar com o tédio.

. Não dirija as brincadeiras sem-
pre. Deixe que ele brinque do jeito 
dele, mesmo que saia do “padrão”.

A cena era a seguinte: uma crian-
ça de seis anos estava conversando 
com seu pai, que explicava que o avô 
havia ido para o céu, ao que ela inda-
gou “ele não mora no céu. Porque lá 
só tem nuvens. É chato”. O diálogo é 
comum quando se trata de falar so-
bre a morte com as crianças. Elas não 
compreendem o que é isso em sua 
totalidade e que vão deixar de ver um 
parente próximo ou um bichinho de 
estimação. 

1. A partir de que idade se deve 
falar de morte com as crianças? 

Não existe idade certa para tocar 
no assunto. O ideal é que se espere a 
necessidade, seja pelo falecimento de 
alguém conhecido ou a curiosidade 
do pequeno. O clico da natureza tam-
bém pode ser usado como exemplo, 
como quando se semeia uma planta 
que passa pelo processo do nascimen-
to e da morte.  São três pontos que as 
crianças precisam ir compreendendo 
com a sua ajuda: a universalidade – 
tudo que é vivo um dia vai morrer –, 
a irreversabilidade – quando morre, 
não há volta – e a não funcionabilida-
de – depois de morto, o ser não corre, 
não dorme, não pensa, não age. 

2. Crianças podem ir a velórios 
ou enterros? 

Não se pode forçar, mas elas se 
beneficiam de participar junto aos 
adultos deste ritual de passagem. 

3. Como contar para elas que al-
guém que conhecem morreu? 

Não esconda nada, muito me-
nos invente histórias para poupar os 
pequenos. Frases como “ele dormiu 
para sempre”, “descansou” ou “fez 
uma longa viagem” só vão confundir 
a cabeça infantil. Crianças levam tudo 

Como falar sobre morte 
com as crianças

ao pé da letra e podem achar que a vovó 
vai acordar ou que todo mundo que via-
ja nunca volta. 

4. E se a pessoa for muito próxi-
ma? 

Se a morte for por doença, a crian-
ça deve estar a par de todo o processo. 
Explique que a pessoa está doente e 
que é grave, lembre do ciclo da vida da 
plantinha. 

Como acontece com os adultos, a 
memória afetiva nunca vai desaparecer. 
Mas, depois de certo tempo, acontece 
o chamado luto saudável, quando se 
percebe que é possível se lembrar do 
ente querido de forma leve e sem so-
frimento.

O pequeno Bruno Rafael Rael Brevia fazendo graça. Filho de Paloma Rael
da Silva e Luis Michel Brevia

O diálogo aberto, honesto, explicativo e 
de acordo com a compreensão de cada 
idade é muito importante
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Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br
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O gracioso Puthiçu, cachorrinho de Eduarda Soliman

Se você tem um jardinzinho, 
provavelmente já viu seu gato mas-
tigando algumas de suas planti-
nhas. Estranho? Não mesmo. Exis-
tem plantas comestíveis e os gatos 
amam! Por quê? Porque algumas er-
vas são calmantes e algumas ajudam 
a provocar vômitos para eliminar 
bolas de pelo.

Benefícios
Além de paladar mais agradável 

e um cheiro gostoso, algumas plan-
tas têm efeitos anti inflamatórios 
para os miaus.

“Outras melhoram o trânsito 
intestinal e ajudam a emagrecer”, 
explica o veterinário José Mourinho.

Cuidados com plantas 
comestíveis

O médico veterinário também 
alerta para os riscos ligados ao ex-
cesso ou uso de plantas tóxicas.

“Os jardins são ótimos para 
gato, mas todas as plantas devem 
ser bem escolhidas”.

O consumo deve ser supervi-
sionado para evitar exageros, mas 
acostumar o gato desde filhote tam-
bém ajuda. No caso de gatos adul-
tos, vasos são uma boa alternativa, 
pois é possível colocar e remover 

Plantas comestíveis para os felinos
em horários controlados e sob su-
pervisão.

Como escolher
Para garantir a segurança to-

tal do seu bichano na hora de lidar 
com plantas comestíveis e plantas 
tóxicas, é sempre bom consultar um 
veterinário. Aqui você pode conferir 
uma lista de plantas que podem in-
toxicar o seu miau e que você deve 
tomar cuidado na hora de colocar no 
seu jardim ou ao alcance de seus ani-
mais domésticos.

Além disso, é muito necessário 

escolher de acordo com o espaço 
disponível na casa, tempo para cui-
dar do jardim e a própria habilidade.

Escolha as plantas que o seu 
gato mais gosta e, algumas vezes, as 
que ele mais precisa.

O médico veterinário José Mou-
rinho também dá dicas de quais ele 
acha melhores: “Grama de alpiste, 
trigo ou aveia. Valeriana. Bambu ou 
girassóis para observar e explorar. 
As medicinais como erva cidreira, 
camomila e lavanda são ótimas tam-
bém. E até alguns cactos para o gato 
se esfregar”.

As plantas medicinais como cidreira, camomila e lavanda são ótimas para os bichanos

A grama conhecida popular-
mente por rabo de raposa (ou Fox-
tail) pode parecer inofensiva, mas 
na verdade, é um perigo para quem 
tem cachorros. Veterinários inclusive 
alertam que as pontas das sementes 
são o que torna essa grama poten-
cialmente perigosa para o seu amigo 
de quatro patas. Essa grama possui 
“agulhas” e quando seu animal entra 
em contato com elas, pode acabar 
tendo sérios problemas, uma vez que 
elas entram no tecido mole do cão, 
geralmente ocorrem ferimentos mui-
to graves.

Essas “agulhas” são tão perigo-
sas como uma bala para o seu cão. 
Cabe aos donos dos animais estarem 
o mais atentos possível relativamen-
te a essa situação. As áreas mais sus-
cetíveis são as patas do cão, a parte 
traseira, o estômago, o nariz e as 
orelhas. Quanto mais longo o pelo de 
seu cão, mais vulnerável ele fica, pois 

A grama que pode causar 
morte de cachorros

a erva fica presa ao pelo.
Aterros, bermas de estradas, ter-

renos desabitados, trilhas de monta-
nha e campos abertos são apenas al-
gumas das áreas que você e seu cão 
vão querer evitar. 

 
Sintomas 

Se seu cachorro estiver espirran-
do de forma consistente, eles podem 
ter uma ferida no nariz. Borbulhas na 
pele, a agitação violenta da cabeça e 
coçar excessivamente os olhos tam-
bém são sinais reveladores. Cuidado 
com abcessos visíveis e descargas de 
pus, que podem causar infecções bac-
terianas. 

A melhor maneira de garantir 
proteção para seu cão, é ser o mais 
prevenido possível. Fique atento em 
todas as áreas onde o seu cão brinca. 
Certifique-se que não há nenhuma 
grama que possa ser encontrada e ve-
rifique seu animal com regularidade. 

Os gatos adoram ficar em caixas, 
principalmente as de sapatos e de 
papelão. Esta preferência pode estar 
relacionada à vantagem de predação 
que a caixa pode proporcionar, além 
de outros fatores. Uma veterinária da 
Universidade de Utrecht, na Holanda, 

Por que gatos gostam de caixas?

Estudos associam a caixa como um objeto que promove segurança aos felinos

analisou uma pesquisa que observou 
por cinco décadas o comportamento 
dos gatos. 

A conclusão foide que eles bus-
cam conforto e segurança, por isso 
analisam a caixa sinônimo desses 
sentimentos. Claudia deu caixas a um 

grupo de gatos de um abrigo e não 
deu para um outro grupo de gatos. Os 
resultados revelaram que aqueles que 
ficaram com as caixas eram menos es-
tressados e mais dóceis.

Outra análise é de que os felinos 
preferem fugir de um conflito do que 
encarar a briga. Portanto a caixa, em 
alguns casos, serve como refúgio so-
cial. A caixa, nessas situações pode 
oferecer um abrigo seguro para estes 
bichinhos de estimação.

Temperatura
De acordo com um estudo reali-

zado em 2006 pelo Conselho Nacio-
nal de Pesquisa dos Estados Unidos, 
gatos se sentem confortáveis entre 
30 a 36 graus Celsius. Portanto, é por 
isso que é possível ver alguns gatos 
se esparramando no asfalto quente. 
A caixa de papelão nesse caso, serve 
como um bom isolante térmico, e as-
sim os gatos procuram uma caixa para 
ficarem quentes e confortáveis.
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Stéphanie Ohlweiler Santos Lobo comemorou o aniversário 
no dia 20 de outubro. Parabéns!

Luisina Favale conhecendo os grafites da Lennon Wall, em Praga Regina Vignatti aniversariou em 16 outubro, parabéns!

Greyce Piletti comemorou no dia 20 mais um ano de vida. Felicidades!


