


Vicente, Conselheiro, Olímpia, 
Edgar, Artur e Nicota são levados para 
a delegacia. Lucinda se desculpa com 
Inácio por sua crise de ciúmes. Maria 
Vitória descobre que seus amigos fo-
ram detidos. Isolina e Raimundo se 
preocupam com a ausência de Conse-
lheiro. Pressionado por Tomaso, Otá-
vio assume a culpa do atentado peran-
te o delegado e liberta os inocentes. 
Lucerne admira Otávio, que é preso. 
Celina tem um mau pressentimen-
to com Artur. Vicente fala com Maria 
Vitória. Tomaso planeja o resgate de 
Otávio com Umberto e Nicola. Mariana 
passa mal e José Augusto convoca Mo-
niz para atendê-la. Fernão impede que 
Tereza visite a sobrinha. 
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Gael agride Patrick ao vê-lo ao 
lado de Clara, e Radu o defende. Rena-
to tenta falar com Clara, e Lívia sente 
ciúmes. Bruno é impedido por Vinícius 
de registrar um boletim de ocorrência 
sobre o que houve na festa. Sophia é 
rude com Estela, e Amaro a consola. 
Lívia teme que Clara recupere a guarda 
de Tomaz. Renato e Rafael cuidam de 
Gael. Gael descobre o plano de Sophia 
e Lívia contra Clara. Nádia e Lorena vão 
à casa de Clara. Sophia se surpreende 
ao saber que a interdição da ex-nora 
foi revogada e procura Gustavo. O juiz 
avisa a Sophia que ela pode perder 
toda a sua fortuna. Renato tenta falar 
com Clara. Gael conta para Tomaz so-
bre Clara, e Lívia intriga o menino con-
tra a mãe biológica. 

Pega Pega

O Outro Lado do Paraíso

Tempo de Amar

Malhação 

Malagueta cai na piscina do hotel 
e se esconde em um alçapão, mas aca-
ba preso. Maria Pia se recorda dos mo-
mentos que teve com Malagueta. Eric 
comenta com Luiza que ficou impres-
sionado com o descontrole de Maria 
Pia quando Malagueta foi preso. Luiza 
diz a Eric que Maria Pia se apaixonou 
por Malagueta. Nina faz uma ligação 
misteriosa em seu celular. Pedrinho 
fica sabendo por Luiza sobre o quarto 
ladrão. Sabine fica horrorizada ao sa-
ber da prisão de Malagueta. Eric pres-
siona Maria Pia a confessar que nunca 
foi ameaçada por Malagueta e que não 
o denunciou porque não quis.

Ellen, Benê, Lica e Keyla se sur-
preendem com a chegada de Tina. 
Tato garante a K2 que contará sobre 
sua sabotagem para Keyla, caso a 
menina não o faça. Josefina incentiva 
Roney a contratar Dogão. Anderson 
desabafa com Moqueca sobre Saman-
tha e Tina. Tina conta para as ami-
gas sobre sua experiência no Japão. 
Mitsuko não aprova o novo visual da 
filha. Tina celebra o estágio de Tato 
no restaurante da família. Tina e Sa-
mantha confrontam uma a outra. 
Dóris conversa com os alunos sobre 
bullying. Roney seleciona músicos 
para sua banda e reencontra Palito. 

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 precisa trabalhar mais no 
fortalecimento dos laços e dos rela-
cionamentos pessoais que você tem 
negligenciado ultimamente. O iso-
lamento não está lhe fazendo bem. 
Mudando a forma com a qual você 
se posiciona conseguirá encontrar 
mais apoio e colaboração por parte 
de seus colegas e companheiros de 
jornada e desse jeito as tarefas lhe 
parecerão bem mais leves. Não pro-
cure fazer tudo sozinho! Em equipe 
você conseguirá alcançar metas ini-
magináveis. 

Você precisa ser mais firme em seus 
propósitos se quiser alcançar seus objeti-
vos. Mesmo se o ponto de chegada não lhe 
aparecer tão claramente nesse momento 
você não deve desistir de alcançá-lo. Alguns 
eventos inesperados podem atrapalhar a 
sua caminhada, porém você conseguirá 
contornar os obstáculos se mantiver os seus 
olhos firmemente fobados em seus objeti-
vos. Não se deixe distrair por este ou aquele 
“canto das sereias”! Abra bem os olhos para 
enxergar os tesouros escondidos que a vida 
lhe propõe no meio das adversidades. Há 
sempre um arco-íris no horizonte.

Enquanto Marte continua transitando 
na oposição ao seu signo onde se encontra 
Urano, minha sugestão para essa semana é 
aquela de redobrar a paciência em todas as 
situações de seu dia! Você poderá se sentir 
desafiado em muitas ocasiões e poderá ser 
difícil não causar rupturas em seus relacio-
namentos. Se estiver praticando esportes, 
deve redobrar o cuidado para não causar 
rupturas nos ligamentos ou ainda sofrer 
outros acidentes. Por outro lado, outros 
aspectos astrológicos mais favoráveis su-
gerem o aumento da criatividade que o 
ajudará a dar conta de todas as tarefas.

O seu regente, Vênus, se encontra 
em aspecto desfavorável nesta semana 
e por essa razão você se sentirá menos 
motivado e até mesmo bastante emoti-
vo. Para espantar a melancolia e não ficar 
remoendo decepções e tristezas procure 
contornar as preocupações de forma posi-
tiva buscando alegria nos pequenos êxitos 
de seu dia a dia. Ao mesmo tempo procure 
rever os seus projetos profissionais, pois 
as configurações astrológicas em Capri-
córnio, signo de Terra como o seu, pro-
metem realizações profissionais que lhe 
darão muitas satisfações. 

Seu signo está sob fogo cruzado - 
com seu regente em Sagitário em conjun-
ção a Saturno - e em retrogradação até o 
dia 23/12. O céu sugere que você faça uma 
boa revisão de tudo o que realizou durante 
esse ano e pede que você encare os desa-
fios com seriedade e prudência. Esse seu 
inventario particular deve também con-
templar o aprendizado que deverá resultar 
das varias provas que o céu lhe propôs du-
rante o trânsito de Saturno em oposição ao 
seu signo. Apesar das dificuldades e incer-
tezas que ainda rondam o seu signo, você 
pode esperar boas realizações pessoais e 
um bom reconhecimento de seus esforços.

Nesta semana você terá alguns obs-
táculos para serem superados no campo 
profissional e poderá se sentir pressionado 
a obter resultados imediatos, algo que as 
configurações astrológicas atuais indicam 
ser quase impossível. No entanto, se você 
refletir com calma sobre as varias possibili-
dades, encontrará formas de realizar tudo 
com êxito. Nesse período você deve pre-
ferir tomar iniciativas com tranquilidade, 
sem se precipitar apesar das pressões que 
está sentindo. Além disso, aproveite para 
cuidar de sua saúde. Tudo isso está sendo 
causado por um trânsito astrológico que 
irá passar rapidamente.

Seu regente avança nos últimos 
graus de Sagitário e produz ainda um 
efeito benéfico no seu signo, estimulan-
do o seu lado mais otimista e criativo 
que o fará enxergar tudo com bom hu-
mor. Esta sensação será benéfica de mui-
tas maneiras, pois produzirá criatividade 
engendrando progresso e renovação no 
campo profissional. Você poderá ser sur-
preendido por boas noticias que irão re-
querer mudanças em algumas situações 
pré-estabelecidas. Seja maleável e aceite 
os novos desafios que a vida lhe propõe 
adaptando os seus planos às novas cir-
cunstancias. 

Algumas incertezas que estão atra-
vancando a sua caminhada parecem per-
manecer apesar de seus esforços para 
contorná-las. No entanto, você deve 
permanecer firme em seus propósitos se 
quiser continuar a avançar rumo às suas 
metas. As configurações astrológicas 
dessa semana podem causar perturba-
ções emocionais momentâneas que não 
devem fazê-lo desistir de seus objetivos. 
Não deixe que os percalços do dia a dia 
provoquem emoções de tristeza e de-
salento e procure encontrar alegria nas 
pequenas coisas que a vida lhe propõe. 
Logo começará a sentir a terra firme.

Neste período em que configurações 
tensas atingem o seu signo, você preci-
sa se apoiar na cooperação de colegas e 
amigos para poder avançar com seus pro-
jetos pessoais. Na vida privada como na 
profissional você deve fazer de tudo para 
se posicionar com firmeza, mas ao mes-
mo tempo sem impor seu ponto de vista 
a qualquer custo. Em muitos casos seria 
melhor ceder ou modificar seu projeto ini-
cial para adaptá-lo rapidamente às novas 
circunstâncias. De maneira geral, tire o pé 
do acelerador sempre que puder porque 
o excesso de atividade pode prejudicar o 
seu bem-estar. Fortaleça os laços sociais e 
familiares com reuniões alegres.

Neste período você se sente capaz 
de levar adiante seus projetos, envolven-
do e estimulando o trabalho de equipe. 
Esta sua capacidade, se bem direciona-
da, lhe proporcionará ótimos resultados. 
Não faltarão oportunidades de expan-
são, especialmente no campo profissio-
nal muito beneficiado pela presença de 
Júpiter em seu signo. Use esta energia 
de forma positiva e direcione suas ini-
ciativas na realização de seus projetos 
pessoais, contornando com sabedoria 
os eventuais obstáculos que a vida lhe 
propõe. De nada adianta dar murros em 
ponta de faca para forçar as situações 
mais difíceis. 

Agora que o Sol chegou para reno-
var o seu campo energético, avance rumo 
aos seus objetivos com firmeza e com 
mais esperança dentro do seu coração. 
Está na hora de olhar para o futuro com 
mais otimismo, abandonando a forma an-
tiga de resolver as coisas, pois renovando 
suas iniciativas com criatividade o sucesso 
acabará sendo uma consequência natural. 
Utilize todo o conhecimento que conse-
guiu aprender durante esse período mais 
difícil e faça uso desse bem precioso arma-
zenado para que os seus passos no futuro 
sejam mais firmes e sólidos. Lembre-se de 
ser grato ao céu por ter tido a oportuni-
dade de crescer e fortalecer sua vontade.

Você precisa trabalhar mais no 
fortalecimento dos laços e dos relacio-
namentos pessoais que você tem negli-
genciado ultimamente. O isolamento não 
está lhe fazendo bem. Mudando a forma 
com a qual você se posiciona conseguirá 
encontrar mais apoio e colaboração por 
parte de seus colegas e companheiros 
de jornada e desse jeito as tarefas lhe 
parecerão bem mais leves. Não procure 
fazer tudo sozinho! Em equipe você con-
seguirá alcançar metas inimagináveis. As 
configurações dessa semana indicam que 
V. deve agir com prudência e, quando ne-
cessário, modificando a abordagem dos 
problemas que a vida lhe apresenta.

Em mais um de seus polêmicos 
comentários durante seu programa 
dominical no SBT, o apresentador 
Silvio Santos falou a respeito de ou-
tro artista. Desta vez, sobre Bruno 
Gagliasso. O comentário foi feito 
quando Silvio comandava o quadro 
em que vídeos de famosos feitos 
pelo público são exibidos aos teles-
pectadores e concorrem a prêmios 
em dinheiro. Um vídeo de Gagliasso 
apareceu e Silvio se pronunciou.

Em tom de brincadeira, o co-
municador comentou: “É o Bruno 
Gagliasso, aquele que fez Chiqui-
titas e depois foi para a Globo? 
Mal-agradecido, traidor e sem-
-vergonha! Por uns míseros milhões 
de reais, largou o SBT, uma casa de 
família”.

Silvio começou a rir em seguida 

Silvio Santos critica Bruno 
Gagliasso em seu programa

e disse que não daria outra oportu-
nidade a Bruno caso ele fosse demi-
tido pela Globo. “Nunca mais põe 
os pés nessa casa. Traidor”, comple-
tou o apresentador.

A atriz Mayana Moura, de 35 
anos, revelou que já foi internada 
quatro vezes em hospitais psiquiá-
tricos. Depois de passar um período 
afastada da televisão para se tratar, 
ela voltou ao trabalho e está no ar 
em Tempo de amar, a novela da fai-
xa das 18h na Globo. Em entrevista 
à revista Marie Claire, falou sobre o 
diagnóstico de transtorno afetivo 
bipolar e o medo de ser estigmati-
zada pela doença.

“Há um grande estigma em tor-
no do paciente. De que não possa 
ser funcional de novo, tanto no am-
biente profissional quanto no pes-
soal.

Existe muita incompreensão em 
torno da doença, por isso prefiro 
seu nome ‘antigo’, psicose maníaco-
-depressiva”, disse ela. “Sou a prova 

Atriz Mayana Moura desabafa 
sobre internações psiquiátricas

viva de que, com o tratamento certo 
e apoio de quem nos ama, é per-
feitamente possível se recuperar. O 
que aconteceu comigo não define o 
que sou”, completou. 

Mayana vivia nos Estados Uni-
dos, onde foi internada e começou 
a se recuperar. Antes disso, porém, 
até chegou a usar camisa de força: 
“Fui imobilizada algumas vezes. Não 
queria tirar sangue de jeito nenhum. 
Aí uma hora desisti de brigar”. 

Ela completa, sobre a nova roti-
na: “Tô feliz da vida de voltar a fazer 
novela. Amo todo o processo, inclu-
sive decorar texto.

Sou super-CDF, adoro bater di-
álogos com os atores. Imagine fre-
quentar o mesmo backstage que a 
Marisa Orth? Eu amo ela, acho que 
ela nem sabe o quanto”.



Gazeta - sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017 - Caderno Beats Agenda

Confira a programação para seu final de semana
Buon Natale - Desfile
Cênico e Alegórico

Domingo (17 de dezembro) 
- 21h

Local: Via Del Vino
Realização: Centro de Patina-

ção Rodas da Serra 
Informações: (54) 

99695.1308 ou 99625.2101
Evento gratuito

Chegada do Papai Noel 
de Trenó

Chegada do Papai Noel de 
trenó e festa com brinquedos 
infláveis, música e muitas brin-
cadeiras. Distribuição de lan-
ches e suco.

Domingo (17 de dezem-
bro) - 15h

Local: antigo Estádio da 
Montanha ( Avenida Osvaldo 
Aranha, 565 )

O Projeto é composto de apre-
sentações dos músicos Rodrigo Solt-
ton e Camila Farina e do Coral Vale 
dos Vinhedos. O Repertório é reple-
to de músicas italianas que contam 
a história da colonização do Municí-
pio, e também das tradicionais músi-
cas natalinas. As apresentações terão 
atrações surpresa na programação, 

Encantos, música por
todos os lados

entre elas a Chegada do Papai Noel.
Sexta-feira (15/12) 

Local: Praça Achyles Mincarone 
(junto à Igreja São Bento)

Quinta-feira (21/12) Dia 21
Local: Praça Padre Rui Lorenzi 

(junto à Igreja Cristo Rei) 
Apresentações abertas ao públi-

co

Informações: (54) 3055.7051
Evento gratuito  (menores 

devem estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis)

Festa: Acústico Kelvin Alves
Onde: Ferrovia Live
Quando: sexta, 15 de dezem-

bro, a partir das 22h
Quanto: R$ 10,00
Festa: HangOverkill Fest 4
Onde: Ferrovia Live
Quando: sábado, 16 de de-

zembro, a partir das 22h
Quanto: R$ 10,00 + brinque-

do
Festa: B-day Party com Karine 

Larré
Onde: Bangalô
Quando: sábado, 16 de de-

zembro, a partir das 22:30h
Quanto: R$ 30,00
Festa: Luísa Sonza
Onde: Bangalô

Esqueceram de mim 2
Perdido em Nova York 

Sinopse: Garoto (Macaulay Culkin) 
se vê novamente sozinho, quando em 
virtude de uma confusão no aeroporto 
que fez com que ele ao invés de embar-
car com a família para a Flórida partisse 
sozinho para Nova York. Mas como ti-
nha o cartão de crédito do pai (John He-
ard), ele se hospeda no melhor hotel da 
cidade, mas também encontra os dois 
ladrões que tinha enfrentado no passa-
do e que agora planejam se vingar dele.

Direção: Chris Columbus
Gênero: Comédia, aventura 
Nacionalidade: EUA 
Ano de produção: 1992 

Jurassic World: O Mundo 
dos Dinossauros 

Sinopse: O Jurassic Park, localiza-
do na ilha Nublar, enfim está aberto ao 
público. Com isso, as pessoas podem 
conferir shows acrobáticos com dinos-
sauros e até mesmo fazer passeios bem 

Filmes para divertir a família

perto deles, já que agora estão domes-
ticados. Entretanto, a equipe chefiada 
pela doutora Claire (Bryce Dallas Ho-
ward) passa a fazer experiências gené-
ticas com estes seres, de forma a criar 
novas espécies. Uma delas logo adquire 
inteligência bem mais alta, logo se tor-
nando uma grande ameaça para a exis-
tência humana.

Direção: Colin Trevorrow
Gêneros Aventura, Ação, Ficção 

científica
Nacionalidade EUA
Ano de produção: 2015 

Toy Story: Um Mundo de 
Aventuras 

Sinopse: O aniversário de Andy 
está chegando e os brinquedos estão 
nervosos. Afinal de contas, eles te-
mem que um novo brinquedo possa 
substituí-los. Liderados por Woody, um 
caubói que é também o brinquedo pre-
dileto de Andy, eles montam uma escu-

ta que lhes permite saber dos presentes 
ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, 
o boneco de um patrulheiro espacial, 
que logo passa a receber mais atenção 
do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes 
em Woody, que tenta fazer com que ele 
caia atrás da cama. Só que o plano dá 
errado e Buzz cai pela janela. É o iní-

cio da aventura de Woody, que precisa 
resgatar Buzz também para limpar sua 
barra com os outros brinquedos.

Direção: John Lasseter
Gêneros Animação, Comédia , Fa-

mília
Nacionalidade EUA
Ano de produção: 1995 

Quando: sexta, 15 de de-
zembro, a partir das 22h

Quanto: R$ 40,00
Festa: Sunset Rider
Onde: Bar Joe - Garibaldi
Quando: sábado, 16 de de-

zembro, a partir das 22h
Quanto: R$ 20,00
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Guirlandas não são só para o Natal
As guirlandas de Natal estão 

entre os enfeite mais requisitados 
quando o assunto é decoração nata-
lina, e de tão lindas, não é somente 
nesta época do ano que elas podem 
ser penduradas nas portas.

Com itens simples, podem ser 
comprados em lojas de utilidades 
domésticas, de departamento e até 
em casas de artigos de decoração, 
e até mesmo itens naturais - galhos, 
as flores dos pinheiros -, é possível 
montar sua própria guirlanda, sem 
dificuldades e economizando. Mes-
mo se tratando de um item decora-
tivo que é fácil de encontrar, não há 
como negar que as guirlandas nata-
linas produzidas de forma artesanal 
dão um toque especial e carinhoso 
na decoração.

Utilizando tesoura, cola, ara-
mes, fitas e alicate unidos à muita 
criatividade, o fato  é que as de-
corações artesanais possibilitam 
ambientações lindas, baratas, mais 

aconchegantes e totalmente perso-
nalizadas. Além disso, para criar as 
nossas próprias decorações é super 
válido reaproveitar materiais e obje-
tos que já temos em casa.
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O Departamento de Engenharia 
Química (DEQ) da Universidade fede-
ral de São Carlos (UFSCar)  patenteou 
o termo “Carvões ativados de polí-
meros condutores de alta performan-
ce para diferentes aplicações”, feito a 
partir de uma pesquisa desenvolvida 
por Rafael Linzmeyer Zornitta e Luís 
Augusto Martins Ruotolo.

A tecnologia se refere ao desen-
volvimento de processos que utili-
zam carvões ativados para a remoção 
de sais e limpeza de poluentes orgâ-
nicos através da eletrossorção e ad-
sorção, respectivamente - reduzindo 
a quantidade destes componentes na 
água e retendo-os em sua superfície. 
Isso acontece porque, com a variação 
dos agentes dopantes no precursor, é 
possível obter carvões ativados com 
valores elevados de área superficial, 
condutividade e volumes de poros. 
Com o invento, essas propriedades 
podem ser moduladas de acordo com 
a aplicação desejada.

Embora imperceptível, o car-
vão ativado é um material presente 
em objetos que fazem parte do dia 
a dia das pessoas - como o filtro das 
torneiras domésticas e sistemas de 
desodorização - e possui diversas 
aplicações industriais.

O Brasil já apresenta processos 
de adsorção para a remoção de mo-
léculas orgânicas e sais para uso em 
tratamento de água e efluentes, além 
de armazenamento de energia. En-
tretanto, como a remoção acontece 
na superfície do material, é necessá-

Pesquisadores utilizam
carvões ativados para limpeza 
de poluentes orgânicos

ria uma elevada área superficial.
Assim, o diferencial dessa tec-

nologia é, justamente, a eficiência 
na remoção de íons e compostos 
orgânicos devido à sua área elevada, 
que demanda uma pequena quanti-
dade de material, possibilitando sua 
aplicação em ações como tratamen-
to de água, tratamento de efluentes 
industriais (para remoção de metais 
pesados e compostos orgânicos), 
para dessalinização de água (para 
obtenção de água potável) e até mes-
mo para aplicações em dispositivos 
como supercapacitores e baterias, 
os quais são cada vez mais objeto de 
pesquisa e desenvolvimento devido 
à necessidade de sua utilização em 
carros elétricos que demandam um 
material com grande capacidade de 
armazenamento de energia.

A patente, que ainda não está 
disponível no mercado, aguarda o 
interesse comercial de empresas que 
atuam na produção de adsorventes, 
supercapacitores, baterias, catalisa-
dores e eletrodos para deionização 
capacitiva, ou para a utilização em 
produtos, como filtros de purificação 
de água e filtros para água salobra.

Além disso, com os resultados 
da patente, os pesquisadores pla-
nejam desenvolver novos processos 
que possam vir a permitir a dessali-
nização da água do mar tornando-a 
potável de maneira mais barata do 
que os processos convencionais que 
demandam grandes quantidades de 
energia.

Patente ainda não está disponível no mercado

Depois de quase 50 anos, 
homem deve voltar à Lua

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, assinou uma 
ordem direta para a Nasa liderar um 
programa espacial que deve levar 
os astronautas à Lua, depois de um 

hiato de quase 45 anos da última 
viagem ao satélite. O comunicado 
foi feito pela Casa Branca, após o 
vice-presidente Mike Pence ter dado 
indício de que o atual governo pre-

tendia avançar com seu programa 
espacial. A Agência Espacial norte-
-americana considera ainda a possi-
bilidade de minerar a Lua. 

No entanto, a própria estratégia 
de enviar astronautas à Lua é con-
troversa, porque há quem apoie a 
iniciativa, mas também há os pontos 
contra.  Um ponto a favor seria a pos-
sibilidade de construir uma estação 
lunar, que poderia facilitar as viagens 
até Marte. O contra é em relação aos 
gastos desnecessários, que atrasa-
riam lançamentos à Marte. 

Última viagem e primeira
A última viagem tripulada ao sa-

télite foi em 7 de dezembro de 1972, 
quando a Apollo 17 foi lançada de 
Cabo Kennedy. Quatro dias depois, 
chegou à Lua. O retorno à Terra 
aconteceu em 19 de dezembro. Já 
a primeira vez que o homem pisou 
na Lua foi em 20 de julho de 1969, 
uma viagem comandada por Neil Ar-
mstrong.Trump assinou acordo para a Nasa comandar uma nova viagem tripulado ao Satélite

Um grupo de hackers russos 
roubou cerca de US$ 10 milhões de 
pelo menos 18 bancos de vários pa-
íses, a maioria nos Estados Unidos 
e Rússia, desde 2016, segundo uma 
informação de uma empresa russa, 
nesta segunda-feira (11). O Group-IB 

Hackers invadem bancos dos Estados
Unidos e Rússia  e roubam US$ 10 milhões

ressaltou ainda que os ataques, que 
começaram há mais de um ano e per-
mitem que o dinheiro seja roubado 
de caixas eletrônicos, parecem ainda 
estar em andamento. O pior é que os 
bancos da América Latina podem ser 
os próximos alvos.

Segundo os pesquisadores do 
Group-IB, o primeiro ataque ocorreu 
no segundo trimestre de 2016 contra 
bancos na rede Star, da First Data. 
Esse é o maior sistema de mensagens 
bancárias dos EUA que conecta caixas 
eletrônicos em mais de 5 mil organi-
zações.

O Grupo-IB disse que continuava 
investigando uma série de incidentes 
em que hackers estudavam como fa-
zer transferências de dinheiro através 
do sistema bancário Swift, mas não 
disse se tais ataques foram realizados 
com sucesso.

Segundo os administradores da 
Swift afirmaram em outubro, os ha-
ckers ainda estavam visando seu sis-
tema de mensagens interbancárias, 
mas os controles de segurança insti-
tuídos após o roubo de US$ 81 mi-
lhões no banco central de Bangladesh 
frustraram muitas dessas tentativas.Maior sistema de mensagens bancárias dos Estados Unidos foi o primeiro alvo

Uma boa notícia para quem gos-
ta de tirar aquela soneca no ônibus 
e sempre fica com medo de perder 
o ponto para descer: o Google Maps 
lançará um novo recuso que funciona-
rá como um despertador (em tempo 
real), tocando para acordar o usuário 

Google Maps vai ter
recurso que acorda usuário 
na hora de descer do ônibus

na hora da descida. As notificações 
também são interativas, o que sig-
nifica que o usuário pode conferir 
os passos anteriores de sua viagem. 
A ferramenta usará um GPS e fará o 
aparelho vibrar no ponto final, sele-
cionado pelo usuário. 

Ferramenta está sendo liberada ao poucos para os usuários

1º: Daniel Middleton (DanTDM) 
– US$ 16,5 milhões. O britânico de 
26 anos lançou seu canal de games, o 
DanTDM, há cinco anos.

2º: Evan Fong (VanossGaming) – 
US$ 15,5 milhões. O canadense de 25 
anos é dono do  VanossGaming, um 
canal de games.

3º: Dude Perfect – US$ 14 mi-
lhões. Os gêmeos americanos Cory e 
Coby Cotton têm ajuda de três amigos 
e falam sobre esporte com muito hu-
mor.

4º: Mark Fischbach (Markplier) – 
US$ 12,5 milhões . O americano Mark 
Fischbach, de 28 anos, tem também 
um canal de game.

Logan Paul – US$ 12,5 milhões 
(empate). Encostado à Fischbach, o 
americano Logan Paul, de 22 anos, 
faz vídeos cômicos com o irmão mais 
novo, Jake Paul.

Os youtubers que mais faturaram neste ano
6º: Felix Kjellberg (PewDiePie) – 

US$ 12 milhões. O sueco Felix Avrid 
Ulf Kjellberg perdeu posições, depois 
de ter sido o mais bem pago em 2015 
e 2016. Ele é dono do canal PewDie-
Pie, no qual posta vídeos com comen-
tários (às vezes obscenos) sobre vide-
ogame enquanto joga.

7º: Jake Paul – US$ 11,5 milhões. 
Jake Paul, de 20 anos, comanda um ca-
nal com o irmão mais velho, que ficou 
na 4ª posição. 

8º: Smosh – US$ 11 milhões . A 
dupla Ian Hecox e Anthony Padilla tem 
o canal Smosh, que faz paródias de ga-
mes e outras produções humorísticas.

Ryan ToysReview – US$ 11 mi-
lhões. Empatado no 8° lugar, com 
apenas seis anos de idade,Ryan faz 
uma resenha de brinquedos, abrindo 
e avaliando.

10º: Lilly Singh – US$ 10,5 mi-

lhões. A canadense, de 29 anos, man-
tém o canal Superwoman, no qual faz 
números cômicos, conversa com músi-
cos, atores etc. 

Canal do menino Ryan, de seis anos, 
rendeu a ele a 8ª posição e um cifra 
milionária na poupança
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A série “Street Fighter” vai ga-
nhar uma coletânea com 12 games 
em 2018, ano em que a franquia de 
games de luta da Capcom completa 
30 anos. A homenagem será lançada 
para PlayStation 4, Xbox One, Switch 
e PCs em maio. 

De acordo com a Capcom, os 
jogos da coletânea “Street Fighter 
30th Anniversary Collection” são fiéis 
às versões originais dos fliperamas. 
A seleção inclui desde o primeiro 
“Street Fighter”, pouco conhecido 
da maioria, a várias edições dos títu-
los seguintes. “Street Fighter II”, por 
exemplo, aparece cinco vezes.

Jogos de ‘Street Fighter 
30th Anniversary Collec-
tion’:

“Street Fighter”
“Street Fighter II”
“Street Fighter II: Champion Edi-

tion”
“Street Fighter II: Hyper Fi-

ghting”
“Super Street Fighter II”

‘Street Fighter’ ganha coletânea 
com 12 games em homenagem 
a 30 anos da série
‘Street Fighter 30th Anniversary Collection’ chega em maio de 2018 para 
PS4, Xbox One, Switch e PCs

“Super Street Fighter II: Turbo”
“Street Fighter Alpha”
“Street Fighter Alpha 2”
“Street Fighter Alpha 3”
“Street Fighter III”
“Street Fighter III: 2nd Impact”
“Street Fighter III: Third Strike”
Quatro dos 12 games da coletâ-

nea terão partidas multiplayer pela 
internet: “Street Fighter II: Hyper Fi-

ghting”, “Super Street Fighter II: Tur-
bo”, “Street Fighter Alpha 3” e “Street 
Fighter III: Third Strike”.

“Street Fighter 30th Anniversary 
Collection” vem ainda com um modo 
Museu que explora a linha do tempo 
da série e relembra sua história com 
artes conceituais, fichas dos persona-
gens e um arquivo das trilhas sonoras 
mais memoráveis de “Street Fighter”.

Street Fighter 30th Anniversary Collection’ reúne 12 títulos da série de games de luta

A produtora Capcom anunciou 
neso último dia 4, o game “Mega Man 
11”, nova aventura do robôzinho azul 
que é mascote da empresa. 

“Mega Man 11” é o primeiro 
game inédito da série desde “Mega 
Man 10”, de 2010. E ao contrário do 
seu antecessor, tem visual moderno, 
com personagens desenhados em 3D. 
Os cenários continuam em 2D, como 
nos “Mega Man” clássicos.

O novo jogo também é uma 
comemoração aos 30 anos de Mega 

‘Mega Man 11’, game do 
robô azul com visual
moderno, é anunciado
Jogo comemora 30 anos de ‘Mega Man’ e 
chega para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo 
Switch e PCs no final de 2018 

Man, personagem criado pelo game 
designer japonês Keiji Inafune. “Mega 
Man 11” tem lançamento previsto 
para o final de 2018 no PlayStation 4, 
Xbox One, Nintendo Switch e PCs.
Coletânea X

Durante apresentação comemo-
rativa, a Capcom também anunciou 
uma coletânea com todos os jogos 
“Mega Man X”, sucesso dos anos 
1990.Ela chega em 2018 para as mes-
mas plataformas de “Mega Man 11”, 
em data ainda não confirmada.

Cena de ‘Mega Man 11’, novo game do robô azul da Capcom com visual moderno

O lançamento de Resident Evil 
7: Biohazard, na próxima terça-feira 
(24), reacendeu uma paixão que muita 
gente tinha esquecido: a paixão pelos 
games de terror .

Apesar do novo título de uma 
das franquias mais famosas do mun-
do chegar só agora, isso não significa 
que o que tem sido feito nos últimos 
anos é ruim – pelo contrário, alguns 
dos melhores games do gênero foram 
lançados no hiato de Resident Evil. 
Veja na lista abaixo os 10 jogos de 
terror mais assustadores de todos os 
tempos: 

Silent Hill 2
Considerado por muitos o jogo 

mais assustador de todos os tempos, 
Silent Hill 2 é um clássico do horror 

Os jogos de terror mais assustadores 
dos últimos tempos 
Com o lançamento de Resident Evil 7: Biohazard, os games de terror
voltaram a estar na moda; veja a lista com os 10 jogos mais assustadores

survival. O game gira em torno de Ja-
mes Sunderland, que tem vasculhar a 
cidade de Silent Hill em busca de sua 
esposa. Para variar, a cidade está infes-
tada de monstros que têm tudo para 
tirar o sono do jogador. O jogo foi 
lançado em 2001 para PS2, Xbox e PC.

Resident Evil 2 
O segundo título de uma das 

séries mais adoradas pelos gamers 
é considerado o mais assustador de 
todos. Protagonizado por Leon e Clai-
re, o jogo se passa em Raccoon City 
e os têm de sobreviver ao apocalipse 
zumbi desencadeado para Umbrella. O 
game foi lançado para PlayStation, PC, 
Nintendo 64, Dreamcast e GameCube 
em 1998.

Alone in the Dark 

Com um nome nada convidativo 
(algo como “sozinho na escuridão” em 
português), Alone in the Dark gerou 
uma série de games, alguns com qua-
lidade duvidosa. Aqui, falamos do pri-
meiro, lançado em 1992 para PC. Na 
história, o jogador tem que guiar um 
personagem por uma mansão assom-
brada e, no meio do caminho, resolver 
uma série de puzzles.

Outlast 
Um dos títulos mais recentes da 

lista, Outlast gira em torno do jornalis-
ta Miles Upshur, que decide investigar 
um hospital psiquiátrico abandonado 
no estado americano do Colorado. O 
jogo foi lançado em 2013 para PC, PS4 
e Xbox One.

Layers of Fear
Layers of Fear tem um gênero 

incomum nos games: horror psicoló-
gico. O jogo é protagonizado por um 
pintor que tenta completar sua obra-
-prima em uma mansão, mas acaba 
tendo diversos segredos sobre seu 
passado revelados durante sua jorna-
da pela casa. O game foi lançado em 
2016 para PS4, Xbox One e PC.

F.E.A.R.
Um survival horror em primeira 

pessoa, F.E.A.R. gerou uma série de 
games. O primeiro título gira em torno 
da equipe F.E.A.R, um time de forças 
especiais convocado para conter um 
fenômeno sobrenatural. O game foi 
lançado em 2005 para PC, PS3 e Xbox.Resident Evil 2 é considerado o mais assustador de todos
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Clonazepam composto químico, 
cujo nome fantasia mais popular é o 
Rivotril, tem sido usado para tratar 
ansiedade e distúrbios do sono. Per-
tence a uma classe de drogas chama-
das benzodiazepinas. Em uma série 
de estudos realizados em Vancouver, 
as benzodiazepinas têm sido associa-
das a taxas de mortalidade mais altas 
do que as drogas ilegais, como a he-
roína ou a cocaína.

Os riscos de ingerir ansiolíticos de forma exagerada        e a comparação com efeitos da cocaína
Em uma série de estudos realizados, medicamentos da classe dos tranquilizantes têm sido associados a taxas de mortalidade                  mais altas do que drogas ilegais

Benzodiazepina (BZD) repre-
senta uma classe de medicamentos 
psiquiátricos conhecidos como “tran-
quilizantes” que podem reduzir a 
capacidade do corpo para respirar e 
são usados para tratar a ansiedade, 
distúrbios do sono, convulsões en-
tre outras condições. Neste grupo se 
incluem drogas comumente prescri-
tas, como Valium, Xanax e Rivotril. O 
primeiro dos estudos, que envolveu 

pesquisadores do Centro de Exce-
lência em HIV e da Universidade de 
Vancouver, analisou o impacto do uso 
dos benzodiazepínicos sobre as taxas 
de mortalidade, e estabeleceu que o 
seu uso foi associado a um maior ris-
co de morte do que as drogas ilegais.

O Dr. Keith Ahamad é um dos 
vários pesquisadores dos estudos 
realizados em Vancouver que estabe-
leceram que o uso de benzodiazepí-
nicos está ligado a uma maior taxa de 
mortalidade do que as drogas ilegais.

O estudo pesquisou um grupo 
de 2.802 usuários de drogas entre 
1996 e 2013. Os participantes foram 
entrevistados semestralmente duran-
te uma duração média de pouco mais 
de cinco anos e meio cada. Ao final 
do estudo, 527 (18,8 por cento) dos 
participantes haviam morrido.

Os pesquisadores descobriram 
que a taxa de mortalidade foi 1,86 
vezes maior entre os usuários de dro-
gas que usaram benzodiazepínicos, 
em comparação com aqueles que não 
usavam. Ahamad observou também 
que mesmo depois que os pesqui-
sadores isolaram outros fatores que 

poderiam influenciar a mortalidade, 
como o uso de outras drogas, infec-
ções e comportamentos de alto risco, 
a taxa de mortalidade permaneceu 
alta entre os usuários de benzodiaze-
pínicos.

Um segundo estudo conduzido 
em um grupo menor, mas dentro do 
mesmo grupo citado acima, exami-
nou a ligação entre o uso de benzo-
diazepínicos e a infecção de hepatite 
C (HCV). Dos 440 indivíduos negati-
vos ao HCV que participaram do es-
tudo, 158 relataram uso prescrito ou 
ilícito de benzodiazepínicos e 142 
participantes contraíram HCV duran-
te o curso do estudo.

O estudo concluiu que o uso de 
benzodiazepínicos está associado a 
uma taxa mais elevada de infecção de 
HCV: As taxas de infecção eram 1.67 
vezes mais alta entre os participantes 
do estudo que usaram benzodiazepí-
nicos, comparados com aqueles que 
não.

Possíveis efeitos colaterais 
dos medicamentos

ansiolíticos
Como outros medicamentos, an-

siolíticos podem causar efeitos cola-
terais. Alguns destes efeitos e os ris-
cos são graves. Os efeitos colaterais 
mais frequentes dos benzodiazepíni-
cos são sonolência e tonturas. Outros 
possíveis efeitos colaterais incluem 
náusea, visão embaçada, dor de cabe-
ça, confusão, cansaço, pesadelos.

Ansiolíticos e Alzheimer
O uso prolongado de ansiolíticos 

e tranquilizantes por idosos pode es-
tar associado ao surgimento do mal 
de Alzheimer em idosos, alerta artigo 
publicado no “British Medical Jour-
nal”.

Segundo a pesquisa, o consumo 
frequente destes remédios, de uma 
classe conhecida como benzodiazepí-
nicos e usados para tratar distúrbios 
como ansiedade e insônia, foi rela-
cionado a um risco até 51% maior de 
desenvolver a doença, uma das prin-
cipais formas de demência, problema 
que afeta cerca de 36 milhões de pes-
soas atualmente e cujo número deve 
dobrar a cada 20 anos, chegando a 

Benzodiazepina (BZD) representa uma classe de medicamentos psiquiátricos conheci-
dos como “tranquilizantes” que podem reduzir a capacidade do corpo para respirar
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Os riscos de ingerir ansiolíticos de forma exagerada        e a comparação com efeitos da cocaína
Em uma série de estudos realizados, medicamentos da classe dos tranquilizantes têm sido associados a taxas de mortalidade                  mais altas do que drogas ilegais

115 milhões em 2050.
Embora ressaltem que o estudo 

não permite ainda estabelecer uma 
relação causal entre o uso de tran-
quilizantes e o mal de Alzheimer, os 
pesquisadores consideram que seu 
levantamento reforça a antiga sus-
peita de que exista uma associação 
entre os dois. Com base em dados do 
sistema de saúde de Québec relativos 
ao consumo deste tipo de remédio 
pela população idosa desta província 
canadense nos últimos seis anos, os 
cientistas das universidades de Mon-
treal e de Bordeaux, na França, identi-
ficaram 1.796 casos da doença.

Quando comparados com um 
grupo de controle de 7.184 indiví-
duos ajustado por idade, sexo e du-
ração do acompanhamento médico, 
estes casos revelaram que o uso an-
terior de benzodiazepínicos por três 
meses ou mais eleva as chances do 
aparecimento do mal de Alzheimer 
em até 51%. A força desta associação 
foi maior quanto mais frequente era 
o consumo destes remédios, assim 
como quando eram de ação prolon-
gada. Além disso, ajustes posteriores 

a outros fatores que poderiam indicar 
que os indivíduos doentes já começa-
vam a apresentar algum sintoma de 
demência, como ansiedade, depres-
são e desordens no sono não altera-
ram significativamente os resultados.

Ainda de acordo com os pesqui-
sadores, a possível associação requer 
maior atenção justamente pela preva-
lência do uso de ansiolíticos e tran-
quilizantes entre idosos, em especial 
nos países desenvolvidos, onde varia 
entre 7% e 43% da população na faixa 
etária de mais de 60 anos. “Agora é 
fundamental encorajar os médicos a 
calcularem cuidadosamente os bene-
fícios e riscos ao iniciarem ou renova-
rem um tratamento com benzodiaze-
pínicos e produtos relacionados em 
pacientes idosos”, recomendam.

Misturas perigosas
A falta de conhecimento das pro-

priedades químicas dos fármacos e a 
automedicação podem gerar intera-
ções perigosíssimas. Para quem usa 
ansiolíticos, por exemplo, é expressa-
mente recomendável que não se faça 

ingestão de álcool, pois os dois agem 
no mesmo tipo de receptor, podendo 
o uso conjunto causar sonolência, 
perda de consciência e até riscos à 
vida.

Outro problema pouco conhe-
cido é a mistura entre o cigarro e os 
remédios. Poucos sabem que quem 
fuma acelera o fígado e as enzimas 
que metabolizam as substâncias, fa-
zendo então com que a dose do re-
médio do fumante precise ser maior 
que a do paciente comum. O médico 
tem ciência disso, porém quem se au-
tomedica não, ingerindo quantidades 
erradas e correndo o risco de não ter 
o efeito esperado.

A mistura de ansiolíticos benzo-
diazepínicos com bebida alcoólica, 
que pode levar a pessoa a graves pro-
blemas médicos, pois o álcool é um 
depressor do sistema nervoso central 
e potencializa os efeitos dos ansiolíti-
cos. Em longo prazo, a utilização ina-
dequada dos ansiolíticos traz prejuí-
zos nos processos de aprendizagem e 
memória do indivíduo, e nas funções 
psicomotoras.

As intoxicações agudas por ansio-

líticos são encontradas com alguma 
frequência nas salas de emergência. 
A sedação é o achado mais comum, 
mas pode haver casos de desinibição 
comportamental, com agressividade 
e hostilidade. Tal efeito é mais co-
mum quando os benzodiazepínicos 
são usados combinados com o álcool.

Para pessoas que têm doenças 
psiquiátricas, como as depressões e 
os distúrbios de ansiedade, estas dro-
gas são extremamente importantes, 
pois o tratamento adequado atenua o 
mal-estar e permite que o indivíduo 
leve uma vida normal. No entanto, 

só um médico é capaz de identificar 
quem deve usar e em que dosagem.

Como o próprio nome indica, os 
antidepressivos aliviam a ansiedade e 
a tensão mental, mas causam danos 
à memória, diminuição dos reflexos e 
da função cardiorrespiratória, sono-
lência e alterações na capacidade de 
juízo e raciocínio.

A conduta do usuário é muito 
parecida com a do dependente alco-
ólico. Em pouco tempo, estas dro-
gas causam dependência, confusão, 
irritabilidade e sérias perturbações 
mentais.

Os pesquisadores descobriram que a taxa de mortalidade foi 1,86 vezes maior entre os 
usuários de drogas que usaram benzodiazepínico,como é o caso do Rivotril 
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Com a chegada do final de ano, 
muitos pais conseguem um folga para 
viajar com a criançada, ou até mesmo 
proporcionar que elas visitem algum 
familiar distante. Mas, para isso, é 
preciso ficar muito atento aos docu-
mentos necessários para levar junto. 
Quem regulamenta a viagem de crian-
ças e adolescentes e a documentação 
necessária para o embarque é o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

Viagens internacionais
De acordo com a Resolução 131 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
de 26 de maio de 2011, deve ser 
observado o seguinte: Crianças ou 
adolescentes que forem viajar acom-
panhados de apenas um dos pais ou 
responsáveis devem levar autorização 
por escrito do outro.

Crianças ou adolescentes que via-
jarem acompanhados de outros adul-
tos devem levar autorização escrita de 
ambos os pais ou responsáveis.

Crianças ou adolescentes que via-
jarem desacompanhados devem levar 
autorização escrita de ambos os pais 
ou responsáveis.

Como fazer a autorização?
O primeiro passo é preencher 

os dados do formulário padrão que 
pode ser encontrado no portal do CNJ 
(www.cnj.jus.br/) ou da Polícia Federal 
(www.pf.gov.br/). Após baixar o arqui-
vo em pdf, é necessário imprimir em 
duas vias, preencher, assinar e levar 
a autorização a um cartório, para re-

Documentos necessários 
para viajar com as crianças

conhecer a assinatura (firma). É ne-
cessária uma autorização para cada 
criança ou adolescente.

É importante que seja indicado o 
prazo de validade. Caso não haja esta 
informação, o documento será válido 
por dois anos. No momento do em-
barque, uma das duas vias ficará na 
Polícia Federal.

Além da autorização, é necessá-
ria a apresentação do passaporte váli-
do da criança ou adolescente e, se for 
o caso, o termo de guarda ou tutela. 
Vale destacar que a autorização por 
escrito é necessária mesmo que os 
pais compareçam ao check-in no dia 
da viagem.

Se a criança ou o adolescente 
morar no exterior, não precisa da 
autorização, desde que comprove o 
local da residência, por meio de Ates-
tado de Residência emitido há menos 
de dois anos por uma Repartição 
Consular Brasileira, e desde que viaje 
com um dos pais. Se não estiver com 
os pais, é preciso a autorização deles.

Viagens nacionais
Para fazer uma viagem nacional, 

o responsável por crianças e adoles-
centes devem apresentar  certidão de 
nascimento, carteira de identidade, 
passaporte ou outro documento com 
foto, que confirme a filiação ou pa-
rentesco com ele. Nenhuma criança 
com menos de 12 anos pode viajar 
para fora da comarca onde reside, 
desacompanhada dos pais ou respon-
sáveis, sem autorização judicial. Essa 

autorização é dispensada quando a 
criança estiver acompanhada de um 
dos pais.

Ônibus
Segundo o Departamento Autô-

nomo de Estradas e Rodagem (Daer), 
as crianças de até 12 anos incomple-
tos que vão viajar com outra pessoa 
maior, sem grau de parentesco, neces-
sitam de autorização dos pais ou res-
ponsáveis concedida pelo Juizado da 
Infância e Juventude de sua comarca, 
com validade de até dois anos. Elas 
também devem portar documento de 
identificação.

A autorização é dispensada se ela 
estiver com seus familiares até tercei-
ro grau, isto é, acompanhada de pai, 
mãe, irmão, avós, tios e bisavós. O 
grau de parentesco precisa ser com-
provado documentalmente. Crianças 
menores de seis anos estão isentas 
do bilhete de passagem, mas não po-
derão ocupar assento (deverão ir no 
colo do responsável). Nas modalida-
des direta e semidireta, a gratuidade 
é limitada a uma criança por adulto 
pagante.

Importante
1) Consulte a empresa aérea com 

antecedência e verifique o disposto na 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te – além das exigências da Vara da 
Infância e da Juventude da localidade 
de embarque.

2) Alguns países na América do 
Sul permitem a entrada de passagei-
ros brasileiros com a Carteira de Iden-
tidade (RG) válida e em bom estado de 
conservação, sem a necessidade de 
apresentação de passaporte. Consulte 
a empresa aérea para mais informa-
ções.

3) Verifique com a empresa aérea 
ou seu agente de viagens (ou órgãos 
de saúde nacionais) se o lugar de des-
tino é foco de alguma doença e se al-
guma vacina é exigida, inclusive para 
fins de documentação comprobatória.

4) Antes de viajar, consulte a em-
presa aérea ou o seu agente de via-
gens sobre a exigência ou não de visto 
no país de destino.

É importante ficar atento às exigências para não deixar para a última hora

Um clássico da literatura, Polia-
na é um livro que ensina uma fór-
mula de otimismo, chamada de Jogo 
do Contente. Escrito em 1913 por 
Eleanor H. Porter, a história é sobre 
uma menina (nome da personagem 
título) que via um lado bom em tudo 
que acontecia. Por exemplo, ao ser 
colocada para dormir na mansão de 
um sótão pela tia, ela agradeceu a 
vista que tinha do alto, apesar do ca-
lor e da simplicidade. 

O livro tem versões por várias 
editoras (afinal, tem mais de um 
século), inclusive pela Disney. Polia-
na tem 11 anos e, ao ficar órfã, vai 
morar com a tia, Poli, que é rígida, 
impaciente e mau humorada. Apesar 
disso, Poliana tenta manter a alegria 

Com mais de cem anos, clássico Poliana 
ajuda crianças a serem otimistas

a partir do “jogo do contente” que 
aprendeu com o pai: procurar, em 
cada situação, um lado positivo. 
Aos poucos, o otimismo da peque-
na vai contagiando toda a comuni-
dade em que mora e transformando 
corações. 

Nesses quase 100 anos desde 
que foi escrita, a obra tornou-se re-
ferência em literatura infanto-juve-
nil, embora normalmente desperte 
o mesmo encanto nos adultos. A 
história tem sequência com Poliana 
Moça (1915), mas pode ser lida sozi-
nha sem prejuízo da trama. Apesar 
de retratar costumes de uma época 
tão distante, o texto tem uma lite-
ratura bem leve e serve como lição 
de vida. Poliana virou filme da Disney em 1960

A mídia britânica intitulou a me-
nina russa Anastasiya Knyazeva, de 
seis anos, como a criança mais boni-
ta do mundo.

 Anastasiya trabalha como mo-
delo e possui uma conta no Insta-
gram, onde a mãe publica fotos ti-
radas durante sessões fotográficas 

Menina russa recebe o título 
de mais bonita do mundo

profissionais, bem como no dia a 
dia da criança. O Instagram da pe-
quena tem mais de 560 mil segui-
dores.

Muitos internautas comparam 
Anastasiya com uma boneca pelos 
olhos azuis que brilham como por-
celana. 

Instagram da pequena já tem mais de 500 mil seguidores

O pequeno Gabriel Mendes Alegre, comemorando seus 4 aninhos
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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

A linda e carinhosa Layla, posando para a foto

Os lagartos são répteis cada vez 
mais populares no mercado de ani-
mais de estimação. A variedade entre 
as famílias de lagartos é muita: existem 
mais de 5 mil espécies de lagartos es-
palhados por todos os continentes, ex-
ceto na gelada Antártica. Apenas uma 
pequena parte destes animais é comer-
cializada como animais de estimação. 
Mas a variedade disponível tende a ser 
cada vez maior e nem todos os lagartos 
são indicados para iniciantes no hobby.

A lista abaixo contempla alguns 
dos melhores lagartos de estimação 
que foram classificados tendo em con-
ta a docilidade do animal, a facilidade 
de alojamento e de alimentação e a 
disponibilidade no mercado.

Gecko Leopardo
(Eublepharis macularius)

O Gecko Leopardo é uma ótima 
escolha para iniciantes. É um réptil 
pequeno, tem entre 18 e 25 cm em ca-
tiveiro, e um par é facilmente alojado 
num terrário de 60 x 40 x 40 cm. Pouco 
agressivos, são bastante tolerantes ao 
manuseamento.

São animais insectívoros, tendo os 
grilos como base de alimentação. Con-
tudo, aceitam uma grande variedade 
de insetos que deve ser introduzida na 
dieta para a tornar mais diversificada. 
Podem tornar-se animais dispendiosos 

Os melhores lagartos de estimação
A variedade entre as famílias de lagartos é grande: são mais de 5 mil
espécies espalhados por todos os continentes, exceto na Antártica

pois devem ser alimentados até rejei-
tarem a comida. Comilões, os adultos 
chegam a ingerir 10 a 15 insetos por 
dia, de dois em dois dias. É fácil en-
contrar um gecko leopardo à venda e 
existem vários padrões, ou fases. O di-
fícil é escolher.

Vantagens: Por ser um animal no-
turno, não necessita do mesmo tipo 
de iluminação de um réptil diurno, ou 
seja, a lâmpada UVB pode ser de fraca 
potência ou mesmo dispensada.

Desvantagens: Ser um animal 
noturno tem também os seus inconve-
nientes, sobretudo no que diz respeito 
à compatibilidade de “horários” com o 
dono. Isto é, o período de maior grau 
de atividade destes lagartos é inverso 
ao da maioria dos humanos. 

Dragão Barbudo (Pogona 
vitticeps)

O Dragão Barbudo ainda pode ser 
considerado um animal pequeno ten-
do em conta as dimensões máximas no 
mundo dos lagartos. Com 50 a 60 cm, 
o Dragão Barbudo tem de ser alojado 
num terrário já com um tamanho con-
siderável: 90 x 50 x 50 cm é o aconse-
lhado para um adulto.

Sociável e bastante expressivo, o 
Dragão Barbudo torna-se o ideal lagar-
to de contemplação e talvez um dos 
melhores em termos de sociabilidade 
com o dono. Tolera bem o manusea-
mento e é um animal que interage bas-
tante com o dono, tendo em conta o 
seu “sangue frio”. É bastante ativo no 
terrário.

Omnívoro, o Dragão Barbudo ali-
menta-se tanto de insetos como tam-
bém de vegetais, o que faz com que a 
dieta seja mais complicada de gerir por 
donos inexperientes. O rácio entre ve-
getais e insectos varia ao longo da vida 
e deve-se tentar implementar um pla-
no alimentar diversificado. O Dragão 
Barbudo é um animal que se encontra 
facilmente à venda.

Vantagens: Apesar de exigir al-
guns conhecimentos que podem ser de 
difícil absorção para os iniciantes, a ali-
mentação diversificada do Dragão Bar-
budo pode tornar-se uma mais valia. 
O fato da sua dieta não ser composta 
apenas por alimento vivo faz com que 
parte da sua dieta, os alimentos ver-
des, sejam de fácil acesso para o dono.

Desvantagens: O alojamento do 

Dragão Barbudo exige um terrário 
maior do que no caso do Gecko Le-
opardo. Para além disso, por ser um 
animal diurno, é necessário comprar 
todo o equipamento de iluminação ne-
cessário (lâmpadas) para simular a luz 
do sol.

Iguana Verde (Iguana iguana)
Existem também muitas espécies 

de iguanas, que variam no comprimen-
to, cor, entre outros aspectos. A Iguana 
Verde é talvez o réptil mais popular em 
Portugal e o que mais facilmente se 
encontra à venda. Para além disso, era 
difícil excluir o lagarto mais popular 
entre iniciantes. 

A Iguana é um réptil de grande 
porte, que pode chegar a atingir os 2 
m de comprimento. De todos os ani-
mais neste top é o mais difícil de alojar 
no interior. Necessitam de um terrário 
grande, 3 x 2 x 2 m, no mínimo.

As Iguanas Verdes são animais ter-
ritoriais e devido ao seu grande porte e 
unhas proporcionalmente grandes po-
dem causar feridas profundas nos do-
nos que não sabem interpretar os seus 
sinais de desconforto. São contudo 
animais que permitem um grau consi-
derável de manuseamento e há donos 
que afirmam terem mesmo conseguido 
ensinar a iguana a fazer as necessida-
des num determinado local.

A Iguana Verde é herbívora, ali-
mentado-se exclusivamente de alimen-
tos verdes. Este tipo de alimentação 
tem vantagens, pois não exige a cria-
ção de alimento vivo ou a constante 
preocupação com a compra/encomen-
da e disponibilidade de insectos nas lo-
jas, mas também desvantagens, pois é 
necessário preparar diferentes saladas 
diariamente.

Vantagens: A Iguana Verde é um 
dos animais mais fáceis de encontrar 
no mercado, sendo o preço bastante 
acessível. O fato de a Iguana Verde ser 
um animal já bastante comum no mer-
cado torna mais fácil encontrar infor-
mação e veterinários experientes nesta 
espécie. São animais que toleram bem 
o manuseamento.

Desvantagens: O tamanho de uma 
Iguana Verde pode ser complicado de 
gerir na maioria das casas, já que pou-
cas pessoas têm espaço para reservar 
um local de 3 m por 2 m num canto 
da casa.

O Gecko Leopardo é um réptil pequeno, 
e um par é facilmente alojado num 
terrário de 60 x 40 x 40 cm

Com 50 a 60 cm, o Dragão Barbudo 
tem de ser alojado num terrário com um 
tamanho considerável: 90 x 50 x 50cm

Hoje em dia é cada vez mais co-
mum encontrar tarântulas como animais 
de estimação, adquirindo-as em lojas de 
animas ou até mesmo pela Internet. Se 
nunca tratou de nenhuma tarântula an-
teriormente ou não possui experiência 
com estas, deve ter em conta algumas 
questões antes de adquirir uma, tais 
como:

Qual a espécie da tarântula?
É muito importante saber qual a es-

pécie da tarântula que vamos comprar, 
uma vez que existem cerca de 850 es-
pécies (terrestres e arborícolas). Assim 
pode pesquisar mais sobre a espécie em 
causa, antes de a adquirir, para ser capaz 
de lhe proporcionar todas as condições 
necessárias.

Onde a colocar?
As tarântulas, no geral, não neces-

sitam de grandes espaço para viver. Po-
demos utilizar desde pequenos terrários 

Os principais cuidados 
ao criar uma aranha

de plástico (faunariuns) a terrários de vi-
dro. Estes últimos são os melhores uma 
vês que são fáceis de limpar. O vidro não 
fica amarelo com o passar do tempo, 
não se risca e é muito mais pesado que 
os de plástico, dando assim mais estabi-
lidade e segurança. O inconveniente dos 
terrários de vidro é que estes são mais 
dispendiosos que os de plástico.

O terrário deve-se localizar num 
local onde a luz do sol não incida direta-
mente, pois pode interferir na saúde do 
nosso animal, já que estes são noturnos.
Os terrários também variam consoante a 
espécie da tarântula. Se se tratar de uma 
tarântula arborícola o terrário deve ser 
alto, com ramos para a tarântula poder 
subir e fazer a sua teia. Se for uma tarân-
tula terrestre, o terrário deve ser espa-
çoso, ou seja baixo, para evitar que a ta-
rântula suba e haja uma eventual queda, 
podendo causar ferimentos no animal. 
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Otávio Luchese comemora novo emprego

Vinicius Possamai e os pequenos Bernardo e Luiza, comemorando o título do time

Jéssica Bittencourt em lindo ensaio fotográfico
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Jordana Guasso curtindo uma festa em Porto Alegre

O peruano Nestor Villareal comemora mudança para Bento


