


Em São Vital, Gregório despista Ma-
ria Vitória e afirma não conhecer Inácio. 
Em Morros Verdes, Macário visita José 
Augusto, mas deixa a Quinta ao perceber 
Tereza incomodada com sua presença. Te-
reza garante a Delfina que não se casará 
com Macário. No Rio, Lucinda recebe os 
documentos de Inácio de Portugal. Emília 
e Lucinda se desentendem. Artur passeia 
com Celina, que sofre pelo estado de saú-
de de Celeste. Reinaldo alerta Conselheiro 
para o perigo que o recital significa para 
Celeste. Pepito entrega a Alzira o dinheiro 
que conseguiu com a venda das geleias. 
Teodoro pede que Bernardo prejudique 
Reinaldo em troca de dinheiro. Lucinda 
orienta Gregório a impedir que pessoas 
se aproximem de Inácio. Helena desabafa 
com Natália sua raiva contra Gilberte. Gil-
berte diz a Felícia que se interessou por 
Giuseppe. Em Morros Verdes, Delfina faz 
compras com Angélica. José Augusto arma 
para instalar Henriqueta em Morros Ver-
des. Delfina ouve Irmã Imaculada a maldi-
zer para Padre João. 
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Gael promete a Clara mudar seu 
comportamento. Lívia é presa e Sophia e 
Gael vão à delegacia resgatar a moça. Lívia 
afirma que terá um filho, mesmo sem ca-
sar. Estela ouve quando Lívia discute com 
Sophia e diz que a mãe não gosta dela. 
Eliseu tenta convencer Elizabeth/Duda a ir 
para a Igreja com ele. Clara pede ajuda a 
Nicácio. Bruno encontra Raquel e reafirma 
seu pedido de casamento. Estela desabafa 
com Rosalinda sobre a rejeição de Sophia. 
Sophia questiona Lívia sobre as intenções 
de Renato. Caetana faz seu testamento e 
alerta Leandra sobre seu sócio misterio-
so. Eliseu cuida de Elizabeth/Duda. Josafá 
comemora a gravidez de Clara. Mercedes 
e Renato apoiam Caetana, que parte com 
sua filha. Mercedes aconselha Clara a se 
separar de Gael.

Pega Pega

O Outro Lado do Paraíso

Tempo de Amar

Malhação 

Lourenço fica frustrado ao ver a Po-
lícia Civil prender Athaíde. Lígia avisa a 
Maria Pia que Athaíde foi preso. Madale-
na diz a Cristóvão que deseja voltar a ser 
uma família. Luiza elogia a loja de Pedri-
nho. Antônia mostra a Athaíde a gravação 
feita por Arlete, que comprova que ele foi 
o mandante da troca do laudo do acidente 
de Mirella. Márcio comenta com Bebeth 
que estranhou o comportamento de Eric. 
Antônia manda Arlete ficar em casa, por 
medida de segurança. Lígia passa mal e 
pede a Maria Pia que a leve para o hospi-
tal. Eric acusa Athaíde de ter colocado os 
documentos em sua pasta, e pergunta ao 
ex-desembargador se ele provocou o aci-
dente de Mirella.

Keyla relata os acontecimentos de 
sua semana para as amigas. Dóris convo-
ca Keyla para voltar às aulas. Deco teme 
ficar com Tonico sozinho e Tato o provoca. 
Keyla não consegue ficar na escola e volta 
para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco 
que Tato lida melhor com Tonico e o ra-
paz se magoa. Keyla conta às amigas seus 
sonhos com Tato e Deco e seu futuro com 
os dois. Tato e Deco discutem pela educa-
ção de Tonico, e Keyla afirma que ela é a 
responsável pelo menino. As amigas para-
benizam a atitude de Keyla. Benê anuncia 
que seu pai voltou para casa.

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

Independente de quanto você 
tente implantar seus projetos, eles 
não estão dando o resultado deseja-
do. Isso pode causar frustração, mas 
talvez sirva para você elaborar novas 
estratégias e fortalecer a sua von-
tade. Se algo não está funcionando 
como planejado, então tente novas 
estratégias e novas formas de aborda-
gem. Talvez você consiga resultados 
surpreendentes simplesmente anali-
sando a situação sob uma nova óti-
ca. Dê-se uma chance! O céu poderá 
surpreendê-lo favoravelmente.

Você precisa continuar sendo flexível 
e aberto às mudanças que o cosmo lhe pro-
põe. Somente assim você conseguirá avan-
çar rumo aos seus objetivos. A maioria dos 
projetos em que você está envolvido vão 
acabar dando certo, porém você não deve 
perder o foco e deve continuar a lutar para 
realizar os seus sonhos. Livre-se dos pro-
jetos com os quais não está diretamente 
envolvido e poupe suas energias para que 
possam ser dirigidas àquilo que realmente 
interessa. Você ainda precisa de apoio de 
amigos e colegas; se você demostrar mais 
autoconfiança conseguirá ainda resultados.

Enquanto estiver sob a influência 
da Lua Cheia de Escorpião, você precisa 
controlar suas reações emocionais, pois 
terá tendência a entrar facilmente numa 
DR sem sentido algum, prejudicando o 
seu relacionamento pessoal. Este descon-
trole pode ser evitado se você canalizar 
essa energia em atividades esportivas de 
lazer, mas sem se preocupar em competir. 
A verdadeira canalização energética vem 
do contato com a natureza e da busca do 
equilíbrio entre o corpo e a mente. Se você 
tiver que dar ínicio a uma nova dieta, esta 
será a semana ideal.

Esta será uma semana muito tensa 
para o taurino que estará sob a influência 
da Lua Cheia de Escorpião! Com esta con-
figuração as emoções reprimidas afloram 
e podem explodir de forma descontrola-
da, causando enormes estragos! Por esta 
razão redobre o autocontrole com exer-
cícios de harmonização para equilibrar a 
mente e o corpo e não deixar que even-
tuais obstáculos o desestabilizem. Longos 
passeios ao ar livre e irão ajudá-lo nesse 
intuito porque ao caminhar poderá refletir 
sobre os assuntos que mais lhe produzem 
desequilíbrio. 

Enquanto Mercúrio avança nos ultima 
graus de Escorpião, sua mente estará apta 
a elaborar algumas mudanças radicais em 
sua vida e permitirá que implante novas 
estratégias de comportamento que serão 
muito úteis em seu futuro. Ao ingressar 
em Sagitário no dia 07, Mercúrio poderá 
ajudá-lo bastante, deixando sua mente 
mais leve e apta a elaborar novos projetos. 
Você estará com mais vontade de passear, 
viajar e sair por aí procurando novas aven-
turas que poderão servir para ampliar suas 
ideias que, consequentemente, se torna-
rão mais criativas e também bem mais oti-
mistas. Deixe a vida lhe surpreender!

A Lua Cheia desta semana influencia 
também o seu signo e de forma positiva, 
permitindo que você faça modificações ou 
transformações em alguma parte de sua 
vida que não parece estar dando certo. 
De fato, a Lua Cheia de Escorpião se en-
contra no signo de Touro, signo relativo 
as campo financeiro e que, portanto, irá 
permitir que você realize investimentos 
e aquisições de bens materiais. Assuntos 
relativos a heranças e legados, pendências 
judiciais ou processos em andamento te-
rão solução favorável. Como você se senti-
rá mais disposto, pode pensar também em 
investir mais tempo nos relacionamentos.

A Lua Cheia de Escorpião pode fa-
zer surgir alguns sentimentos guardados 
no mais profundo de seu ser e isso pode-
rá incomodá-lo causando mal-estar. Você 
poderá ficar perturbado, porém terá a 
possibilidade de esclarecer uma situação 
pouco clara e então se sentirá bem ali-
viado. No campo profissional você deve 
procurar novas estratégias para poder 
superar os obstáculos e desafios que 
insistem em atrapalhar o seu sucesso, 
porém evite bater de frente com colegas 
ou chefes. Evite emitir criticas e não dis-
pute território com seus rivais! Focalize 
nos seus objetivos.

Algumas perturbações momentâ-
neas vieram atrapalhar o seu bem-estar, 
porém você não deve dar muita impor-
tância a esses percalços que aos poucos 
irão sendo resolvidos naturalmente. 
Apesar de nem sempre conseguir ver 
claramente para onde você está indo, 
deve continuar insistindo para implantar 
os seus projetos pessoais. Com uma ati-
tude positiva em relação às pessoas ao 
seu redor, acabará conseguindo angariar 
aliados e colaboradores que o ajudarão 
a concluir os projetos nos quais está en-
volvido. Você poderá precisar de um au-
xilio extra para resolver uma pendência:.

Uma mudança importante ocorre 
nesta semana no seu signo: a primeira 
será provocada pela saída de Vênus que, 
em seu domicilio, estava espalhando be-
nesse para os librianos. Nesta semana 
Marte ingressa em Libra produzindo uma 
onda de energia nova capaz de estimular 
sua vontade e promover uma hiper-ativi-
dade física e mental. Este não é um bom 
momento para discutir a relação com seu 
parceiro. Mesmo no ambiente profissional 
você deve evitar confrontos, pois não con-
seguirá manter o seu proverbial equilíbrio. 
Tome cuidado nos afazeres, pois poderá 
sofrer pequenos acidentes. Canalize sua 
energia em atividades físicas.

As suas atividades profissionais ga-
nham um impulso extra devido às con-
figurações astrológicas desta semana. 
Vênus ingressa em seu signo, lhe pro-
porcionando mais benesse e bons resul-
tados financeiros no campo profissional. 
Se estiver procurando um parceiro esta 
será uma ótima semana, pois o amor 
poderá bater â sua porta! O momento 
é ideal para efetuar pequenas cirurgias 
estéticas! Dedique-se às suas ocupações 
diárias com empenho e confiança e ofe-
reça suas opiniões sempre que solicita-
do, com convicção mas sem arrogância. 
Você obterá ótimos resultados de suas 
iniciativas.

Você precisa aproveitar essas ultimas 
semanas de Saturno em seu signo para 
fortalecer ainda mais as bases de seu ne-
gocio e estruturar com firmeza sua vida 
profissional. Com uma atitude positiva 
você irá levar adiante seus projetos, ape-
sar das dificuldades que o cosmo ainda 
coloca em seu caminho. O trabalho em 
equipe pode ser de auxilio e conforto, 
pois compartilhando as tarefas mais pesa-
das elas lhe parecerão mais leves. Se você 
conseguir imprimir uma dinâmica mais 
vibrante conseguirá superar os obstáculos 
mais difíceis, alcançar o sucesso e estabe-
lecer conquistas duradouras. Continue a 
se cuidar com atividades físicas.

Você está percebendo que seu dia a 
dia está mais prazeroso e seu trabalho co-
meça a lhe oferecer melhores resultados. 
Use essa energia positiva para implantar 
novos projetos e começar a estabelecer 
as estratégias necessárias para conseguir 
o sucesso que você almeja! Mantenha 
um bom relacionamento com seus cole-
gas e superiores e mesmo ao defender 
com firmeza o seu ponto de vista, não se 
torne arrogante em seu posicionamento 
pessoal! Aproveite também para resolver 
pendências pessoais e fortalecer os rela-
cionamentos familiares. De nada adianta 
guardar mágoas que somente lhe fazem 
mal. Releve!

Tatá Werneck está dando um bai-
le digno de aplausos com o seu diver-
tidíssimo talk show “Lady Night”, com 
exibição de segunda a sexta-feira, às 
22h.

Lady Night, com Tatá Werneck, 
é atração do Multishow

Polêmica e engraçada, a come-
diante está já na segunda temporada 
da atração e recebeu nesta semana 
nomes como Pablo Vittar, Cleo Pires, 
Cauã Reymond, Neymar e Caio Castro. 

Sia se mostrou mais esperta do 
que era esperado. Conhecida por pre-
zar pela sua privacidade , ela decidiu 
se vingar de um fotógrafo que tentou 
vender alguns cliques seus, em que 
aparece completamente nua. 

Ela usou suas redes sociais para 
compartilhar o clique com seus segui-
dores, junto com um recadinho bem 
humorado: “Aparentemente alguém 
está tentando vender fotos nuas mi-
nhas aos meus fãs. Guardem o dinhei-
ro de vocês, aqui está a foto de graça. 
Todo dia é Natal!”, em tradução livre, 
ironizando aqueles que tentaram fa-
zer dinheiro com a exposição indevi-
da de seu corpo.

A imagem divulgada pela cantora 
mostra ela de costas, com uma marca 
d’água, “prévia do cliente”, e ainda é 
possível notar que a imagem foi foto-
grafada pela agência FameFlyNet. Há 
ainda a mensagem do vendedor: “Se 

Sia vaza própria foto nua 
e frustra paparazzi 

você comprar, a foto vai estar nítida e 
você receberá mais 14 imagens”, em 
tradução livre. Nas redes sociais, os 
fãs da cantora enlouqueceram com 
sua forma peculiar e irônica de se 
vingar após ter sido fotografada sem 
autorização. 
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Quem tem a pele oleosa sabe 
bem o quanto os cravos causados 
pelo acúmulo de resíduos no inte-
rior dos poros podem ser incômo-
dos e resistentes. No entanto, se a 
sensação é de que eles custam a de-
saparecer, existem 3 formas simples 
de renovar a aparência do rosto e 
dar adeus aos cravinhos em poucos 
minutos! Confira:

1. Máscaras
Se a ideia é eliminar e prevenir 

os cravos, as máscaras faciais são 
um dos tratamentos mais eficientes 
justamente por serem super rápidas 
na remoção das impurezas do rosto. 
Em geral, após aplicação do produto 
por toda a face, basta esperar alguns 
minutos - entre 10 ou 20, depen-
dendo do tipo usado - para ter um 
resultado de pele limpa, renovada e 
sem cravos e espinhas tão aparentes 
quanto antes.  Vale lembrar que, es-
pecialmente nessa tarefa de desobs-
trução dos poros, o recomendado é 
preferir as máscaras de argila cinza 
ou verde pois esses dois tipos ofere-
cem propriedades secativas, antioxi-
dantes e cicatrizantes.

2. Vaporização
Simples e fácil de fazer em casa, 

a vaporização é um ritual bem im-
portante no processo de remoção 
dos pontinhos pretos da pele. O 
processo consiste em aquecer um 

Dicas que auxiliam na remoção dos cravos
pouco de água, colocá-la em uma 
tigela, deixar o rosto próximo ao lí-
quido - mas sem encostar - e ficar ali 
por alguns minutos até que os poros 
se abram e fique mais fácil remover 
os cravos. No entanto, é importante 
tomar o devidos cuidados na hora 
de “espremer” os pontinhos pretos. 
Para que o processo não cause ne-
nhum tipo de inflamação, envolva 
os dois dedos indicadores em papel 
toalha e, com cuidado, remova os 
cravos - lembrando de trocar o papel 
conforme for avançando para outras 
áreas da face e finalizar a pequena 
limpeza com a aplicação da água mi-
celar.

3. Esfoliação
A esfoliação, por fim, é a última 

dica rápida e simples de fazer em 
casa para retirar o excesso de sujeira 
e sebo dos poros em poucos minu-
tos. Nessa dica, ter um bom gel es-
foliante em mãos faz toda diferença 
no resultado - com uma pele livre de 
células mortas e com o nível de ole-
osidade controlado. Esse passo, no 
entanto, merece ser repetido com 
frequência para que a prevenção 
seja feita da forma certa. Em geral, 
o indicado é usar um gel esfoliante 
no ritual de beleza uma vezes na se-
mana para peles normais e 3 vezes 
na semana para peles muito oleosas.

Peles oleosas necessitam maiores cuidados e limpeza frequente

Existe uma rotina de cuidados 
com a pele que deve fazer parte do 
seu dia a dia, pela manhã e à noite. 
Afinal, quando o rosto é corretamen-
te higienizado, os ativos presentes 
nos cosméticos penetram melhor na 
pele - e a cútis fica luminosa

Normal ou seca
“Opte por uma loção ou, em 

casos mais severos, um creme de 
limpeza, que dispensa o uso de 
água”, sugere a dermatologista Éri-
ca Monteiro, de São Paulo. Aplique 
o produto com um algodão fazendo 
movimentos circulares. Assim, você 
não retira tanto a oleosidade natural 
do rosto e evita o ressecamento.

Sensível
É melhor usar géis de limpeza 

Os principais cuidados na 
limpeza da pele

sem sabão. Como eles não contêm 
agentes detergentes, não modificam 
significativamente o pH da pele, sen-
do, portanto, menos agressivos.

Oleosa
“Sabonetes líquidos específicos 

para esse tipo de pele e que ainda le-
vem extratos naturais que controlam 
o sebo, como os de camomila, calên-
dula e erva-doce, são boas opções 
para remover a sujeira e a camada 
de gordura”, afirma a dermatologis-
ta Claudia Marçal, de Campinas (SP). 
Nesse caso, também é indicado o 
uso de um adstringente para com-
pletar a limpeza. Um ponto impor-
tante: sempre lave o rosto com água 
fria. Em peles secas, a água quente 
agrava o ressecamento e, em peles 
oleosas, pode provocar o efeito re-
bote.

2. Tonifique
A função do tônico é regular 

o pH da pele, que pode sofrer al-
terações por causa das agressões 
externas e até do sabonete. Alguns 
tipos ainda controlam a oleosidade 
e o brilho do rosto. “Além disso, o 
tônico ajuda a remover qualquer im-
pureza que tenha resistido à higiene 
facial, realizando uma limpeza ainda 
mais profunda”, explica a dermato-
logista Carla Vidal, de São Paulo.

Dê preferência às versões sem 
álcool, pois a substância, irritante, 
pode manchar a pele quando expos-
ta ao sol ou ressecá-la demais. Pro-
cure também por produtos à base 
de extratos florais ou botânicos, in-

gredientes que, além de equilibrar o 
pH, refrescam a pele e reduzem os 
poros.

3. Hidrate
Com a pele limpa e fresca, parta 

para a aplicação do hidratante, de 
preferência já com ação anti-idade. 
Por conter textura fluida e alta con-
centração de ativos, o sérum costu-
ma ser o mais indicado pelos der-
matologistas. “O ácido hialurônico 
fragmentado pode estar na fórmula 
como ingrediente principal, pois 
tem boa absorção, hidrata profun-
damente e deixa a pele com aspecto 
descansado”, afirma Claudia Marçal. 
Ingredientes antioxidantes e clarea-
dores de manchas vêm em seguida 
como boas opções. Para o dia, fina-
lize o ritual aplicando um protetor 
solar com FPS 30, no mínimo.

Cuidados noturnos
Antes de limpar o rosto, não se 

esqueça de retirar a maquiagem com 
um demaquilante específico para o 
seu tipo de pele. Repita, então, os 
mesmos passos da rotina do dia.

Borrife água termal gelada logo 
após o tônico. “Os agentes calman-
tes contidos nela ajudam a recupe-
rar o tecido e preparar a pele para 
receber o creme noturno”, diz Clau-
dia Marçal.

Essa é a hora de reparar a pele 
dos danos sofridos durante o dia. 
Produtos clareadores e regenerado-
res com ácidos glicólico, salicílico 
e retinoico, fotossensíveis, são os 
mais indicados.

Sabonetes líquidos específicos para esse 
tipo de pele e que ainda levem extratos 
naturais que controlam o sebo

Que a academia é um assunto 
delicado, todos sabem, até aqueles 
que protelam o início do exercício 
porque têm preguiça. Mas um novo 
tratamento- de choque - vem prome-
tendo trabalhar intensamente todos 
os músculos enquanto o treino con-
tinua normalmente, chegando assim 
a um resultado melhor.

O treino de eletroestimulação 
muscular (EMS) funciona da seguin-
te maneira: a pessoa que vai fazê-lo 
coloca um cole com fios e eletrodos, 
que vão captar e transmitir correntes 
elétricas. Como o colete não cobre 
o corpo todo, também é necessário 
colocar umas “faixas” de eletrodos 
que tão ligadas a ele em algumas 

Novo tratamento promete 
definir músculos sem a
tradicional malhação

Famosas como Bruna Marquezine e Grazi 
Massafera aderiram ao EMS

áreas do corpo, como braços, coxas 
e bumbum, por exemplo. Os choques 
liberados agem nas fibras musculares. 
Um dos maiores atrativos desse treino 
de eletroestimulação é que tudo isso 
acontece em 20 minutos. 



Gazeta - sexta-feira, 10 de Novembro de 2017 - Caderno BeatsAgenda

Confira a programação para o final de semana
Sábado

Festa: Acocados Open Bar
Onde: Show Bar - Carllos 

Barbosa
Quando: 11 de novembro, a 

partir das 23:30h
Quanto: R$ 60,00
Festa: Segue o Baile - Festa 

Hip-Hop Funk
Onde: Estação Bangalô
Quando: 10 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto: R$ 25,00
Festa: 3.8 Fest (Aniversário 

Iruam)
Onde: Ferrovia Live
Quando: 11 de novembro, a 

Está aberto o Natal di Bacco no 
roteiro turístico da Vinícola Aurora, 
decoração natalina que já virou atra-
ção para os visitantes e moradores 
de Bento Gonçalves (RS). A instalação 
tem como centro o deus do vinho 
com roupa de Papai Noel e este ano, 
em sua sétima edição, trás novidades: 
o fundo com imagem de parreirais e 
no chão as tinas onde se faz a tradi-
cional pisa das uvas, cenário propício 
para os turistas posarem para fotos e 
entrarem no clima.

A decoração especial segue até 
14 de janeiro, época de intenso fluxo 
de turistas de todas as partes do Bra-
sil e do exterior, que visitam o roteiro 
turístico da maior vinícola do Brasil. O 
que nunca falta é o apelo de susten-
tabilidade aliado à magia das festas 

Vinícola Aurora abre as
portas para a sétima edição 
do Natal di Bacco
Decoração este ano inclui fundo de parreirais e tinas, 
para os visitantes posarem “pisando” nas uvas

natalinas que a Aurora imprime nessa 
instalação: o Natal di Bacco é cons-
truído com materiais reutilizados, 
como rolhas e garrafas, com muita 
luz e alegria para brindar a mais bela 
festa cristã.

Podem ser vistas pelo trajeto 
algumas “árvores” montadas com 
garrafas de vinhos e sucos vazias, 
colocadas como se fossem galhos, 
unidas à base por uma serpentina de 
luzes de led, que ilumina de dentro 
para fora.

A visitação na Vinícola Aurora é 
gratuita e pode ser feita nos seguin-
tes horários: De segunda a sábado 
das 8h15min às 17h15min, domingos 
das 8h30min às 11h30min.

Para agendamento de grupos: 
Fone: (54) 3455.2073 ou 3455.2095

partir das 22h
Quanto:  R$ 20,00
Festa: Kool - Manimal
Onde: Estação Bangalô
Quando: 11 de novembro, a 

partir das 22h
Quanto:  R$ 50,00
Festa: Aniver 11 anos Banga-

lô: Jesus Luz + Larissa Lahw
Onde: Estação Bangalô
Quando: 14 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto:  R$ 30,00
Festa: Rock no Vale - 1°edição
Onde: Vale dos Vinhedos
Quando: 15 de novembro, a 

partir das 9h

A tão aguardada edição do Spa-
rkling Night Run vai acontecer no sába-
do (11). O evento, além da tradicional 
corrida noturna, agrega uma estrutura 
com a opção de seis  food trucks e wi-
nes bar. O acesso será livre ao público, 
que só pagará o que consumir. A estru-
tura será armada no entorno da Via del 
Vino, a partir das 18h e ficará em fun-
cionamento até as 23h.

A maratona, que inicia às 20h30, 
terá como pontos de partida e chegada 
a Prefeitura. Serão duas modalidades 
de percurso, uma de cinco quilômetros 
e outra de 10 quilômetros. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefo-
ne (54) 2105.1999 ou pelo e-mail conta-
to@sparklingnightrun.com.br.

Foodtrucks participantes
Diversos Gourmet: Massa tortiglio-

ne com molho branco com bacon ou 
molho ragú de costela

Sparkling Night Run acontece neste sábado
Guaxinins Pizza e Hot Dog: Espa-

guete ao molho sugo
Mister Pankekas: Panquecas de 

guisado ou de presunto e queijo
Nega Maluca: Talharim caseiro ao 

molho do Chef (tomate seco e nata) ou 
de tomatinho cereja e manjericão

Polentruck: Penne ao molho de 
galinha caipira ou de funghi 

Sweet Babi: Bolo de pote 
Trailer Colheita Butique Sazonal: 

Talharim caseiro ao molho de cogu-
melos frescos e queijo Brie ou La Mare 
(mexilhões,camarão, polvo e lula)

Maratona começa às 20h30 e prova terá dois circuitos



A princesa é presença constante de 
desfiles de moda
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Se Grace Kelly foi uma das prin-
cesas mais estilosas e copiadas no sé-
culo XX, sua prole não deixa nada a 
desejar. A norte-americana, consorte 
de Rainier III de Mônaco, deixou um 
filho, Albert, e duas filhas, Stephanie 
e Caroline, que deram o que falar nas 
décadas de 80 e 90. Agora é a vez da 
outra geração dos Grimaldi.

Uma delas é Jazmin Grace Grimal-
di, de 25 anos, que é filha de Albert, 
fruto de um relacionamento relâmpa-
go e não oficial. A filha do monarca 

O estilo das princesas de Mônaco
mora nos Estados Unidos e vem in-
vestindo na carreira de atriz, além de 
ter estrelado o editorial na Harper’s 
Bazaar, clicado por Michael Avedon, 
neto do icônico fotógrafo Rcihard 
Avedon, que não por acaso, traba-
lhou com Grace Kelly diversas vezes.

Já a outra neta da estrela de 
Hollywood que está nas capas de 

Tatiana segue um estilo hippie chic, bem 
diferente do habitual clássico Ensaio de Jazmin para a Harper’s Bazar

Quem clicou a filha de Albert, foi Micha-
el Avedon, neto do icônico fotógrafoCharlotte puxou a beleza de Grace Kelly

revistas é Charlotte  Casiraghi, de 31 
anos, filha de Caroline com o indus-
trial italiano Stefano Casiraghi.

Outra princesa, não descendente 
direta de Grace, é a mulher de Andrea 
Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, de 
34 anos. Herdeira de uma fortuna co-

lombiana,  (é filha do falecido empre-
sário colombiano Julio Mario Santo 
Domingo (1958 - 2009) e da socialite 
brasileira Vera Rechulski), Tatiana tem 
um estilo às avessas do clássico tra-
dicional das princesas. Ela aposta em 
hippie chic e é dona, com uma amiga, 
da empresa e marca de roupas Mu-
zungu Sisters.



Tecnologia Gazeta - sexta-feira, 10 de Novembro de 2017 - Caderno Beats

O ministro de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação e Comunicações, Gil-
berto Kassab, anunciou nesta terça-
-feira (24) a retomada, a partir de 
2018, do Prêmio Jovem Cientista. A 
última edição do prêmio havia sido 
em 2015.

No próximo ano, o tema da pre-
miação será “Inovações para a con-
servação da natureza e transforma-
ção social”. As inscrições começam 
no final de janeiro e a premiação 
pode chegar a R$ 40 mil.

O prêmio é uma parceria do 
Centro Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), da 
Fundação Roberto Marinho, da Fun-
dação Boticário e do Banco do Brasil.

“Não há hipótese de um país 
superar uma crise sem investimento 
em inovação e ciência. O prêmio vem 
envolvido em um simbolismo. Ele 
chama a atenção do jovem para a sua 

Prêmio Jovem Cientista 
será retomado em 2018
Edição do próximo ano terá como tema a
conservação da natureza e a transformação social

No próximo ano, o tema da premiação será “Inovações para a conservação da 
natureza e transformação social”. As inscrições começam no final de janeiro e a 
premiação pode chegar a R$ 40 mil 

participação no mundo da ciência”, 
afirmou Kassab, durante o anúncio.

Esta será a 29ª edição do prê-
mio, que terá cinco categorias: mes-
tre e doutor, estudante de ensino 
superior, estudante de ensino mé-
dio, mérito institucional e mérito 
científico. A premiação está aberta 
a alunos da rede pública e privada.

Lançado em 1981, o Prêmio 
Jovem Cientista tem como objetivo 
revelar talentos, impulsionar a pes-
quisa no país e investir em jovens 
pesquisadores.

“A gente acha que o prêmio é, 
principalmente, uma possibilidade 
para essa meninada entender que 
a ciência é um caminho de inserção 
e ascensão profissional”, afirmou 
Hugo Barreto, secretário-geral da 
Fundação Roberto Marinho, que 
participa do prêmio desde sua pri-
meira edição. 

A Suprema Corte dos Estados 
Unidos se recusou nesta segunda-
-feira (6) a rever uma disputa sobre 
patentes entre a Samsung e a Apple, 
não acolhendo um apelo feito pela 
sul-coreana de uma decisão em pri-
meira estância. Com isso, a empresa 
terá que pagar uma multa de cerca de 
US$ 120 milhões para a Apple.

A decisão, que havia sido deferi-
da em 2016, diz que a Samsung in-

Samsung perde disputa 
contra Apple na Justiça 
norte-americana

Decisão em primeira estância foi deferida no ano passado

fringiu patentes da Apple em várias 
características do iPhone, tais como: 
deslizar para desbloquear, autocor-
reção e links rápidos, que automati-
camente transformam informações 
como endereços e números de tele-
fone em links.

A defesa da Samsung alegava que 
os juízes modificaram erroneamente 
a lei ligada a patentes e à atribuição 
de injunções, acrescentou Samsung.

Um novo golpe está circulando 
pelo WhatsApp: o da CNH falsa. Caso 
acesse o site fraudulento, que pro-
meteria a habilitação gratuita, a víti-
ma é induzida a compartilhar o link 
com outros dez amigos ou grupos no 
WhatsApp, disseminando o golpe. 

De acordo com a PSafe, fabri-
cante do antivírus de celular DFNDR, 
270 mil brasileiros usuários que uti-
lizam o DFNDR receberam o golpe 
em uma semana. Mas o golpe pode 
ter chegado em até três milhões de 
pessoas que não utilizam o produto.

O golpe
A página promete a inscrição 

online no programa de “CNH social”. 
No entanto, a CNH social, que exis-
te de fato, vale apenas para alguns 
estados e delimita restrições para a 
obtenção do benefício. Para se “ins-
crever”, a vítima deve fornecer seu 
nome completo, data de nascimento 
e estado no qual reside. Após con-
firmar a inscrição e compartilhar a 
fraude com seus contatos, a vítima 
é levada a uma página no Facebook 
que já possui milhares de comparti-
lhamentos e curtidas. A página traz 
informações sobre outros programas 
sociais, como o Bolsa Família. Todos 
os links são falsos e não têm qual-
quer ligação com canais oficiais do 
governo.

Empresa alerta para golpe da CNH 
gratuita via WhatsApp

Vítimas recebem link via WhatsApp e são direcionadas a uma página falsa que pede 
informações pessoas

O objetivo dos criminosos é co-
letar informações para aplicar novos 
golpes no futuro ou mesmo vender 
as informações pessoais das vítimas. 

Sendo assim, quem forneceu suas 
informações na página falsa deve 
redobrar a cautela para não cair nas 
fraudes que podem chegar.

A Nikon  anunciou na segunda-
-feira (06) que não vai mais vender 
câmeras, lentes e acessórios foto-
gráficos no Brasil. A Nikon Store, 
loja online da fabricante que comer-
cializa os produtos no país, será en-
cerrada no dia 31 de dezembro de 
2017.

Segundo a nota da companhia, 
a mudança é devido a  uma reestru-
turação nos setores de pesquisa e 
desenvolvimento, vendas e fabrica-
ção em escala global.

O fim do comércio direto para 
o mercado brasileiro foi uma das 
medidas adotadas para otimizar a 
organização dessas áreas. Apesar 

Nikon não vai mais vender
câmeras e acessórios no Brasil
Medida vai valer para a loja virtual da empresa, a Nikon Store

Nikon Store vai sair do ar no dia 31 de dezembro

disso, para quem já tem câmera, a 
garantia vigente continuará valendo 
normalmente, seja para produtos 
comprados no varejo ou para os ad-
quiridos no e-commerce da Nikon 
até o dia 31 de dezembro. Os itens 
fora do prazo de garantia deverão 
ser encaminhados para a assistência 
técnica, que continuará operando 
no país.

A assistência técnica, vale res-
salta, não será impactada pela rees-
truturação, portanto produtos com 
defeito de fabricação que estiverem 
na garantia serão substituídos.

Já os dispositivos fora da ga-
rantia ou danificados pelo usuário 

serão consertados nas autorizadas 
com cobrança.

Eletrônicos ainda
poderão ser encontrados 
no país

Os produtos da Nikon serão 
encontrados no Brasil, mas através 
de terceiros e importação. A Nikon 
Store frequentemente vende seus 
artigos por valores mais altos do 
que o praticado pelo e-commerce 
nacional. A D5600, por exemplo, 
sai a R$ 3.790 na loja própria e é 
encontrada por cerca de R$ 3.250 
no varejo.
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A Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm) divul-
gou na segunda-feira (06) que a Black 
Friday deve render R$ 2,506 bilhões 
ao comércio eletrônico em 2017, va-
lor 18% superior que o gerado no ano 
passado. A expectativa é de que as 
lojas virtuais recebam 10 milhões de 

Associação do comércio eletrônico 
estima ganhos de R$2,5 bilhões
com a Black Friday
Valor da estimativa é 18% maior que o gerado em 2016

 Informática e moda estão entre os segmentos mais buscados pelos consumidores

pedidos no período de promoções, 
com valor médio de R$ 246 cada um. 
Os produtos que devem ser mais bus-
cados pelos consumidores são dos 
segmentos de informática, celulares, 
eletrônicos, moda e decoração.

A estimativa da ABComm para a 
Black Friday é semelhante com a da 

Ebit, empresa de informações sobre 
o comércio eletrônico brasileiro, e 
que estima que as vendas alcançam 
R$ 2,185 bilhões, uma alta de 15% na 
comparação com 2016. O valor da Ebit 
é menor porque a empresa considera 
que os pedidos de produtos serão me-
nores e os valores mais elevados. 

Um novo recurso disponível 
pelo Google, chamado de 3D Ac-
cessMars, permite que as pessoas 
explorem o território de Marte.

Criado em parceria com a 
Nasa, o mapa apresenta as cra-
teras do planeta vizinho, através 
da Curiosity, sonda que a agência 
mantém em Marte, e pode ser 
melhorada com ajuda de óculos 
de realidade virtual ou fones de 
ouvido.

Pesando 900 kg, a Curiosi-
ty está em Marte há cinco anos. 

Google permite tour
virtual por Marte

Sonda está em Marte há cinco anos e gera imagens de alta qualidade

Equipada com 17 câmeras, a son-
da gera imagens de alta qualida-
de. É possível navegar por Marte 
pelo desktop ou smartphone, em 
uma visão de 360º.

Outra curiosidade é que ao 
invés da velocidade real de 3,8 cm 
por segundo da máquina, o usu-
ário pode se deslocar bem mais 
rápido. Katie Stack Morgan, cien-
tista do Laboratório de Propulsão 
a Jato da Nasa, acompanha o tour. 
Ela é dona da voz que tece os co-
mentários sobre a viagem. 

O Twitter há algum tempo per-
mitiu em caráter experimental, que 
alguns usuários colocassem o dobro 
de caracteres em suas postagens. E 
agora este recurso está disponível 
para todo o público ocidental.

Segundo o anúncio feito no blog 
da rede social, o aumento não oca-
sionará “entulho” da rede social. Isso 
porque os participantes dos testes 
não passaram a postar apenas men-
sagens de 280 caracteres: embora 
isso tenha ocorrido nos primeiros 
dias, o comportamento do público 
na plataforma se “normalizou” quan-
do a mudança deixou de ser novida-
de.

Ou seja, penas 1% dos tweets 
com limite dobrado atingiram os 280 
caracteres.  De resto, a maioria per-
maneceu nos hábitos de postagens 
curtas, com apenas 5% do público 

Twitter dobra número limite de caracteres

Novidade só vale para locais que utilizam alfabeto romano

passando dos costumeiros 140 ca-
racteres e 2% chegando aos 190.

A novidade só está funcionando 
em territórios que utilizam o alfa-
beto romano. Outras regiões, como 

Japão, Coreia e China, ainda estão li-
mitadas aos 140 caracteres, visto que 
seus idiomas “amontoam” menos ca-
racteres e, por isso, raramente atin-
giam o limite original da rede social.

O Google marcou para 14 de 
novembro um evento em sua sede 
em São Paulo para apresentar o 
Android Pay aos consumidores. A 
carteira digital, como é chamado 
o recurso, permite usar o celular 
para fazer pagamentos por proxi-
midade, utilizando o NFC do dis-
positivo.

A tecnologia é semelhante ao 
Samsung Pay, que já funciona no 
país, e do Apple Pay, que ainda não 
chegou ao Brasil. O Android Pay já 
funciona há dois anos nos Estados 
Unidos e foi lançado como resposta 
ao Apple Pay.

Como funcionará
O serviço funciona como uma 

Android Pay será lançado em 
14 de novembro pelo Google

Serviço funciona como
uma carteira digital

carteira digital, na qual o usuário 
cadastra os cartões de crédito e 
débito.

O pagamento é feito por pro-
ximidade, ao encostar o smartpho-
ne na máquina de cartões. Ambos 
os dispositivos precisam ter NFC. 
A princípio, clientes do Banco do 
Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa e Porto 
Seguro, com cartões Mastercard, 
Visa e Elo poderão se cadastrar.

Além do smartphone com NFC, 
o serviço exige como requisito 
mínimo o sistema operacional An-
droid, a partir da versão 4.4 KitKat. 

Katie Stack Morgan, cientista do Laboratório de 
Propulsão a Jato da Nasa, é dona da voz que 
tece os comentários sobre a viagem
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Alteração do sono, dificulda-
de para adormecer ou continuar 
dormindo. Adormecer em horá-
rios impróprios ou ficar longas 
horas a mais na cama. Esses são 
apenas alguns dos sintomas pa-
drão relacionados aos distúrbios 
do sono.

A dificuldade que nem sem-
pre está associada a uma doen-
ça, segundo a Sociedade Brasilei-
ra do Sono, se é exagerada é o 
principal alerta para um proble-
ma crônico. As primeiras mani-
festações dos distúrbios do sono 
se dão através de alterações de 
humor e de memória e de ca-
pacidades mentais (cognitivas), 
como aprendizado, raciocínio e 
pensamento. 

Segundo especialistas, a 
boa qualidade do sono é tão im-
portante para a saúde do corpo 
quanto a alimentação e a prática 
de esportes. Dormir menos pode 
afetar o indivíduo física e men-
talmente, é o que alerta a Socie-
dade Brasileira do Sono em seu 
site. Com efeitos cumulativos, 
pessoas que sofrem com os dis-
túrbios durante à noite acabam 
se tornando grandes candidatos 
a desenvolver doenças como hi-
pertensão e diabete. 

Atualmente, especialidades 
como neurologia, pneumologia, 
otorrinolaringologia e psiquia-

Distúrbio do sono atinge quase 50% da população       mundial e está associada à estresse e ansiedade
Segundo especialistas, uma boa qualidade de sono é tão importante para a saúde do corpo quanto a alimentação correta                  e a prática de esportes 

tria são as que mais atendem a 
população com problemas liga-
dos ao sono. Identificar as cau-
sas das perturbações do sono, 
conforme alertam os médicos, é 
o primeiro passo a dar para com-
bater o problema.

Centros especializados no 
tratamento dos transtornos do 
sono, em Porto Alegre, já ofe-
recem exames como a polisso-
nografia (estudo do sono) que 
acompanha a evolução do sono 
do paciente. Este tipo de exa-
me é normalmente indicado em 
caso de distúrbios respiratórios 
durante o sono, controle pós-
-tratamento da apneia obstrutiva 
do sono, alterações motoras e de 
comportamento durante o sono, 
síndrome das pernas inquietas e 
insônia.

 
Principais sintomas e
tratamentos para os
distúrbios do sono 

Pernas inquietas  
Característica: uma irresis-

tível vontade de movimentar 
as pernas devido a sensações 
estranhas e desagradáveis que 
ocorrem principalmente à noite 
e quando o paciente se encontra 
em repouso.

Tratamento: Pode ser pres-
crito o uso de medicamentos de 
acordo com as particularidades 

de cada paciente, principalmen-
te no que se refere à idade, seve-
ridade dos sintomas e frequência 
dos mesmos. 

Sonambulismo 
Característica: sentar na cama 

e falar durante o sono, caminhar 
pelo quarto ou pela casa, andar 
de olhos abertos, ter dificuldade 
em ser acordado, não lembrar o 
episódio ao ser acordado, reagir 
de forma brusca, andar de braços 
estendidos.

Tratamento: varia conforme 
a gravidade do caso e consiste 
em orientação, medidas com-
portamentais e medicamentos, 
porém, quando começa na vida 
adulta é preciso fazer um diag-
nóstico diferencial com outras 
patologias neurológicas. 

Insônia 
Característica: é um sintoma e 

não uma doença. Existem vários 
fatores que podem causar a in-
sônia. Como exemplo é possível 
citar: má higiene do sono (incor-
reta programação consistindo de 
sono diurno freqüente, selecio-
nando altamente variável hora 
de dormir ou subindo vezes, 
gastos excessivos montantes de 
tempo na cama; uso rotineiro de 
produtos contendo álcool, nico-
tina, cafeína ou, especialmente 
no período que antecede a hora 
de deitar; contratação de esti-

mulantes mentais, ativantes fisi-
cos, ou emocionalmente pertur-
badoras atividades muito perto 
da hora de dormir; uso freqüente 
da cama para outras atividades 
para além do sono (como assistir 
televisão, ler, estudar, merendas, 
pensamento, planejamento); fal-
ta de manter um ambiente con-
fortável na cama), medicamen-
tos, depressão, etc.

Tratamento: Pode ser medi-
camentoso (indutores do sono 
ou antidepressivos em pequenas 
doses) em alguns casos, porém, 
a associação de tratamentos tem 
apresentado melhores resulta-
dos. Os tratamentos alternativos 
ao medicamentoso incluem hi-
giene adequada do sono, psico-
terapia e técnicas de relaxamen-
to. 

Bruxismo 
Característica: ranger ou 

apertar os dentes inconsciente-
mente, por longos e contínuos 
períodos.

Tratamento: consiste em 
proteção dentária com placa de 
acrílico e uso de ansiolíticos ou 
antidepressivos. 

Sonolência excessiva  
Característica: episódios ir-

resistíveis de sono profundo a 
qualquer hora do dia.

Tratamento: medicamentos 
estimulantes. 

Apneia do sono  
Característica: sonolência, 

dificuldade de concentração, ir-
ritabilidade, sintomas de depres-
são, diminuição da libido, ronco, 
sudorese.

Tratamento: depende da gra-
vidade da doença, ou seja, se a 
doença for leve, o tratamento é a 
orientação de medidas de higie-
ne do sono, a perda de peso (em 
caso de peso excessivo) e a ava-
liação das vias aéreas superiores 
(garganta, nariz) pelo especia-
lista. Nas formas da doença, de 
moderada à grave, é usado um 
aparelho chamado CPAP (Pressão 
Positiva Contínua de Ar) durante 
o sono. Este aparelho é utilizado 
por meio de uma máscara nasal, 
onde a pressão de ar positiva 
mantém as vias aéreas desobs-
truídas. 

Terror noturno 
Característica: súbito aler-

ta acompanhado por manifes-
tações autônomas e compor-
tamentais de medo intenso 
durante o sono. O paciente ge-
ralmente se senta na cama, fica 
não-responsivo a estímulos 
exteriores e, se acordado, está 
confuso e desorientado.

Ocorre amnésia para o epi-
sódio, embora algumas vezes 
haja relatos de fragmentos de 
imagens oníricas vívidas muito 
breves ou alucinações. O epi-
sódio pode ser acompanhado 
por vocalizações incoerentes ou 
micção.

Tratamento: é feito em geral 
com tricíclicos e/ou benzodia-
zepínicos, resolvendo a maioria 
dos casos.

A paralisia do sono
A paralisia do sono é um 

transtorno que ocorre logo 
após acordar ou no momento 
em que se está tentando ador-
mecer e que impede o corpo de 
mexer, mesmo quando a mente 
está acordada. Assim, a pessoa 
acorda mas não consegue se 
movimentar, causando angústia, 
medo e terror.

Isto acontece porque du-
rante o sono o cérebro relaxa 
todos os músculos do corpo e 
mantém-nos imóveis para que 
se possa conservar energia e evi-
tar movimentos bruscos durante 
os sonhos. No entanto, quando 
acontece um problema de co-
municação entre o cérebro e o 
corpo durante o sono, o cérebro 
pode demorar para devolver o 
movimento ao corpo, originan-
do um episódio de paralisia do 
sono.

Durante cada episódio é 
possível o surgimento de aluci-
nações como ver alguém ao lado 
da cama ou ouvir barulhos es-
tranhos, mas isso apenas acon-
tece devido devido ao excesso 
de ansiedade e medo provocada 
pela falta de controle do próprio 
corpo.

Além disso, os sons ouvidos 
também podem ser justificados 
pelo movimento dos músculos 

Terror noturno é o súbito alerta acompanhado por manifestações autônomas e com-
portamentais de medo intenso durante o sono
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do ouvido, que continuando 
acontecendo mesmo quando to-
dos os outros músculos do cor-
po estão paralisados durante o 
sono.

Embora a paralisia do sono 
possa acontecer em qualquer 
idade, é mais frequente em ado-
lescente e jovens adultos com 
idade entre os 20 e os 30 anos, 
estando relacionada com hábi-
tos de sono pouco constantes e 
excesso de estresse.

O que fazer para sair da pa-
ralisia do sono

A paralisia do sono é um 
problema pouco conhecido que 
desaparece sozinho após alguns 
segundos ou minutos. No entan-
to, é possível sair mais rapida-
mente desse estado de paralisia 
quando alguém toca na pessoa 
que está tendo o episódio ou 
quando a pessoa consegue pen-
sar de forma lógica no momen-
to e foca toda sua energia para 
tentar movimentar os músculos.

Como evitar a paralisia do 

sono
A paralisia do sono tem sido 

mais frequente em pessoas com 
maus hábitos de sono e, por 
isso, para evitar que os episó-
dios possam acontecer é reco-
mendado melhorar a qualidade 
do sono, através de estratégias 
como:

Dormir entre 6 a 8 horas por 
noite;

Ir para a cama sempre na 
mesma hora;

Acordar todos os dias na 
mesma hora;

Evitar bebidas energéticas 
antes de dormir, como café ou 
refrigerantes.

Na maior parte dos casos, 
a paralisia do sono surge ape-
nas uma ou duas vezes durante 
toda a vida. Mas, quando ela 
acontece mais do que 1 vez por 
mês, por exemplo, é aconselha-
do consultar um neurologista 
ou um médico especialista em 
distúrbios do sono, que pode 
incluir o uso de remédio antide-

pressivos como Clomipramina.
Sintomas de paralisia do 

sono
Os sintomas da paralisia do 

sono, que podem ajudar a iden-
tificar este problema são:

Não conseguir mover o cor-
po apesar de estar supostamen-
te acordado;

Sensação de falta de ar;
Sensação de angústia e 

medo;
Sensação de estar caindo ou 

flutuando sobre o corpo;
Alucinações auditivas como 

ouvir vozes e sons não caracte-
rísticos do local;

Sensação de afogamento.

Embora possam surgir sin-
tomas preocupantes, como falta 
de ar ou sensação de estar flu-
tuando, a paralisia do sono não 
é perigosa, nem coloca em risco 
a vida. Durante os episódios, os 
músculos da respiração e todos 
os órgãos vitais continuam fun-
cionando normalmente.

Identificar as causas das perturbações do sono, conforme alertam os médicos, é o primeiro passo a dar para combater o problema



Mural da fofura
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Muitos têm ouvido falar no Méto-
do Montessori, que é um conjunto de 
teorias, práticas e materiais didáticos 
idealizado inicialmente pela italiana 
Maria Montessori. O método busca li-
bertar a natureza das crianças para que 
a educação se desenvolva com base na 
evolução dos pequenos, e não o con-
trário.

Os seis pilares educacionais de 
Montessori são:

- Autoeducação
- Educação como ciência
- Educação Cósmica
- Ambiente Preparado
- Adulto Preparado
- Criança Equilibrada
- Autoeducação
A criança, defende o método, é 

capaz de aprender sozinha. Montesso-
ri afirma que deve-se ter confiança na 
criança e para ajudá-las são utilizados 
materiais que podem ser manipulados 
pelas crianças e trabalhados em desa-
fios. 

Educação como ciência
A estrutura escolar mais comum 

hoje deriva de uma organização da 
época da Revolução Industrial e foi ba-
seada em hierarquias rígidas e relações 
de poder verticalizadas – e não naquilo 
que era melhor para o desenvolvimento 
da criança. Montessori era psiquiatra, e 
começou uma transformação na educa-
ção quando desenvolveu o Método da 
Pedagogia Científica (hoje chamado de 
Método Montessori). Por meio da cons-
tante observação das ações da criança, 
nós descobrimos, histórica e diaria-
mente, o que ajuda o seu desenvolvi-
mento e quais são as características de 
uma educação que, mesmo sendo mais 
eficiente do que a tradicional do ponto 
de vista do conteúdo trabalhado, cola-
bora constantemente para a construção 

Método Montessori liberta 
natureza das crianças

do equilíbrio interior e da felicidade na 
vida da criança e do adolescente.

Educação cósmica
Há muitas formas de se manter 

desperto o interesse da criança pelo 
mundo. Uma das mais belas é perceber 
que todas as coisas estão profunda-
mente conectadas e dependem umas 
das outras para existir. Isso permite à 
criança desenvolver um senso de grati-
dão para com tudo o que há no mundo 
e perceber a ordem subjacente à natu-
reza e ao universo. 

Ambiente preparado
 Nosso esforço em Montessori é 

devolver à criança o que lhe pertence, 
com ambientes de liberdade e inde-
pendência, onde tudo seja organiza-
do, oferecido e preparado para a ação 
infantil. É importante que o ambiente 
da criança fale com ela, que seja do seu 
tamanho, simples, minimalista mesmo, 
e que contenha objetos interessantes 
e importantes para sua caminhada de 
vida rumo à independência do adulto.

Adulto preparado
Todos os outros princípios só fun-

cionam quando o adulto que interage 
com a criança se esforça para, ele tam-
bém, transformar-se interiormente.

Montessori dizia que precisáva-
mos abandonar o orgulho de sermos 
adultos, e a ira contra a criança que 
não se conforma às nossas idealiza-
ções, planos e vontades. O adulto pre-
parado é um observador que confia na 
criança e busca nos atos dela as indica-
ções de suas necessidades. 

Criança equilibrada
A criança nasce com o guia inte-

rior. Existe, na criança pequena, algo 
que indica qual o tipo de esforço ne-
cessário nessa fase da vida (andar, 
pular, correr, falar, aprender isso ou 
aquilo).

Se esse guia puder efetivamen-
te direcionar a ação da criança e os 
adultos souberem oferecer os meios 
adequados para o desenvolvimento, a 
criança alcança um estado emocional 
e psicológico de graça. Ela alcança o 
equilíbrio interior e torna-se, primeiro, 
muito mais concentrada, e em seguida 
a um só tempo mais feliz, generosa, 
esforçada, cheia de iniciativa e inde-
pendência e consideração pelo outro. 

Mesada é um assunto comum 
para os pais, que dão o valor aos fi-
lhos, esperando que eles controlem 
e apliquem, como se fosse uma lição 
de economia doméstica. Porém, al-
guns especialistas alertam que se a 
mesada é positiva na organização, 
controle e disciplina, mas negativa 
ao apontar que o dinheiro é sempre 
garantido.

É importante que o ambiente da criança seja do seu tamanho, e que contenha objetos 
interessantes e importantes para seu desenvolvimento

Mesada pode ser prejudicial para crianças 
aprenderem sobre economia

Mesada traz pontos positivos e negativos para o desenvolvimento das crianças

Para os controversos à ideia, as 
crianças precisam saber que o di-
nheiro vem de um esforço, como o 
trabalho. Outro alerta é de que ha-
verão poucos empregos formais para 
os jovens da nova geração, por isso 
eles devem ser acostumados ao es-
forço e ao estilo empreendedor.

Ainda, economistas defendem 
que lidar com o dinheiro é uma tare-

fa difícil para os pequenos.  

Na contramão
Já outros planejadores financei-

ros defendem que a mesada é válida. 
E que penas lições como, quando um 
brinquedo é quebrado e não substi-
tuído, ajuda na lição de dar valor ao 
dinheiro. Sobre o valor a ser recebi-
do, não há regra exata, mas R$10 a 
R$15 por semana são indicados. 

Dicas de mesada
Vincular a mesada a uma lista de 

desobediências, com desconto para 
cada marcação negativa.

Acordar um valor inferior ao ne-
cessário, e a cada comportamento 
adequado a criança ganha um acrés-
cimo.

Conceder empréstimo ou 
adiantamento, mediante ao acrés-
cimo posterior de juros. Mas, nem 
sempre é bom fazer isso, porque a 
criança vai saber que pode se des-
controlar. 

Incentivar a criança a poupar 
uma parte. 

Um dos desconfortos que os be-
bês de até dois meses de idade podem 
passar é o sapinho, uma infecção pelo 
fungo chamado Candida. Aparecem 
manchas brancas na parte interna da 
bochecha, no céu da boca e às vezes 
na língua do bebê e, apesar de ser 
mais comum nesses primeiros meses 
de vida, pode também dar em crianças 
mais velhas. 

O fungo está presente no siste-
ma digestivo de todo mundo, porém, 
quando há um desequilíbrio, essa 
presença se transforma em infecção. 
Os principais causadores desse dese-
quilíbrio são mudanças imunológicas 
ou hormonais , acidez dos alimentos 
ou o uso de antibióticos -- seja pelo 
bebê ou pela mãe, no caso de criança 
que mama no peito. Às vezes os médi-
cos recomendam a aplicação de uma 
pomada antifúngica nos mamilos da 
mulher caso ela esteja amamentando, 
para que a infecção não fique passan-
do do bebê para a mãe e da mãe para 
o bebê. 

 
Como evitar  

Alguns bebês simplesmente são 
mais suscetíveis que outros à ação do 
fungo. Há quem acredite que o proble-
ma seja causado pelo uso de chupetas 
ou de mamadeira, muitas vezes de 
tamanho errado; outros acham que a 

Sapinho em bebês é comum 
até os dois meses de idade

culpa é de sujeira no bico da mama-
deira. 

Na realidade, no entanto, bebês 
que só mamam no peito e que não 
usam chupeta nem mamadeira tam-
bém podem apresentar a candidíase 
oral.

 Alguns especialistas recomen-
dam que se dê um pouco de água 
filtrada e fervida para o bebê (fria 
ou em temperatura ambiente) de-
pois de cada mamada, para eliminar 
os resíduos de leite. A esterilização 
frequente de chupetas e mamadeiras 
também ajuda, assim como a limpe-
za da boca .

Os médicos orientam as mães 
que amamentam a deixar os mami-
los tomarem um pouco de ar entre 
as mamadas para evitar a micose, e a 
medida é especialmente importante 
quando já se está com a infecção -- a 
umidade é o ambiente ideal para a 
proliferação dos fungos.

Fique alerta para a candidíase se 
o bebê estiver tomando antibióticos 
- e você também, no caso de ama-
mentar. Os antibióticos matam as 
bactérias ruins, mas também as boas, 
que existem naturalmente no corpo. 
Isso pode favorecer o surgimento da 
infecção por cândida. A candidíase 
também pode ser vaginal, nas mulhe-
res, além de afetar o bico do seio.

Deve-se ficar alerta para a candidíase se o bebê estiver tomando antibióticos

A linda Lorena Baldassari Alexandre, filha de Débora e Marcelo
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Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama

O belo Sasuke, depois de um cochilo

O mundo canino é muito extenso 
em matéria de altura, pelagem, per-
sonalidade e muito mais! Tanto que 
hoje, temos um número muito variado 
de raças pelo planeta. E são essas tais 
características particulares que agru-
pam 10 tipos caninos em uma seleta 
lista das raças mais caras do mundo. 
Apesar do fato de que, muitos huma-
nos ainda prefiram adotar de graça os 
dóceis e inteligentes vira-latas.

 Mas no mundo animal há gosto 
para tudo. Muitas pessoas alimentam 
o sonho de ter uma raça específica, 
e acabam desembolsando uma grana 
para se realizar. Porém, se o gosto da 
pessoa for bastante exótico, é bom 
não se assustar com os preços mais 
exorbitantes do universo pet. Se esse 
por seu caso, prepare seu orçamen-
to para um investimento “daqueles”. 
Este gosto excêntrico pode lhe custar 
o preço de uma casa.

Pharaoh Hound
Com um nome que, na tradução, 

significa “Cão do Faraó”, o Pharaoh 
Hound é famoso por ser ligado à cren-
ças do antigo Egito, onde acreditavam 
que a raça era a representação do 
deus Anúbis. Bastante rara no Brasil, 
a raça é, na maioria dos casos, impor-
tada da República de Malta (de onde é 
originário), e custa até R$ 4 mil.

Pug 
Famoso por ser a raça do perso-

nagem Frank – o cãozinho do filme 
Homens de Preto – o Pug é originário 
da China e um cão bastante compac-
to; que se adapta facilmente aos mais 
variados ambientes e é muito dócil. 
Embora não seja tão raro no Brasil, 

As raças de cães mais caras 
e populares do mundo

seu preço pode chegar a até R$ 6 mil 
– variando de acordo com seu sexo e 
local de venda.

Bulldog Inglês 
Considerado um cão de tempera-

mento fácil e muito dócil, o Bulldog 
Inglês pode custar até R$ 10 mil no 
Brasil. No entanto, o seu preço até 
que condiz com as muitas dificulda-
des encontradas para que haja a pro-
criação da raça. Bastante complicada, 
a criação deste cão necessita, em 
alguns casos, do uso de técnicas de 
inseminação artificial; pedindo, ainda, 
um parto por meio de cesariana para 
evitar riscos para a cadela mãe.

Saluki
Tida como uma das raças mais 

antigas de cães domésticos, a Saluki 
também é conhecida pelos nomes de 
Hound Gazelle e Arabian Hound, sen-
do caracterizada pelo porte extrema-
mente elegante. Com um preço que 
chega a cerca de R$ 6 mil, o cão da 
raça costumava ser usado em ativida-
des como a caça, e precisa de bastan-
te espaço para viver e se exercitar.

Terra Nova 
Bastante rara no Brasil, a raça Ter-

ra Nova não é adquirida por aqui por 
menos de R$ 3 mil, sendo que este va-
lor pode chegar até cerca de R$ 6 mil, 
dependendo do local de compra. Seu 
porte grande e sua necessidade de 
atividades físicas exige que o animal 
seja criado em um local com bastante 
espaço para se manter saudável.

Chihuahua 
Querido por muitos e considera-

do um “cão de bolso” pelo seu peque-
no porte, o Chihuahua é um cão muito 

protetor e corajoso. Seu preço, que 
normalmente varia entre R$ 3 mil e R$ 
10 mil, também vai de acordo com o 
sexo e o local de compra do animal.

Chinese Crested
Originário da China, o “Cão de 

Crista Chinês” é considerado um dos 
mais exóticos do mundo. Dono de um 
temperamento carinhoso e delicado, 
o Chinese Crusted é, na maioria dos 
casos, de corpo pelado destacando 
pelos, apenas, nas extremidades – 
sendo que sua versão com o corpo 
coberto por pelagem é chamada de 
“Powderpuff ”. Seu preço gira em tor-
no dos R$ 7 mil.

Esquimó Canadense 
Bastante rara e tida por alguns 

como ameaçada de extinção, a raça 
do Esquimó Canadense é originária 
do Ártico, e já foi muito usada para 
puxar trenós. No Brasil esse cão nem 
mesmo é criado, já que não resiste a 
temperaturas tão altas, no entanto, no 
exterior é vendida por uma média de 
até 7 mil dólares.

Lulu da Pomerânia
Também conhecido como o 

“Spitz Alemão”, o Lulu da Pomerânia é 
bastante conhecido e querido – prin-
cipalmente, pelo público feminino. 
Caracterizado pelo pequeno porte e 
pela pelagem vasta, o exemplar deste 
cão é vendido por até R$ 12 mil no 
Brasil.

Mastim Tibetano 
Extremamente raro, o Mastim 

Tibetano (ou Mastiff Tibetano) é, sem 
dúvidas, a raça do cão mais caro de 
todos os tempos. Originário da Chi-
na – onde é considerado um símbolo 
de status – têm uma pelagem vasta 
e grossa que resiste a temperaturas 
muito baixas. Em 2011, um exemplar 
da raça foi vendido por cerca de R$ 
2,5 milhões – sendo que o seu preço 
médio gira em torno dos R$ 1,5 mi-
lhão.

O Pharaoh Hound é famoso por ser ligado à crenças do antigo Egito, onde
acreditavam que a raça era a representação do deus Anúbis

O Pug é originário da China e se adapta 
facilmente aos mais variados ambientes

As brincadeiras com gatos tem um 
papel muito importante na vida deles, 
pois é brincando que eles estimulam 
seus sentidos primitivos. Além de di-
vertir seu gato, é necessário exercitá-lo 
também, afim de que ele use e mante-
nha ativo seu instinto natural de caçador. 
Alguns dos brinquedos preferidos dos 
gatos são “varinhas”, que tem na ponta 
uma corda que liga um bichinho ou uma 
bolinha à varinha. 

Outro brinquedo muito popular são 
as bolinhas, especialmente as que pulam, 
tipo bolinha de jogar pingue-pongue. 
Você pode jogá-la longe, ou rolar uma 
pelo chão, fazendo com que seu gato 
saia correndo atrás dela. Uma excelente 
maneira de fazer isso é usando petiscos 
especiais para gatos. Você pode pegar 
uma garrafa de refrigerante (pet), do ta-

Brincadeiras com gatos são 
importantes para estimular 
sentidos primitivos 

manho que você tiver disponível em casa, 
limpá-la e secá-la bem. Depois disso, co-
loque uma pequena porção de qualquer 
alimento seco que seu gato goste, de pre-
ferência a ração seca que ele come nor-
malmente, e tampe a garrafa. Faça alguns 
furos na lateral permitindo que caiam al-
guns grãos na medida em que seu gato 
vai brincando com a garrafa. Assim, seu 
gatinho vai se divertir muito com essa 
brincadeira, além de gostar de comer os 
grãos de ração.

Pegue um pedaço de papel, tipo 
um saco de pão e embrulhe pequenas 
porções de comida seca, pode ser ração 
mesmo. Depois jogue essa bolinha de 
papel amassado longe para seu gatinho 
pegar. Ele será estimulado pelo cheiro da 
comida dentro do papel e irá mexer nessa 
bolinha até achar o que ele quer. 
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Ivanete e Remi Milani comemorando o casamento

Sheila Numer aproveitando um fim de tarde

Jane Cesar aniversaria em 11/11. Parabéns!

Amanda e Lisiane Tesser em passeio turístco

A designer Michele Perin recebeu os
cumprimentos pelo seu aniversário, em 05/11, 
durante temporada em NY

Juliano Lourenço comemorará a passagem 
de seu aniversário em 17/11, parabéns!

A jornalista Bárbara Salvatti, recebeu os cumprimentos pelo 
aniversário na última terça-feira (7)


