


Carolina conta a Olímpia que 
seu casamento com Emídio chegou 
ao fim. Bernardo se desculpa com 
Balbina. Em Morros Verdes, Elvira 
vê Fernão e Tereza se beijando. No 
Rio, Giuseppe e Natália estranham 
o comportamento de Tomaso. Otá-
vio afirma a Edgar que perdeu o 
interesse pelo Grêmio Cultural. Vi-
cente e Maria Vitória afirmam que 
sentirão falta um do outro quando 
ela retornar a Portugal. Pimenta 
detém Lucerne, e Gilberte e Pé de 
Cabra se preocupam. Maria Vitória 
declara que não pode retribuir os 
sentimentos amorosos de Vicente. 
Delfina provoca José Augusto so-
bre seu passado.
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Duda pede dinheiro a Natana-
el. O detetive fotografa Duda e Da-
nilo. Nádia não consegue humilhar 
Raquel. Tônia reclama de ciúmes 
de Bruno. Mariano e os garimpei-
ros levam Diego ao bordel. Duda 
pede para Danilo acompanhá-la ao 
banco. Natanael manda seu deteti-
ve tirar a vida de sua ex-nora. Duda 
entrega à sua cliente o casaco que 
estava usando quando se encon-
trou com Natanael. Clara chega à 
casa de Fabiana. Nádia repreende 
Nicácio por não ter lhe contado 
sobre Raquel. Rosalinda pede para 
Juvenal visitar Estela. Mariano se 
declara para Sophia. Nádia alerta 
Sophia sobre Raquel e garante que 
a nova Juíza é incorruptível.

Pega Pega

O Outro Lado do Paraíso

Tempo de Amar

Malhação 

Madalena tenta amolecer o 
coração de Bebeth, mostrando 
que todos agiram por amor a ela. 
Madalena diz a Eric que tem amor 
de mãe por Maria Pia. Cíntia afir-
ma para Nelito que gosta da com-
panhia do colega. Eric atende o 
celular de Maria Pia ao ver que a 
ligação é de Malagueta. Tereza avi-
sa a Isabel que o período para ela 
ficar hospedada em sua casa se es-
gotou. Maria Pia pede a Malagueta 
que não ligue mais para ela. Mala-
gueta avisa a Wanderley que preci-
sa falar com ele.

K1 pede a Keyla para deixá-la 
sozinha. Lica pergunta a Jota sobre 
Tina. Keyla alerta K2 sobre o esta-
do de K1. Dogão e K1 discutem na 
biblioteca. MB, Samantha e Felipe 
cobram uma atitude de Lica com 
relação às apostilas do colégio. Jo-
sefina se impressiona com o traba-
lho de Dogão na biblioteca. Dogão 
relata sua infância para Dóris e K1 
ouve. K1 despista K2 sobre o mo-
tivo de sua tristeza. Keyla diz que 
não quer mais namorar Deco. Tina 
repreende Lica por seu encontro 
com Deco. K1 pede para dormir na 
casa de Keyla

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

Você está em sua melhor forma 
e sua criatividade o ajuda a contornar 
e superar todos os pequenos obstá-
culos que continuam a atrapalhar sua 
vida. As pessoas ao seu redor perce-
bem sua disposição e o ajudam de 
bom grado sempre que você se dis-
puser a pedir. Por esta razão, não as-
suma para si todas as tarefas para não 
sobrecarregar a sua mente e o seu fí-
sico. Aproveite as configurações des-
ta semana para dar andamento aos 
seus projetos pessoais mas não tenha 
pressa de alcançar os seus objetivos.

Você não pode deixar que os obstácu-
los se acumulem atrapalhando o seu cami-
nho. Mais do que nunca você precisa arre-
gaçar as mangas para encontrar as soluções 
adequadas a cada caso e se for suficiente-
mente cuidadoso acabará superando esse 
momento, alcançando seus objetivos com 
sucesso. No âmbito da saúde você estará 
mais sensível a contaminações por vírus 
e intoxicações alimentares. Por esta razão 
seja cuidadoso em sua alimentação e man-
tenha uma rotina saudável com exercícios 
físicos regulares. Não deixe que as dúvidas 
atrapalhem o seu bom humor

A semana que inicia sob os eflúvios 
da Lua Cheia de Sagitário produz uma 
energia tensa, que exalta os ânimos e é 
causadora de discussões e bate-bocas que 
são estimuladas pela necessidade da ex-
pressão da individualidade em detrimento 
do coletivo. É sempre muito difícil se colo-
car na posição do outro! Essa tensão piora 
ainda mais por causa da oposição de seu 
regente, Marte, ao planeta Urano que se 
encontra nos últimos graus de seu signo. 
Aqueles que costumam praticar esportes 
precisam redobrar o cuidado para não ser 
vitimas de acidentes.

Nesta semana seu regente, Vênus, 
continuará em alinhamento com Satur-
no, ambos em Sagitário, podendo indi-
car a possibilidade de resolver alguma 
pendência financeira que está causando 
preocupações. Talvez seja importante 
refazer o seu planejamento econômico 
visando conseguir um melhor equilíbrio 
do seu orçamento. Esse aspecto favorece 
especialmente os investimentos em bens 
imobiliários. Por outro lado, podem ocor-
rer pequenos aborrecimentos domésticos 
causados principalmente por divergências 
de opiniões. 

Você está se sentindo particularmen-
te frustrado, pois nada parece avançar 
conforme o desejado. Porém, procure não 
descarregar a sua frustração na pessoa 
mais próxima, procurando o culpado fora 
de você, apontando o dedo ao seu redor. 
Em vez disso, procure examinar dentro de 
você quais são as razões pelas quais você 
repete algumas situações frustrantes já 
vivenciadas no passado. Uma boa revisão 
de suas atitudes pode se tornar ainda mais 
necessária, devido à retrogradação de seu 
planeta regente, Mercúrio, que encontra 
Saturno, ambos em oposição ao seu signo 
solar. Evite disputas desnecessárias.

A Lua Cheia dessa semana, no eixo 
Gêmeos/Sagitário focaliza principalmente 
os assuntos relativos à comunicação, es-
timulando discussões que serão principal-
mente causadas pela franqueza com a qual 
você emitirá as suas opiniões pessoais. 
Para evitar desavenças, seja no ambiente 
profissional que no pessoal, melhor seria 
você conter as suas reações emocionais. 
Alguns exercícios de autocontrole podem 
ajudá-lo a se manter calmo, ao mesmo 
tempo em que procura examinar as situa-
ções difíceis com racionalidade e bom sen-
so. Talvez seja melhor você procurar novas 
estratégias para resolver os problemas.

Nesta semana o Sol se opõe à Lua, 
ou seja, acontece a Lua Cheia, fenôme-
no que costuma causar excessos emo-
cionais e arroubos de individualismo 
que causam enfrentamentos e conflitos. 
Acontecimentos inesperados causam 
descontrole, que podem levar a impas-
ses. Portanto, você deve manter o máxi-
mo de controle para não causar estragos 
irreparáveis nos seus relacionamentos. 
Podem surgir também reviravoltas no 
seu dia a dia, com compromissos cance-
lados ou adiados de ultima hora. Mante-
nha a calma e aprenda a contornar esses 
imprevistos com bom humor. 

Apesar das dificuldades que podem 
deixá-lo desnorteado, atrapalhando suas 
decisões pessoais, você conseguirá en-
contrar soluções alternativas para con-
tornar os antigos e velhos problemas 
que continuam a minar o seu bem-estar. 
Para não se deixar afetar demasiadamen-
te pelos obstáculos que atravancam o 
seu caminho, distraia-se com ocupações 
alternativas e deixe que as coisas fiquem 
mais claras em sua mente. Mercúrio, seu 
regente, entra em retrogradação e indica 
a necessidade de revisar seus planos de 
forma que se adaptem às novas circuns-
tancias. Você precisará novas estratégias 

Situações inesperadas causam revira-
voltas e o obrigam a tomar decisões ime-
diatas e criativas que, apesar de dar bons 
resultados, são causadoras de estresse. De 
maneira especial, o excesso de compro-
missos assumidos pode ser a causa de difi-
culdades que podem mudar os resultados 
de suas iniciativas. Procure compartilhar 
as responsabilidades e confie nos seus 
colegas e parceiros para cumprir parte 
d suas tarefas. Neste período você pode 
estar tomando decisões impulsivas, inclu-
sive no âmbito sentimental. É possível que 
se envolva num relacionamento amoroso 
do tipo “caliente”! DPoderá colocar paixão 
em todas as suas iniciativas.

Neste período você pode estar 
sendo muito passional em todos os sen-
tidos, pois suas emoções estão sendo 
estimuladas pela presença de Vênus em 
seu signo. Porém, Júpiter também se en-
contra em Escorpião, revirando as suas 
entranhas e fazendo sangrar eventuais 
feridas que você considerava já cicatri-
zadas. Aproveite essa oportunidade que 
o céu lhe oferece para resolver os seus 
conflitos íntimos, inclusive no âmbito fa-
miliar. Em alguns casos uma boa terapia 
pode ser de muita ajuda! Se você conse-
guir motivar seus colaboradores obterá 
melhores resultados de suas iniciativas 
pessoais. 

Você precisa se empenhar ainda bas-
tante se quiser alcançar seus objetivos! 
Depois de tanto empenho o cosmo estará 
lhe oferecendo uma justa recompensa e 
você sairá do trânsito de Saturno fortaleci-
do e mais responsável. A Lua Cheia desta 
semana podeeá lhe oferecer uma ótima 
ocasião para esclarecer um mal-entendido 
que está atrapalhando os seus relaciona-
mentos pessoais. Não deixe nada inacaba-
do e aproveite a retrogradação de Mercú-
rio para revisar o seu comportamento. No 
campo profissional você poderá repensar 
e lançar novamente um projeto que você 
havia abandonado. Considere a possibili-
dade de fazer algumas modificações 

Você se sente forte e determinado 
com a aproximação de Saturno que já in-
fluencia o seu signo. Como resultado de 
sua força você consegue estabelecer re-
sultados confortáveis em suas iniciativas 
e superar as dificuldades que o cosmo 
lhe propõe a cada dia. Você encontrará 
facilmente colaboradores disponíveis 
para ajudá-lo em suas tarefas, sempre 
que estiver disposto a descer do pedes-
tal e a compartilhar suas dúvidas com hu-
mildade. Você conseguirá tomar decisões 
claras e competitivas, especialmente no 
âmbito dos investimentos evitando os 
imprevistos do mercado. Faça as adapta-
ções necessárias.

Assediado por vários partidos 
políticos para investir em uma candi-
datura à Presidência da República em 
2018, Luciano Huck terá apenas um 
mês para decidir se vai ou se fica.

E a decisão envolve uma impor-
tante mudança na carreira dele e de 
sua mulher, Angélica.

Os dois devem ser dispensados 
pela Globo caso o apresentador resol-
va se envolver com política.

Dezembro é o mês final (estipu-
lado pela emissora) para Huck definir 
se aceita ou não o convite de algum 
partido político, e se a resposta for 
“sim”, terá de deixar a Globo.

Não só ele. Angélica também de-
verá ficar fora do ar uma vez que é 
mulher de Huck, que entrará em cam-
panha eleitoral.

A Globo não está disposta a man-

Huck e Angélica podem 
deixar a Globo em dezembro

ter o casal de apresentadores em seu 
casting fixo caso Huck leve adiante 
uma carreira política.

Amigos de Angélica garantem 
que a loira também não está muito 
animada com essa possibilidade de 
mudança de rumo na vida da família.

No último domingo (19), a atriz e 
cantora Selena Gomez fez sua primei-
ra aparição em público, no American 
Music Awards, após se submeter a um 
transplante de rim em maio deste ano. 
Na última segunda-feira, ela foi home-
nageada no baile de gala da Lupus Re-
search Alliance Annual, em Nova York, 
e fez um desabafo sobre a doença. 

De acordo com a revista norte-
-americana People, Selena Gomez fez 
um discurso para lá de emocionante 
durante sua passagem no evento da 
organização: “Eu estou realmente hon-
rada por estar aqui com todos vocês 
esta noite. Como muito de vocês sabe, 
ou podem saber agora, fui diagnostica-
da com lúpus há cerca de cinco ou seis 
anos. Eu tenho falado sobre a minha 
situação para aumentar a conscientiza-
ção sobre a doença. Depois de passar 
por muitos testes para monitorar meus 

Selena Gomez desabafa 
sobre doença de lupus

rins, meus médicos disseram que eu 
precisaria de um transplante. Talvez eu 
não fosse necessariamente muito boa 
em saber o que isso significava, mas 
então chegou a um ponto em que era 
vida ou morte. Felizmente, uma das 
minhas melhores amigas me deu seu 
rim e foi o melhor presente da vida. 
E eu estou muito bem agora”, disse a 
cantora.
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Confira a programação para seu final de semana
Sexta-feira (08)

Apresentação da Fanfarra
Bersaglieri di Faria Lemos
Horário: 20h
Local: Via Del Vino
Orquestra de violões Abra-

çaí
Horário: 20h
Local: Praça de alimenta-

ção – L’Amércica Shopping
15º Natale del Gesú Bam-

bin
Apresentações com a Asso-

ciação Anjos Unidos, Escola Ge-
neral Rondon, Coro Caminhos 
de Pedra entre outros.

Horário: 20h30
Local: Salão da Comunida-

de de Santo Antoninho (Cami-
nhos de Pedra)

Sábado (09)

Oficina de mini panetones
Horário: 15h
Local: Hall do Shopping Ben-

to
Aberta ao público, vagas limi-

tadas no local
Projeto natal mágico de Ben-

to Gonçalves (com apoio do CIC-
-BG)

O evento tem por objetivo le-
var a diversidade cultural através 
da magia das comemorações na-
talinas. Show de luzes, projeção 
mapeada e canto coral, num es-
petáculo cheio de magia e alegria.

Horário: 20h
Local: Via Del Vino
Outros dias: 10, 11, 12 e 13 

de dezembro , também às 20h

Domingo (10)
Sensações Vinhas do Vale
Edição de Natal

Brinquedos e brincadeiras. 
À tarde Papai Noel.

Horário: 9h às 19h
Local: Espaço Vinhas do 

Vale - Via Trento - Vale dos
Vinhedos
Evento gratuito

Canal Fox
Filme: Ace Ventura- Um
Detetive Diferente 
Sábado, 9 dezembro 
Horário: 09h55
Sinopse: O golfinho mascote da 

equipe de futebol americano de Mia-
mi, o Miami Dolphins, é raptado. Ace 
Ventura, um detetive particular ma-
luco especializado em encontrar ani-
mais desaparecidos, assume o caso. 
Não demora muito e os jogadores 
também são sequestrados, incluindo 
o astro do time, Dan Marino, o que 
torna a missão do detetive ainda mais 
difícil. Ao lado de Melissa Robinson, 
representante dos Dolphins, Ace se 
aproxima dos culpados, mas não an-
tes de muitas desventuras um tanto 
quanto ridículas.
Boomerang 

Filme: Tá Chovendo
Hambúrguer: A Série 
Sábado, 9 dezembro 
Horário: 14h
Sinopse: Tá Chovendo Hambúr-

guer: a série transcorre antes de uma 
chuva de comida gigante cair sobre a 
ilha de Boca Grande, onde as sardi-
nhas ainda representam o poder por 
trás da economia próspera do local. 
Flint Lockwood é um adolescente que 
sofre de um mal chamado “sonhos não 
relacionados aos peixes”. Ele luta para 
ser um inventor reconhecido num uni-
verso onde não haja sardinhas. Ao seu 

lado, ele tem Sam Sparks, uma garota 
que sonha ser meteorologista. Flint 
e Sam se unem em aventuras hilárias 
junto com todos os outros persona-
gens incríveis da animação: o pai de 
Flint, Tim; o assistente de laboratório 
de Flint, o macaco Steve; Earl, o pro-
fessor mais ocupado da escola; Manny, 
o chefe do departamento audiovisual 
da escola; Brent, a celebridade adoles-
cente local e capitão do time mascote; 
e o prefeito Shelbourne, que vence 
todas as eleições com sua plataforma 
pró-sardinha.
Warner Channel 

Need For Speed: O Filme 
Domingo, dia 10
Horário: 17h14 
Sinopse: Tobey Marshall herdou 

do pai uma oficina mecânica, porém 
ele também é um exímio piloto e par-
ticipa de rachas. Um dia, o ex-piloto 
da Fórmula Indy Dino Brewster pro-
cura Tobey para concluir um Mustang 
desenvolvido por um gênio da mecâ-
nica já falecido.

Entretanto, a velha rixa entre eles 
faz com que disputem um último ra-
cha de suas vidas, mas a corrida termi-
na em tragédia. Considerado culpado 
pela morte de um inocente, Tobey 
passa dois anos na prisão. Quando 
enfim é solto, ele organiza um plano 
para que possa participar de uma co-
nhecida corrida do submundo onde 
Dino também correrá.

Dicas de filmes para
alegrar o final de semana
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Papai noel de cone vermelho e mãos à obra!

Flocos de papel
Dobre o guardanapo em quatro 

ou oito vezes e desenhe o seu floco 
de neve. Depois pendure na árvore 

ou decore os vidros de sua casa.

Criatividade nos enfeites de Natal
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Mobile e rena com moldes

Não precisa de dinheiro para 
entrar no clima de Natal!

Tesoura e papel  fazem a  festa. 
Sugerimos aqui dois desenhos para 

você enfeitar a casa com a ajuda 
das crianças.

Criatividade para criar várias 
versões de um só tema.
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O Museu Nacional, no Rio de Ja-
neiro, apresentou na última semana 
os detalhes de uma descoberta de 
centenas de restos de ossos de pte-
rossauros e mais de 300 ovos, alguns 
deles com embriões preservados. O 
achado aconteceu na China e envol-
veu cientistas brasileiros e chineses. 
Um estudo sobre o assunto foi publi-
cado na revista Science, uma das mais 
conceituadas publicações de divulga-
ção científica do mundo.

De acordo com o paleontólogo 
brasileiro Alexander Kellner, a des-
coberta ocorreu em expedições rea-
lizadas em 2015 e 2016 na região de 
Hami. Encontrou-se no local a maior 
concentração de ovos de vertebrados 
extintos conhecida até então. Eles es-
tavam em um bloco de pouco mais de 
3 metros quadrados. “É uma das mais 
importantes descobertas sobre verte-
brados extintos nos últimos 10 anos”, 
avaliou Kellner.

Os pterossauros são répteis vo-
adores. Foram os primeiros animais 
vertebrados a desenvolverem a ca-
pacidade de voo ativo, antes mesmo 
das aves. Parentes próximos dos di-
nossauros, eles desapareceram sem 
deixar descendentes há cerca de 66 
milhões de anos, no período geológi-
co conhecido como Cretáceo.

Já foram descobertas no mundo 
cerca de 300 espécies de pterossau-
ros, distribuídas em todos os con-
tinentes. A espécie encontrada na 
China recebeu o nome de Hamipterus 
tianshanensis. Na posição quadrúpe-
de, ela teria uma altura média de 1,2 
metros e seu tamanho máximo seria 
alcançado após dois anos de nasci-
mento. A envergadura da asa variava 
entre 1,5 e 3,5 metros. Pelo formato 
dos dentes, os pesquisadores acre-
ditam que eles eram carnívoros e se 
alimentavam de peixes.

Concentrações expressivas de 
ossos de pterossauros já haviam sido 
encontradas na Argentina e no Brasil, 
mas sem grande volume de ovos. Ju-
liana Sayão, professora da Universi-
dade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Cientistas brasileiros revelam 
descoberta de ovos de
pterossauros com embriões

e também integrante da equipe da 
pesquisa, destaca achados na bacia 
do Araripe, que alcança três estados 
do Nordeste: Ceará, Pernambuco e 
Piauí. “Lá já foram feitas descobertas 
de mais de duas dezenas de espé-
cies pterossauros. A última delas foi 
pelo nosso grupo de pesquisa há três 
anos”.

Cuidado parental
A ciência ainda reúne um conhe-

cimento limitado sobre os pterossau-
ros, sobretudo pela dificuldade em 
encontrar fósseis preservados. Seus 
ossos, muito finos e delicados, são 
extremamente frágeis. Os ovos são de 
casca mole, diferente da maioria das 
aves e mais semelhante aos de cobras 
e lagartos. “Eles não quebram, eles 
deformam”, afirma Kellner.

Até então, só haviam sido encon-
trados nove ovos em todo o mundo 
- na China e na Argentina -, sendo 
três deles com embriões, mas todos 
amassados e compactados. Neste 
novo achado, além da surpreendente 
descoberta de mais de 200 ovos, fo-
ram encontrados de forma inédita 16 
embriões com ossos preservados em 
três dimensões.

Análises de tomografia computa-
dorizada nos fósseis mostraram que, 

nestes pterossauros recém-nascidos, 
os membros vinculados ao voo ainda 
não estavam bem ossificados. “Isso 
demonstra que, quando essas animais 
nasciam, eles poderiam andar, mas 
possivelmente não poderiam voar. 
Essa é uma informação inédita. E isso 
implica no cuidado parental. Ou seja, 
os pterossauros recém-nascidos, pelo 
menos nessa espécie, precisavam de 
algum acompanhamento dos pais 
para sobreviverem”, explica Kellner.

O pesquisador também destaca 
que os fósseis foram encontrados dis-
postos em oito camadas, numa altura 
de 2,2 metros. Cada camada repre-
senta um tempo diferente na escala 
de anos. “O que estamos observando 
é que eles faziam colônias de nidifica-
ção, ou seja, várias fêmeas iam para 
o mesmo lugar colocar seus ovos. Os 
achados também indicam que eles re-
tornavam sazonalmente a essas mes-
mas áreas. Eram locais propícios para 
a procriação”.

Os interessados na descoberta já 
podem ver réplicas dos ovos e frag-
mentos dos ossos no Museu Nacio-
nal, na Quinta da Boa Vista, no Rio 
de Janeiro. O horário de visitação do 
público é das 10h às 17h e o ingresso 
custa R$6. A partir de 16h, a entrada 
é franca.
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Pesquisadores brasileiros, em parceria com chineses, apresentam réplicas de
descobertas no campo da paleontologia

A teoria da relatividade geral de 
Albert Einstein foi confirmada pelo 
satélite francês Microscope, na se-
gunda-feira (04). Lançado em abril de 
2016, o microssatélite não conseguiu 
colocar em dúvida a teoria do físico 
alemão, elaborada há um século.

Enviado a 710 km da Terra, o Mi-
croscope, da agência espacial france-
sa CNES, está encarregado de testar 
no vácuo e no espaço a universalida-
de da queda livre, com o objetivo de 
obter uma precisão 100 vezes maior 
da alcançada no nosso planeta.

Os primeiros resultados “de-
monstram com uma precisão sem 
igual”, até o 14º decimal, que todos 
os corpos caem no vácuo com a mes-
ma aceleração, segundo os cientistas. 

Testes com satélite francês confirmam 
teoria de Einstein

Einstein fez do “princípio de 
equivalência” entre gravitação e ace-
leração o pilar de sua teoria da rela-
tividade geral. Ele descreveu a gravi-
dade como uma curva espaço-tempo 
deformada pela matéria. 

A missão do Microscope busca 
chegar até o final de 2018 é chegar a 
uma precisão do 15º decimal.

O Microscope
O microssatélite leva um instru-

mento com duas massas cilíndricas 
de composição diferente, uma de 
platina, outra de titânio. Ambas reali-
zaram até agora o equivalente a uma 
queda livre de 85 milhões de quilô-
metros, ou seja, a metade da distân-
cia entre a Terra e o sol.

Teoria da relatividade geral foi defendi-
da pelo alemão há um século

Quando se investe em um celu-
lar, é indispensável investir também 
em películas para evitar que as te-
las quebrem e ter prejuízo com as 
trocas. Elas ainda protegem contra 
arranhões. Mas também há modelos 
que são especiais e que têm mais 
funções, tais como bloqueio de vi-
sualização e redução da radiação 
emitida pelo dispositivo.

A película da Buff Shock Ab-
sorption Film, por exemplo, pro-
mete tornar a tela indestrutível. Ela 
possui quatro camadas de sprote-
lçao, além de uma camada adesiva 
de silicone que permite a colagem 
por mais de uma vez. As originais 

Películas para celular
evitam telas quebradas
Há produtos com baixo custo que evitam
trocas de display

são fabricadas na Coréia do Sul, por 
isso é importante verificar se está 
comprando o produto real. Fuja da 
película Buff “made in China”, por-
que ela é falsa e não oferece pro-
teção.

A Nanofixit, por sua vez, é à 
base d’água e tem partículas de ti-
tânio, que penetram nas microfissu-
ras do vidro do display e o deixam 
mais duro. Ou seja, é como se fosse 
um revestimento passado na tela. 

Por fim, as de privacidade blo-
queia a lateral da visão do aparelho, 
permitindo que somente quem es-
teja de frente para o celular veja o 
que está escrito.  

Prejuízo com queda de celular acaba anulando investimento da compra

Uma empresa do Reino Unido 
teve uma ideia inusitada ao desen-
volver uma camisinha tecnológica 
que promete coletar dados de seus 
usuários durante as relações sexu-
ais, apresentando dados como tem-

Camisinha desenvolvida 
por ingleses coleta dados 
das relações sexuais
Informações como tempo de duração da
transa e calorias gastas durante o sexo poderão 
ser compartilhadas nas redes sociais

po de duração da transa e calorias 
gastas na atividade. O aparelho, da 
British Condoms ainda não chegou 
no Brasil, mas pela sua terra está 
sendo vendido a 59,99 libras (apro-
xidamente 263 reais).

Como funciona
O dispositivo é colocado na 

base do pênis e os dados obtidos 
são enviados para um aplicativo no 
celular do usuário, que pode inclusi-
ve compartilhar nas redes.  A banda 
ajustável mede o número e a velo-
cidade das penetrações, a duração 
total das “sessões”, a dados tradi-
cionais como calorias queimadas 
e rastreamento das posições feitas 
durante o sexo.

O i.Con, como é chamado, não 
é um preservativo real e, em vez 
disso, é usado em cima de um, mas 
seus criadores afirmam que foi pro-
jetado para o máximo de conforto. 

Conconsegue rastrear também as posi-
ções feitas no ato sexual
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A equipe brasileira conquistou 
em novembro uma medalha de pra-
ta e duas de bronze, além de duas 
menções honrosas e um prêmio 
especial na 11ª Olimpíada Interna-
cional de Astronomia e Astrofísica, 
realizada em Phuket, na Tailândia.

O evento contou com 219 
participantes de 44 países. Foi o 
melhor desempenho brasileiro no 
evento desde 2013. Na edição an-
terior, realizada no ano passado na 
Índia, o Brasil obteve três medalhas 
de bronze e três menções honro-
sas.

A medalha de prata foi con-
quistada pelo paulista João Vitor 
Guerreiro Dias e as de bronze pelos 
cearenses Nathan Luiz Bezerra e 

Brasil ganha medalhas na Olimpíada
Internacional de Astronomia e Astrofísica

Vinícius Azevedo dos Santos. Rece-
beram menção honrosa o cearense 
Pedro Pompeu Carneiro e o para-
ense Bruno Gorresen Mello.Bruno 

recebeu ainda o prêmio especial 
por ter ficado em terceiro lugar na 
prova em equipe. Cada time era for-
mado por sete estudantes de países 
diferentes.

Os representantes brasileiros 
na Tailândia foram definidos a par-
tir de um processo seletivo envol-
vendo os melhores participantes 
entre os 100 mil inscritos no nível 4 
da Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA).

A delegação foi liderada pelos 
professores Eugênio Reis Neto, do 
Museu de Astronomia e Ciências 
Afins do Rio de Janeiro; Gustavo Ro-
jas, da Universidade Federal de São 
Carlos; e Thiago Paulin Caraviello, 
do Colégio Etapa de São Paulo.

O BNDESPar, área de participa-
ções acionárias do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social, vai investir até R$ 40 milhões 
em fundo para empresas incubadoras 
e parques tecnológicos, de acordo 
com operação autorizada na quinta-
-feira (29) pela diretoria do banco 
. O dinheiro será aplicado em cotas 
do Fundo de Investimento em Parti-
cipações Inova Empresa MPE Capital 
Semente – Primatec. O valor equivale 
a 40% do patrimônio comprometido 
no fundo.

O Primatec, que foi criado a par-
tir do programa Inova Empresa, da 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), é o primeiro fundo nacional 
destinado ao segmento de incuba-
doras e de parques tecnológicos. Os 
alvos são os setores de tecnologia 
da informação e comunicação (TICs), 
energia, sustentabilidade e economia 
criativa.

O fundo é de capital semente 
(modelo de financiamento para pro-
jetos empresariais em estágio inicial 
de desenvolvimento) e investe em 
startups que têm como origem incu-
badoras instaladas em parques tecno-
lógicos. Os projetos são obrigados a 
apresentar novos produtos, serviços 
ou processos que representem no-
vidades ou aperfeiçoamento no am-

BNDES anuncia R$ 40 milhões em fundo 
para incubadoras e parques tecnológicos

biente produtivo ou social.
O funcionamento do fundo conta 

com a Rede Primatec, atualmente in-
tegrada por 16 parques tecnológicos 
e incubadoras entre os mais impor-
tantes do país, além de participação 
do governo e do setor privado. “Es-
truturada de forma a estabelecer um 
novo paradigma baseado no mérito, 
em condições igualitárias e transpa-
rentes, a Rede difunde a cultura do 
capital empreendedor, contribuindo 
efetivamente para o desenvolvimento 
dos sistemas de inovação”, informou 

o banco.
O BNDES destacou que a criação 

de incubadoras é incentivada por go-
vernos de todo o mundo, entre eles 
Israel e China, porque significam 
agentes catalisadores do desenvolvi-
mento tecnológico. O banco afirmou 
que as incubadoras também são vis-
tas como agentes de mudança, “ca-
pazes de atuar em falhas de merca-
do, expandindo o desenvolvimento 
econômico através de uma base de 
pequenas empresas e promovendo a 
formação de novos negócios”.

O WhatsApp está em testes de 
um novo pacote que aumenta os 
poderes de administradores de gru-
pos. Entre os destaques, está uma 

WhatsApp aumentará poderes 
dos administradores dos grupos

ferramenta que permite que apenas 
os administradores mandem mensa-
gens pelo grupo, e os participantes 
só poderão ler o que for enviado. 

Será possível ativar o bloqueio, 
dar algum recado (e evitar comentá-
rios), e depois voltar à configuração 
original do grupo. No entanto, só 
será possível reverter a opção em 
menos de 72 horas. A atualização 
permitirá, também, que moderado-
res escolham quem poderá alterar o 
título, o assunto e o ícone do grupo: 
se somente eles, os administrado-
res, ou todos os usuários.

Ainda não há uma data definida 
para que as novidades estejam dis-
poníveis, e para ter acesso a elas, o 
usuário terá de liberá-las nas confi-
gurações do WhatsApp. Bloqueio poderá ser revertido em 72 horas

Os alvos são os setores de tecnologia da informação e comunicação (TICs), energia, 
sustentabilidade e economia criativa

Se um norte-americano gasta 
450 dólares para comprar o PlayS-
tation VR- o óculos de realidade vir-
tual do PlayStation 4- o brasileiro 
terá que desembolsar R$3 mil pelo 
mesmo produto, que já está dispo-
nível no país. Por aqui, ainda che-
gou com um ano de atraso.

Mas, por outro lado, é o novo, 
lançado neste ano, que inclui 
acessórios como fone de ouvido 
integrados, tela OLED de 5,7 po-
legadas e resolução 1080p, uma 
PlayStation Camera, dois controles 

PlayStation VR chega ao 
mercado por R$3 mil

de movimento PlayStation Move e 
o game “PlayStation VR Worlds”. 

O PSVR tem à disposição ga-
mes clássicos adaptados para a 
realidade virtual, como “The Elder 
Scrolls V: Skyrim”, “Doom” e “Su-
perhot”.

Brasileiro desembolsa (convertido)
o dobro que um norte-americano

pelo PlayStation VR

Um novo estudo, liderado pelo fran-
cês Albert Jambon, acaba de revelar que a 
maior parte do ferro usado na produção 
de armamentos e artefatos datados da 
Idade do Bronze é de origem extraterres-
tre. A pesquisa busca explicar como era 
possível usar metais sem acesso à fundi-
ção.

Os cientistas realizaram uma análise 
geológica para diferenciar metais terres-
tres e extraterrestres encontrados entre 
artefatos da Idade do Bronze por todo o 
mundo. O instrumento utilizado na análi-
se foi um espectrômetro de fluorescência 
de raios X nos museus onde atualmente 
se encontram os artefatos. 

Eles colheram amostras dos objetos, 

Estudo afirma que armas 
utilizadas na Idade do
Bronze vieram do espaço

observando a porcentagem de ferro, co-
balto e níquel encontrados nos artefatos,e 
a partir disso, criaram um sistema para 
diferenciar o ferro produzido através da 
fundição de minério e o “pré-fabricado” 
de origem meteórica. As armas de ferro 
criadas durante no período eram extrema-
mente raras e valiosas.

Antes de ser utilizado para fazer as 
ferramentas, o minério de ferro terrestre 
precisa ser reduzido, removendo o oxi-
gênio de dentro. O ferro meteórico  já 
se encontrava em um estado metálico, 
portanto poderia ser usado sem a neces-
sidade de inovações anacrônicas como a 
fundição, que marcou o início da Idade do 
Ferro.
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Qual é o seu nível de preocu-
pação com as pessoas que estão à 
sua volta? Um estudo comandado 
pelo pesquisador japonês Masahiko 
Haruno, do Instituto de Ciências do 
Cérebro da Universidade de Tamaga-
wa, revela que pessoas altruístas têm 
grandes chances de desenvolverem a 
depressão. Na pesquisa foi constata-
do ainda que pessoas consideradas 
individualistas sofrem menos com 
doenças ligadas ao emocional.

Em sua pesquisa, observou que, 
em simulações, a amídala de todo 
mundo fica mais ativa quando via al-
guém receber mais dinheiro que eles, 
uma reação relacionada ao estresse.

A diferença acontece quando a 
pessoa recebe mais dinheiro que os 
outros. Enquanto nos participantes 
considerados mais individualistas 
a amídala ficou quietinha, nos pró-
-sociais ela foi igualmente ativada. É 
o sentimento de culpa brotando no 
cérebro.

O grupo de Masahiko Haruno 
não parou por aí. Em outro estudo, 
mais recente, mostrou que essa preo-

Estudo revela que pessoas altruístas são mais      propensas a sofrerem com depressão
Na pesquisa foi constatado ainda que pessoas consideradas individualistas sofrem menos com doenças ligadas ao emocional

cupação toda, apesar de ser bom para 
o mundo, pode ser ruim para você.

Utilizando equipamentos mais 
modernos, de imagem por ressonân-
cia magnética funcional, voltaram a 
analisar os cérebros pró-sociais e in-
dividualistas.

Na amídala a diferença de ativa-
ção observada foi a mesma. Mas des-
sa vez, observaram reações diversas 
também no hipocampo, outra região 
primitiva do cérebro ligada à resposta 
automática ao estresse.

Os pesquisadores, então, quise-
ram saber se essa culpa, esse estres-
se, estão ligados à depressão, por 
meio de um questionário chamado 
Escala de Depressão de Beck.

Descobriram que as pessoas que 
tem um padrão de atividade cerebral 
mais ligados à uma atitude pró-social 
tem mais chances de ser diagnostica-
do com depressão. 

Os psiquiatras já sabiam da li-
gação entre certas características de 
personalidade, como empatia extre-
ma e propensão à sentir culpa, á de-
pressão clínica. O estudo mostra que 

essa sensibilidade habita as estrutu-
ras mais primitivas e automáticas par-
tes do cérebro.  

Mas se você não consegue pas-
sar incólume nem diante a um inseto 
machucado, ainda é cedo para perder 
as esperanças. Uma outra parte do 
cérebro, o córtex pré-frontal, pode te 
ajudar a lidar com esses sentimentos 
ruins.

Os pesquisadores afirmam no 
estudo que treinar essa região do 
cérebro te ajuda a controlar os sen-
timentos que levam à depressão. Para 
quem tiver muita dificuldade a reco-
mendação é procurar psicoterapeu-
tas. Apesar de ser um processo difícil, 
não vão faltar outros pró-sociais para 
te ajudar a segurar essa barra que é 
gostar do próximo.   

Dicas para combater a 
ansiedade e parar de se 
preocupar

Se preocupar não é o mesmo que 
se importar. As duas coisas podem 
ser parecidas, mas, quando se analisa 
com maior atenção, percebe-se que 

são bem diferentes. Se importar com 
algo ou alguém implica consideração, 
interesse, cuidado e importância. Se 
preocupar é tornar-se apreensivo, an-
sioso, inquieto, ou seja, se estressar. 
Impor o limite para que um não se 
transforme no outro é essencial para 
que você tenha qualidade de vida.

A lista de tarefas
É claro que você tem muitas coi-

sas para fazer. Atualmente vivemos 
a sensação de que cada hora do dia 
precisa produzir algo, um resultado, 
efeito e diferença. A ideia de des-
perdício permeia cada segundo que 
se passa acordado. Entretanto, essa 
mentalidade é muito nociva para 
sua saúde e bem-estar emocional. 
Desprender-se dela não significa que 
você deve deixar de fazer suas tare-
fas, mas sim mudar a maneira como 
as enxerga.

Depender dos outros
Quando um problema aparece 

em sua vida, qual é sua primeira re-
ação? Chorar, se desesperar e procu-
rar ajuda? Depender dos outros para 
resolver os menores impasses de sua 

vivência é uma das coisas mais des-
gastantes, não apenas para você mes-
mo, mas também para aqueles ao seu 
redor. Criar independência é essen-
cial para que você tome suas próprias 
decisões e não acabe frustrado com 
um futuro que não gostaria de viver.

Envelhecer
A ideia de ser jovem para sempre 

está em cada capa de revista e con-
teúdo publicitário que você consiga 
imaginar. A pressão que a sociedade 
faz para que as pessoas, especial-
mente as mulheres, estejam sempre 
com a melhor aparência possível é 
enorme e enlouquecedora. Até mes-
mo a palavra “ruga” carrega em si 
algo ruim, maléfico, que precisa ser 
combatido ao máximo como se fosse 
contagioso. Essas linhas finas, no en-
tanto, são conquistas que devem ser 
orgulhosamente carregadas, estejam 
elas ao redor dos olhos, dos lábios ou 
nas mãos. Você trabalhou, se sacrifi-
cou, sofreu e viveu muito para que 
cada uma pudesse ser representada 
em seu corpo. A principal dica é que 
você pare de se preocupar em agra-
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cirúrgicos desnecessários.
Os objetos à sua volta
Muitas pessoas são extremamente 

apegadas aos objetos que as cercam, e 
tornam-se dependentes das conquistas 
materiais para serem felizes. Elas gas-
tam mais tempo pensando em móveis, 
casas, roupas, aparelhos eletrônicos 
e bolsas caras do que nas marcas que 
deixam no coração das pessoas amadas 
a sua volta.

Seus erros
A diferença entre se preocupar e 

se importar com seus erros é muito 
importante e deve estar bem clara em 
sua mente, especialmente quando você 
cometer falhas com consequências 
mais sérias. A preocupação passa de-
pois que o erro é amenizado e não faz 
muita diferença para seu futuro. Se im-
portar com suas falhas, por outro lado, 
faz com que você invista todo esforço 
possível para aprender com esses erros 
e evitá-los ao máximo posteriormente.

O passado
Coisas horríveis e injustas podem 

ter acontecido com você no passado, 
mas se preocupar com elas não vai mu-

dar a história de sua vida. Se você vive 
o presente concentrado naquilo que já 
aconteceu como poderá aproveitar as 
oportunidades do agora? Para mudar 
o que quer que tenha acontecido é ne-
cessário, antes de tudo, perdoar as pes-
soas e a si mesmo, e seguir em frente, 
sem olhar para trás. A amargura é uma 
das cadeias mais terríveis que se pode 
experimentar, especialmente porque 
quem está nesse estado escolheu ficar 
assim. 

Experimente controlar a respira-
ção

Para reduzir as reações do siste-
ma nervoso autônomo, devemos fazer 
o controle da respiração. Isto pode ser 
feito compassando a respiração e ins-
pirando lentamente pelo nariz, com a 
boca fechada. Ao inspirar deixar o ab-
dome expandir-se, ou seja, estufar a 
barriga e não o peito. Depois, expirar 
lentamente, expelindo o ar pela boca. 
Isto pode ser feito em qualquer lugar, 
a qualquer hora. Além disso, quando 
você estiver em um ambiente silencio-
so e com possibilidade de ficar deitado, 
use uma técnica de relaxamento. O re-

laxamento combinado com a respiração 
diafragmática, certamente, reduzirá a 
respiração ofegante, a taquicardia e o 
tremor.

Evite pensamentos negativos
Em situações de ansiedade que se 

estendem por longos períodos, reco-
menda-se que a pessoa evite os pen-
samentos negativos ou catastróficos. 
Deve-se tentar dimensionar a gravidade 
da situação, questionando a si mesmo 
se existe uma forma alternativa de aná-
lise, se estamos superestimando o grau 
de responsabilidade que temos nos fa-
tos ou se estamos subestimando o grau 
de controle que podemos ter.

Mantenha foco de atenção no pre-
sente

Quando sua mente está dedicada 
integralmente ao momento atual você 
tem total capacidade de análise, julga-
mento e ação, portanto esta é uma boa 
forma de controlar a ansiedade. Quan-
do a mente passeia aleatoriamente en-
tre passado e futuro sem direcionamen-
to para um planejamento você pode se 
perder nas ideias e a ansiedade pode 
iniciar ou piorar.



Balinhas de goma ficam mais consistentes depois de dois dias

Mural da fofura
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Com a chegada do verão, muitas 
pessoas aproveitam os dias ensolarados 
para se divertir nas piscinas. No entan-
to, alguns cuidados devem ser tomados 
para evitar acidentes. Morte por afoga-
mento, aliás, é a segunda causa de mor-
te acidental em crianças, só perdendo 
para acidentes relacionados a trânsito e 
transporte. É um acontecimento trági-
co, rápido e silencioso.

Algumas regras precisam ser ob-
servadas em relação às piscinas para 
evitar o pior.  E os pais, mesmo em clu-
bes, precisam sempre ficar ao lado de 
seus filhos, mesmo que a profundidade 
da piscina seja pequena. 

1) Nunca deixe seu filho nadar so-
zinho sem supervisão de um adulto. 
Podem ocorrer cãibras ou contusões 
em mergulhos. Muitos acidentes acon-
tecem por mergulho em piscina rasa.

2) Crianças menores de 4 anos de-
vem estar acompanhadas por um adulto 
dentro da piscina, à distância de apenas 
1 braço esticado do adulto.

3) Aprenda a nadar e ensine suas 
crianças também, mas mesmo assim o 
cuidado deve continuar. As estatísticas 
mostram que muitos acidentes em pis-
cina ocorrem com crianças que sabiam 

Piscina deve ser mantida em 
segurança para evitar acidentes
Morte por afogamento é a segunda morte acidental em crianças

nadar, por terem perdido o fôlego em 
piscinas grandes e terem entrado em 
pânico.

4) Cerque a área da piscina, fe-
chando o acesso com um portão que 
não possa ser aberto por uma criança, 
e ponha alarme sonoro.

5) Cubra completamente a pisci-
na quando não estiver em uso e retire 
todos os brinquedos da área, para não 
atrair crianças.

6) A área da piscina deve ter piso 
antiderrapante. Ainda assim, evite cor-
rer e ensine as crianças a usar a escada 
para entrar e sair.

7) Boias redondas são perigosas, 
pois podem virar. Coletes salva vidas 
certificados e com tamanho adequado 
para a idade são seguros para crianças 
pequenas, mas não dispensam a super-
visão de um adulto.

8) Evite brincadeiras violentas, de 
luta ou “cavalinho” ou o famoso “cal-
do”. Explique o porquê dessa atitude, 
priorize segurança.

9) É importante manter um tele-
fone próximo da piscina para casos de 

emergência, além de equipamento bá-
sico de salva vidas. Faça um curso de 
Suporte Básico de Vida. Ensine as crian-
ças maiores a fazer reanimação com as 
compressões torácicas. Pré adolescen-
tes e adolescentes são perfeitamente 
capazes de executar as manobras cor-
retamente.

10) Oriente e supervisione a pro-
fundidade da água. A criança deve tocar 
o pé no chão e não ficar com água aci-
ma do peito.

11) Atenção para a sucção. Alguns 
tipos de ralos podem sugar cabelos, 
roupas e até mesmo braços e pernas, 
levando ao afogamento.

12) Evite aparelhos eletrônicos 
próximos à piscina pelo risco de cho-
que.

13) Ao menor sinal de mudança de 
tempo, saia imediatamente da área da 
piscina, para evitar acidentes com raios.

14) Atenção para áreas danificadas. 
Providencie o conserto rapidamente. 
Bordas com acabamentos quebrados 
ou lascados podem provocar cortes e 
lacerações.

- Acessórios antissucção
- Instalação de botões de emer-
gência
- Supervisão das crianças
- Não confiar em boias e pranchas
 Botar tela de proteção ou lona 
quando a piscina não estiver sen-
do utilizada

Como manter 
a piscina

mais segura

Dispositivo evita sucção de cabelo ou roupas, que pode ser fatal

Um dos doce que as crianças 
amam- e os adultos também- são as 
famosas jujubas. Elas são em forma 
de balinha, coloridas, pequenas e 
deliciosas e o melhor de tudo é que 
podem ser feitas em casa, deixando 
o processo mais divertido para a 
criançada. 

Ingredientes
1 kg de açúcar refinado
2 xícaras de água
4 colheres (sopa) de gelatina 

sem sabor
1 caixa de gelatina com sabor de 

sua preferência
açúcar para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, misture a água 

em banho-maria com as gelatinas 
sem sabor e com sabor. Assim que 
as gelatinas derreterem, adicione o 

Jujubas caseiras de
diversas cores

açúcar e mexa bem até que todo 
o açúcar esteja dissolvido. Ao fer-
ver, continue mexendo por cerca 
de 5 minutos e desligue o fogo (a 
mistura deverá estar líquida e ho-
mogênea). Em uma forma untada 
com margarina, despeje a mistura 
e deixe descansando por cerca de 
24 horas para que ela ganhe con-
sistência firme (você pode tampar a 
forma com um pano de prato, caso 
queira).

No dia seguinte, descole a mas-
sa da forma, corte em pequenos pe-
daços e vá modelando no formato 
que deseja. Para finalizar, passe a 
jujuba no açúcar e espere secar.  Se 
preferir que as jujubas fiquem mais 
consistentes, basta esperar mais 2 
dias (após essa última etapa) para 
saborear a bala de goma.

Um dos desenhos que tem feito 
a cabeça da garotada no mundo todo, 
por incrível que pareça não é america-
no e nem europeu (ok, só metade euro-
peu), mas sim russo. A animação em 3D 
Masha e o Urso (lançada na Rússia em 
2009) é sobre uma garotinha (Masha) 
que faz amizade com animais da flo-
resta, entre eles, o Urso, seu grande 
amigo. O enredo é um mix de Denis o 
Pimentinha, Felícia e Tom e Jerry, mas 
tem um toque de magia, que deixa até 
mesmo os pais na frente da televisão, 
garantindo umas boas risadas. 

O desenho foi criado com a tecno-
logia CGI 3D, e além de interagir com 
o Urso, Marsha apronta (sem querer, 
com a inocência de uma criança) com 
as lebres, o esquilo, o panda, o tigre, 
o pinguim, a ursa e uma clássica dupla 
de vilões formada por dois lobos, um 
bobo e outro astuto.

Cada episódio tem sua própria 
sinopse, tema e dinâmica, formando 
assim histórias independentes. Outro 

Marsha e o Urso é um fenômeno que 
está ganhando a criançada

destaque do desenho são suas músicas, 
todas originais. E também trazem uma 
lição, com temas como partilha, real 
significado da amizade entre outros, 
que valem a pena as crianças aprende-
rem.

Masha e o Urso é transmitida em 
mais de 100 países, incluindo Canadá, 
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, 
Dinamarca e Austrália. Além disso, se 
tornou um fenômeno na web. O site 
oficial recebe até 80 mil visitantes diá-
rios, o perfil do desenho no Facebook 
conta com mais de 3.700.000 de segui-
dores e o canal do Youtube tem mais de 
550 milhões de visualizações mensais.

A Animaccord Studios que produz 
a série explicou que limitou o tempo de 
duração para seis minutos e menos epi-
sódios para se concentrar na qualidade. 
E que a história é baseada em um conto 
de fadas russo sobre uma meninha vi-
vendo na floresta e seus contatos com 
animais fictícios, entre eles um urso de 
bom coração.

Contos da Masha
Além da linha de “Masha e o Urso” 

(que já está em sua quarta temporada, 
com mais de 60 episódios), outros dois 
pacotes que levam a personagem título 
no comando são os “Contos da Masha” 
e “Histórias de Terror da Masha”. Na 
primeira, os contos de fada são conta-
dos sob a visão da menina, muito mais 
otimista e atrapalhada. Na segunda, 
Masha ensina como se livrar dos medos 
por meio de jogos divertidos e histórias 
incríveis. Ela explica os motivos por 
trás dos medos mais comuns e  mostra 
como lidar com eles.

Toda a turma de bichinhos com os quais 
Masha interage na série

A linda Antonella Luchese, de seis anos
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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

Muitas pessoas que querem ter 
um pet pensam em adquirir um peixe 
por ser mais prático e simples de cui-
dar, se comparado a outros animais. 
Se este é o seu caso, veja quais são os 
peixinhos mais procurados para cria-
ção em aquário*. Confira também as 
características e vantagens dos peixes 
mais comuns. 

Poecilídeos
Por serem baratos e resistentes, 

são bastante indicados para quem 
está começando como aquarista. São 
também vendidos como alimento de 
peixes carnívoros. 

Lebiste ou Guppy
É pequeno, pacífico, vivaz e ge-

ralmente resistente. Os machos têm 
corpos mais esguios e caudas gran-
des, já as fêmeas são mais encorpa-
das.

Molinésia
Normalmente é pacífico, po-

rém, machos em aquários pequenos 
podem ser agressivos uns com os 
outros. O ideal é manter um macho 
e algumas fêmeas. Já com os demais 
peixes, costuma ser mais calmo.

Espada
O que o caracteriza é a barba-

tana caudal dos machos, que forma 
uma espada. Pacífico e social, gosta 
de viver em grupo. Por isso, mesmo 
com outros machos, dificilmente en-
tra em atrito. Convive bem com ou-

Os principais peixes para 
criação em aquário

tras espécies. 
Plati
É pequeno, resistente, pacífico 

e prefere alimentação vegetal. Bas-
tante colorido e se reproduz muito 
facilmente. 

Betta 
Muito popular também pelo bai-

xo preço e por poder ser criado em 
pequenos espaços. Este grupo de 
peixes possui um sistema diferente 
de respiração: ele precisa ir à super-
fície da água para respirar. Por isso, 
é conhecido por não exigir bomba e 
filtro no aquário para sobreviver. São 
peixes lentos e, quando sozinhos, 
bastante calmos e tranquilos. No 
entanto, evite colocar dois machos 
juntos.

Kinguios
São também bastante procu-

rados devido à exuberância de suas 

cores e ao seu tamanho. São peixes 
pacíficos e sociáveis, indefesos e de 
nado lento. Por isso, evite ao máximo 
seu convívio com espécies mais bri-
guentas.

Marinhos
Para um aquarista mais ousado 

e em busca de um desafio maior, o 
aquário marinho é uma boa opção. 
Neste grupo, sem dúvidas o peixe 
mais vendido é o Peixe Palhaço, por 
seu colorido.

Tropicais 
Entre os tropicais mais procura-

dos, destacam-se o Neon e o Tetra. O 
Neon costuma ser pacífico e bastan-
te resistente. É muito indicado para 
aquários comunitários, por sua bele-
za e sociabilidade. Já os Tetras são en-
contrados em várias espécies, como 
Tetra Foguinho, Fantasma Vermelho, 
Imperador, Limão, Negro e Paraguaio.

Muito popular também pelo baixo preço e 
por poder ser criado em pequenos espaços

Por serem baratos e resistentes, são bastante indicados para quem está começando 
como aquarista

O que o caracteriza é a barbatana cau-
dal dos machos, que forma uma espada. 
Pacífico e social, gosta de viver em grupo

Muito popular também pelo baixo preço e por poder ser criado em pequenos espaços

A pequena Peca, sapeca!

Alguns donos tentam recriar o 
habitat natural da tartaruga, o mais 
fiel possível, o que muitas vezes impli-
ca que o façam no exterior, num lago 
apropriado. Isto significa que a sua tar-
taruga irá hibernar por altura do outo-
no, altura ideal se está a planear seguir 
um plano de procriação, já que respeita 
os seus ciclos naturais de vida. Algumas 
pesquisas têm revelado que tartarugas 
que não hibernam têm maior incidên-
cia de aparecimento de doenças asso-
ciadas a problemas no fígado. Se tem 
crianças pequenas, é aconselhável que 
se certifique que estas não perturbem 
as tartarugas durante a sua hibernação, 
até final da primavera.

Quando você mantém tartarugas 
dentro de casa, é importante conside-
rar o seguinte:

Você deve ter um aquário de gran-
de porte.

Tem que haver espaço suficiente 
para ter uma área de terra e uma área 
de água. Dois terços do aquário devem 

Condições de vida de uma 
tartaruga de estimação

ser de água e um terço deve ser de ter-
ra. Você também precisa de um lugar 
onde as tartarugas possam se deitar 
no calor de uma lâmpada. As tartaru-
gas precisam de 12 horas de luz solar. 
Você deve ter uma lâmpada ultravioleta 
e não uma lâmpada normal.

 A temperatura ideal para o seu 
habitat depende muito da raça. Tarta-
rugas terrestres podem manter o calor 
do corpo mais do que as tartarugas 
aquáticas. Em geral, deve manter o tan-
que em torno de 26 º durante o dia, e 
21 º à noite. Mudanças bruscas de tem-
peratura podem afetar o sistema imu-
nológico dos répteis, pois são animais 
de sangue frio e demoram mais tempo 
para se adaptarem às mudanças.

 Algumas tartarugas carregam a 
bactéria salmonela, por isso não se es-
queça de lavar as mãos após pegar no 
seu bichinho. O ambiente da tartaruga 
também precisa ser mantido limpo e 
para facilitar pode colocar um sistema 
de filtragem no aquário ou lago.
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 Elisa Gianuzzi aproveita as beleza de florença, na ItáliaMicheli Amanda curtindo férias na Dinamarca


