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O tradicional desfile da Victoria’s 
Secret que acontece anualmente e 
reúne as tops mais requisitadas do 
mundo, levando às passarelas mode-
los lindos de lingeries, revelou uma 
das que podem ser as tendências dos 
cabelos de 2018: o castanho. Nada de 
luzes, nada de ombré hair ou loiro 
platinado.

Os fios castanhos (e valem os 

Desfile da Victoria’s Secrets
revela castanho monocromático 
nos fios das tops

pintados) tomaram conta dos fios 
das modelos no evento, em Xangai, 
na última segunda-feira (20). A bra-
sileira Adriana Lima foi uma das que 
mostrou que o tom de cabelo 100% 
uniforme está em alta. 

Na mesma linha, as modelos Lily 
Aldridge, Lais Ribeiro, Bella Hadid, 
Ming Xi, Georgia Fowler e Sara Sam-
paio apareceram sem californianas, 
luzes clarinhas ou mechas dramáti-

Kendall Jenner, que é naturalmente 
castanha, desfilou no evento. Ela é a mo-
delo mais bem paga, segundo a Forbes

Adriana Lima, de fios castanhos
uniforme e quase pretos

Bella Hadid de cabelos castanhos na 
passarela da Victoria’s Secret

cas. O castanho ganhou o nome Ha-
zelnut.

Não podemos esquecer que pelo 
hemisfério norte está se aproximan-
do o inverno, talvez por isso que es-
tejam adotando os fios mais escuros, 
mas já vale se preparar para abril, e 
adotar os fios naturais ou deixar as 
luzes de lado. 

O Brasil já não aguenta ficar de 
jejum no miss Universo. A última 
melhor colocação para o país foi em 
2007, quando Nathalia Guimarães 
ganhou a coroa de vice. Desta vez, 
a nossa representante é Monalysa 
Alcântara, de 18 anos, do Piauí. A fi-
nal do concurso vai acontecer neste 
domingo (26) e 93 misses do mundo 
inteiro já estão em Las Vegas para a 
disputa. 

No Facebook oficial do Miss Uni-
verso já estão divulgadas as fotos de 
todas as concorrentes, e a miss Fili-
pinas, Rachel Peters, lidera o número 
de likes e curtidas. Monalysa ocupa o 
quinto lugar, com 34.138. 

Assim que chegou em Las Vegas, 
Monalysa posou para a marca de cos-
méticos patrocinadora do concurso, 
@theperfectface. Nos dias seguintes, 
houve um jantar de boas-vindas a to-
das as candidatas e algumas sessões 
de fotos com trajes de banho e looks 
de moda. O traje típico deste ano foi 
confeccionado pela estilista Michelly 
X, famosa por criar modelos para os 
famosos e fantasias de carnaval. O 
nome da roupa é “Deusa Protetora 
da Natureza”, que tem por objetivo 
conscientizar as pessoas sobre as 
queimadas e desmatamentos na Flo-
resta Amazônia. 

E para o final, Monalysa vestirá 
uma criação de Glória Coelho, que 
mistura o vermelho com o laranja.

Brasil
No ranking geral de vitórias no 

Miss Universo, o Brasil ocupa a séti-
ma colocação (são 35 classificações 
em 65 anos, com dois títulos). 

Monalysa Alcântara representa Brasil 
no Miss Universo neste domingo

Traje típico representa a Floresta Amazônia

Foto oficial de Monalysa para o concurso

A Anvisa é bem rigorosa com as 
quantidades de metais permitidos 
nos cosméticos. Um dos maiores 
rigores é com o chumbo, que éum 
metal pesado e bioacumulativo, ou 
seja, acaba acumulando progressi-
vamente na cadeia alimentar e não 
é eliminado com o tempo. Tóxico, 
cancerígeno, prejudicial ao cérebro 
e ao sistema nervoso, pode afetar o 
sistema circulatório, levar ao desen-
volvimento de anemia, saturnismo, 
gerar alterações neurológicas e do 
sistema reprodutor, além de disfun-
ção renal.

Risco do chumbo
O metal é uma neurotoxina 

comprovada ligada à aprendiza-
gem, linguagem e problemas de 
comportamento. Ele também tem 
sido associado ao aborto, redução 
da fertilidade em homens e mulhe-
res, e atrasos no início da puberda-
de nas meninas. O chumbo pode 
ser um contaminante em mais de 
650 produtos cosméticos, incluindo 
protetores solares, bases, esmaltes 
de unha, batons e creme dental 
branqueador. Desde o dia 27 de 
março de 2013, a Anvisa regulamen-

Ler rótulos é importante 
na hora de se maquiar
Alguns produtos podem conter chumbo a mais 
do que o permitido 

tou o uso de chumbo em cosméticos 
por meio da resolução RDC 15/2013 e 
determinou que o uso de acetato de 
chumbo só pode ocorrer em tinturas 
capilares, sendo que em outros cos-
méticos não há nenhuma regulamen-
tação.

Além disso, a concentração má-
xima expressa em chumbo no pro-
duto final não poderá ser superior a 
0,6%, respeitando-se as especificações 
da matéria-prima. De acordo com a 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, nessa concentração (de 0,6%), a 
absorção cutânea do chumbo é baixa 
e é pouco provável que ofereça riscos 
à saúde do usuário.

 Concentração de chumbo no produto 
final não pode ser superior a 0,6%,



Gazeta - sexta-feira, 24 de Novembro de 2017 - Caderno BeatsAgenda

Programe as festas do final de semana

Uma nova forma de interagir 
com o município é o game “Ágora 
do Saber”, que foi lançado na últi-
ma semana. Nele, o jogador realiza 
missões que promovam a intera-
ção com o Patrimônio Histórico e 
Cultural de Bento Gonçalves, bem 
como, o enoturismo. O game foi 
desenvolvido para dispositivos mó-
veis e faz uso de tecnologias como 
realidade aumentada, geolocaliza-
ção, personagens e cenários 3D. 

Desenvolvido no período de 
doze meses, o game evidencia o 
contexto da imigração italiana por 
meio de três espaços representati-
vos da cidade: a Pipa Pórtico, a Pra-
ça Achylles Mincarone e o Museu 
do Imigrante. Segundo a coordena-
dora do projeto, Eliane Schlemmer, 
“esses monumentos e demais es-
paços destinados às manifestações 
culturais são significativos, pois re-
presentam o processo de ocupação 
das terras da serra gaúcha pelos 
imigrantes italianos no século XIX.

A produção do vinho repre-
senta a prosperidade e a força do 
trabalho realizado pelos imigran-

Jogo focado em turismo e 
cultura de Bento

Festa: Trip Holiday Festival
Onde: Rua Doutor Rolando 

Gudde, Planalto, Bento Gonçal-
ves 

Quando: 25 de novembro, a 
partir das 15h

Quanto: entrada gratuita
Festa: Valen Sexy Tour │ 

Nicole Baldwin
Onde: Bangalô 
Quando: 25 de novembro, a 

partir das 22:30h
Festa: Lucas e Felipe - Festa 

dos 100 dias UCS
Onde: Bangalô 
Quando: 24 de novembro, a 

partir das 22:30h
Quanto: R$ 30,00
Festa: Proibidão
Onde: Buteco 63 - Garibaldi 
Quando: 25 de novembro, a 

partir das 23h
Quanto:  Lote promocional 

R$10,00 │ 1º Lote R$20,00 │ 2º 
Lote R$25,00

Festa: Estação Zapping - Encon-
tro de carros

Onde: Parque da Estação - Car-
los Barbosa, 

Quando: 26 de novembro, a 
partir das 9h

Festa: Cult Of Evil Night

Onde: Ferrovia Live 
Quando: 25 de novembro, a 

partir das 22h
Quanto: R$ 15,00
Festa: Cult Of Evil Night
Onde: Ferrovia Live 
Quando: 25 de novembro, a 

partir das 22h
Quanto: R$ 15,00

Jogo passa na Pipa Pórtico, na Praça Achylles Mincarone e no Museu do Imigrante

tes, da mesma forma que a reli-
giosidade foi um importante fator 
de união da nova comunidade que 
estava se formando nessas terras”, 
ressalta.

Também foram contemplados 
elementos do patrimônio imaterial 
com o depoimento de quatro pes-
soas que fazem parte da comunida-
de/cidade, dando início a criação da 
Biblioteca Viva de Bento Gonçalves.

O acervo apresenta depoi-
mentos, em formato de vídeo, de 
pessoas que conhecem as histórias 
expressivas da imigração italiana, 
bem como os fatos marcantes da 
cidade. “Essa Biblioteca Viva pode 
se configurar como um importante 
espaço de preservação e valoriza-
ção da memória da comunidade 
favorecendo a circulação dos sabe-
res tradicionais por múltiplos espa-
ços”, enfatiza Eliane.

Para jogar é preciso acessar as 
lojas do Google Play ou Apple Store 
e buscar pelo aplicativo “Ágora do 
Saber”, instalar e começar a reali-
zar as missões. O Ágora do Saber 
é gratuito.

O evento, que conta com missas, 
almoço festivo, procissão motoriza-
da e apresentação musical, também 
celebra os 300 anos do encontro, 
por pescadores, da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida no Rio Paraíba do 
Sul e os 100 anos de devoção às três 
aparições de Nossa Senhora de Fáti-
ma, ocorridas em 1917, em Portugal.

A festa será no próximo 26 de 
novembro. Na programação, missa 
na Igreja Matriz Cristo Rei, seguida 
por procissão motorizada até a Co-
munidade São Pedro e almoço festi-
vo no salão da  comunidade 15 da 
Graciema, no Vale dos Vinhedos. 

A festividade termina às 18h, 
com missa de encerramento na Igre-
ja Matriz Cristo Rei e apresentação 
musical ‘Gaitaço’ na Praça das Rosas.

71ª Festa de Cristo Rei

O evento termina às 18h, com missa de 
encerramento na Igreja Matriz Cristo Rei
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Um dos estilos de decoração mais 
utilizados atualmente é o do minima-
lismo, que já vem sendo empregado 
há décadas, mas que tem se sobressa-
ído com tudo em tempos de consumo 
consciente. A regra é simples: o menos 
é mais. Em apartamentos cada vez me-
nores, nos quais o segundo quarto é do 
tamanho de um banheiro, ter menos 
mobília e objetos de decoração ajuda 
a dar uma sensação de amplitude e de 
limpeza, ampliando o ambiente.

De acordo com os escritores 
Joshua Fields Millburn e Ryan Nico-
demus, autores do documentário Mi-
nimalism: A Documentary About the 
Important Things(“Minimalismo: um 
documentário sobre as coisas que im-
portam”, em tradução livre), que retra-
ta a vida de pessoas que vivem apenas 
com o essencial, o minimalismo é um 
comportamento que torna pessoas 
mais importantes que as coisas que 
elas têm.

O minimalismo
A palavra “minimalismo” surgiu 

de movimentos artísticos do século 
20 que seguiam como preceito o uso 
de poucos elementos visuais, e, aos 
poucos, foi migrando para o campo do 
social.

Mas o estoicismo, considerado 
uma forma anterior ao minimalismo, 
surgiu muito antes, tendo sido uma es-
cola filosófica da Grécia Antiga, do sé-
culo 4º a.C., a qual definia a felicidade 
como objetivo central da vida, sendo a 
felicidade um conceito relacionado a 
uma vida simples e em harmonia com a 
natureza. De acordo com os estoicos, o 
sábio é, por definição, feliz.  O próprio 
Jesus Cristo pregava o conceito de uma 
vida minimalista e simples. 

Como adotar
Utilize cores mais neutras, como 

branco, cinza e preto, formas geomé-
tricas simples, móveis multifuncionais 
e poucos elementos de destaque. A or-
ganização também é essencial para um 
espaço minimalista.

Minimalismo cria ambientes 
amplos e sensação de limpeza

Cada objeto em seu local de ori-
gem, sem excessos na decoração, 
são alguns dos cuidados que trazem 
equilíbrio ao ambiente. Para aplicar o 
minimalismo através da organização, 
pode-se utilizar um método chamado 
declutter — também conhecido como 
destralhe –, que consiste em avaliar os 
seus pertences e manter apenas o que 
te traz felicidade, o que é realmente 
necessário.

Cinco são os passos para tornar 
o ambiente minimalista: selecionar, 
limpar, planejar, organizar e decorar. O 
primeiro consiste em fazer o tal des-

Até mesmo a sala pode ser organizada de tal forma, com elementos essenciais

tralhe. O segundo indica para troca 
de pintura e retirada de excessos do 
ambiente. O planejar é eleger um es-
paço para  cada coisa, priorizando a 
funcionalidade, a fluidez e as medidas 
adequadas.

O organizar, por sua é dar pre-
ferência para organizar de maneira 
mais prática os móveis, para deixar a 
locomoção mais facilitada. Por fim, a 
decoração é priorizar o bem-estar e a 
funcionalidade. Dar ênfase aos poucos 
objetos que ficaram e tentar emitir 
com eles relaxamento, tranquilidade e 
personalidade.

A China, um país que tem sua 
imersão na tecnologia, muitas ve-
zes substituindo o papel pelo digi-
tal, inaugurou uma nova biblioteca 
pública com um conceito totalmen-
te renovado.

A nova biblioteca pública de 
Taijin foi projetada pela empresa 
de design e arquitetura holandesa 
MVRDV, em um edifício que cobre 
uma área de mais de 34 mil m² e 
pode armazenar nos seus cinco an-
dares mais de 1,2 milhão de livros. 
Sua construção demorou apenas 
3 anos, e possui área para leitura, 
salas de estar, espaços de reunião, 
salas de informática, áudio e um 

China inaugura biblioteca com 
novo conceito arquitetônico

auditório esférico central que nos 
faz lembrar um olho.

As bases das estantes são pro-
longadas e também funcionam 
como assentos. O aspecto futurista 
do edifício, cujas imagens têm fei-
to sucesso nas redes sociais, nos 
lembra o interior de uma gruta. 
Tudo isso já faz do monumento, 
a biblioteca mais espetacular do 
mundo.

Outra curiosidade, é que as 
prateleiras brancas que se elevam 
rumo ao teto recebem placas de 
alumínio com impressões de livros, 
confundindo facilmente um olhar 
desavisado.

Além dos amantes dos livros, a biblioteca é para os amantes de arquitetura

Nova biblioteca tem conceito com várias salas

Quarto minimalista apenas utilizando o funcional

Exemplo de closet minimalista. Cores neutras, básicas e poucas peças
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344 diamantes, 14 rubis e uma 
placa de ouro: essa é a composição de 
uma das versões de luxo disponíveis 
para o iPhone X – que, acredite, não é 
nem de longe a mais cara.

Famoso por seu preço salgado, 
o mais novo smartphone da Apple 
chegou aos Estados Unidos por 999 
dólares, o maior preço já atingido 
por um modelo da marca. No Brasil, o 
aparelho chegará em breve, custando 
a partir de 7 mil reais.

Perto de algumas versões dispo-
níveis, porém, esses preços parecem 
até pechincha. Criados por empresas 
que se dedicam a “tunar” aparelhos 
celulares, alguns modelos podem 
chegar a 79,9 mil dólares (ou 260 mil 
reais).

O primeiro lugar no quesito “os-
tentação” fica com a versão Lux iPho-
ne X Ingot 250, da empresa britânica 
Brikk. Nela, o aparelho de 256GB é 
todo coberto por ouro 22k – cate-

Achou o iPhone X caro? Versões 
de luxo custam até 80 vezes mais

 iPhone X “Imperial Crown”, da fabricante russa Caviar

goria que fica abaixo apenas do ouro 
puro.

O modelo tem venda prevista 
para janeiro de 2018 e, por baixo de 
todo o luxo, é exatamente igual ao 
vendido oficialmente pela Apple. No 
site oficial da marca também é pos-
sível encontrar opções mais “humil-
des”, com preços a partir de 7,9 mil 
dólares (25,7 mil reais).

A versão repleta de pedras pre-
ciosas, por sua vez, é oferecida pela 
fabricante russa Caviar. Chamada de 
iPhone X Imperial Crown, ela traz, 
em meio às mais de 300 pedras pre-
ciosas, uma referência ao brasão de 
armas da Rússia.

Na versão de 64GB, o modelo 
chega a custar 34,2 mil euros (o equi-
valente a 130 mil reais) e traz, tam-
bém, as mesmas especificações téc-
nicas que o aparelho original. Além 
dele, a fabricante também oferece 
outros modelos personalizados.

A Motorola, empresa do grupo 
Lenovo, anunciou no último dia 15, 
um novo acessório para o smartphone 
Moto Z, que é capaz de imprimir fotos.

O Polaroid Insta-Share Printer é o 
nono “mod”, como são chamados os 
gadgets que podem ser acoplado ao 
Moto Z para ampliar alguma função do 
celular ou dar a ele algum recurso que 
não vem de fábrica.

Conectado às costas do celular, o 
Polaroid Insta-Share Printer imprime 
fotos tiradas com a câmera do apare-
lho ou armazenadas nele, mas também 
pode colocar no papel imagens tiradas 
de Facebook, Instagram ou Google Pho-
tos.

O gadget Polaroid Insta-Share Prin-
ter começará a ser vendido por US$ 220 
nesta semana pela Verizon nos Estados 

Moto Z ganha acessório que imprime fotos
Unidos. A Motorola começará a ofere-
cer o produtor em outros mercados, 
como o Brasil, nos próximos meses.

Os outros mods são:
360 Camera Moto Mod, um câme-

ra que filma e fotografa em 360º;
Insta Share, um projetor de ima-

gens que leva a tela do celular para 
qualquer superfície;

Hasselblad True Zoom, que me-
lhora a câmera ao acrescentar funções 
típicas de uma máquina fotográfica pro-
fissional;

JBL SoundBoost, um amplificador 
de áudio;

OFFGrid Power Pack, uma bateria 
externa que aumenta a autonomia do 
aparelho;

Gamepad, um gadget que transfor-
ma o celular em um videogame portátil 
com botões físicos;

Smart Speaker com Amazon Alexa, 
um auto falante que leva a assistente da 
Amazon ao celular;

Style Shell, uma capinha que per-
mite ao aparelho ter a bateria carregada 
sem precisar ser ligado à tomada.

O Polaroid Insta-Share Printer é o nono 
“mod” a ser acoplado ao Moto Z 

A cotação do bitcoin passou a ser 
de US$ 8 mil desta sexta-feira, após ru-
mores de que uma atualização de sof-
tware aconteceria. A afirmação de que 
uma atualização -- que poderia dividir a 
bitcoin em duas versões -- foi divulga-
da por meio de uma declaração no site 
Coinbase, a maior empresa de bitcoins 
do mundo com operações em 32 países.

“A divisão (conduzida pela Segwi-
t2x) deverá ocorrer nas próximas ho-
ras”, afirmou em comunicado. Se um 

Rumor de atualização 
de software eleva bitcoin 
para mais de US$ 8 mil

clone da bitcoin fosse criado, todos os 
detentores também, em teoria, se tor-
nariam instantaneamente proprietários 
da moeda duplicada.

A bitcoin caiu no final da semana 
passada para US$ 5.555 após planos 
de que a Segwit2x seria suspensa. De-
pois disso, saltou mais de 40% desde 
domingo. A bitcoin está no caminho da 
melhor semana desde julho. No ano, 
a cotação da moeda virtual já superou 
700%.

A bitcoin caiu no final da semana passada para US$ 5.555 após planos de que a 
Segwit2x seria suspensa

A plataforma de computação 
cognitiva Watson será aplicada nos 
e-mails para tornar a caixa de entra-
da menos caótica. De acordo com a 
IBM, criadora do Watson, será pos-
sível que você obtenha informações 
relevantes assim que o e-mail chegar, 
sem que você sequer precise abri-lo.

A priorização das mensagens se 
dará pelo contexto das suas últimas 
conversas, pelos seus interesses, 
pelo cargo da pessoa que escreveu a 
você e pelo tom usado no texto–in-
formação obtida pelas APIs de análi-
se de sentimentos do Watson.

Este site demonstra como a 
tecnologia de análise de palavras 
funciona a análise de emoção em 
e-mails escritos em inglês. Mesmo 

Watson no e-mail pode deixar caixa 
de entrada menos caótica
Computação cognitiva da IBM prioriza mensagens de chefes e alerta
se o tom delas for agressivo

que a mensagem não seja claramen-
te agressiva, é possível detectar um 
tom passivo-agressivo para que você 
possa responder ao e-mail o quanto 
antes ou da maneira mais adequada 
possível.

A análise de dados do Watson 
também funciona na hora de redi-
gir um novo e-mail. Ao notar um 
tom pouco assertivo, ele sugere que 
você salve a mensagem como rascu-
nho para continuar a escrevê-la mais 
tarde.

Apesar de existir desde 2015, a 
tecnologia cognitiva aplicada a esse 
fim foi apontada por Marcelo Braga, 
vice-presidente de software da IBM, 
como uma das tendências para o 
mercado brasileiro.

Será possível que você obtenha
informações relevantes assim que
o e-mail chegar, sem que você sequer 
precise abri-lo

A Netflix tem planos ousados 
para 2018. A empresa que se trans-
formou em sinônimo de serviço por 
assinatura pretende investir impres-
sionantes US$ 8 bilhões (o equiva-
lente a R$ 25,3 bilhões) para que, 
até o final do ano que vem, metade 
de seu catálogo seja composto de 
conteúdo original. Esse é um indi-
cativo claro de que a companhia 
entende que não pode ficar depen-
dendo de conteúdo licenciado.

Com tantos competidores par-
tindo para uma solução própria de 
streaming – como é o caso da Dis-
ney –, esse movimento por parte da 
Netflix é natural.

A empresa quer garantir que 
tem controle sobre o seu próprio 
destino e está garantindo que a sua 
dependência não seja tão forte no 
conteúdo produzido por terceiros. 
O que surpreende, na verdade, é 
a forma como a Netflix quer fazer 
isso.

Netflix planeja ter catálogo 
50% original até 2018
investindo US$ 8 bilhões

Muitos filmes e animes
De acordo com Ted Sarandos, 

Cheif Content Officer, a Netflix quer 
expandir o seu catálogo em uma di-
reção que muitos podem até achar 
estranhos. Até o final de 2018, a 
ideia é produzir 80 filmes e 30 ani-
mes originais.

Enquanto muitos ainda torcem 
o nariz para os animes, o grande 
investimento nesse formato mostra 
que a iniciava traz bons resultados. 
Segundo o executivo, trazer mais 

animes para a Netflix pavimenta o 
caminho da empresa para o futuro e 
ajuda a empresa a fechar novas par-
cerias.

Não faz muito tempo que fica-
mos conhecendo umas das iniciativas 
mais ousadas da Netflix com produ-
tos originalmente japoneses. Embo-
ra não tenha alcançado o sucesso 
esperado, o filme live-action de De-
ath Note mostra que a empresa real-
mente quer brigar com gente grande. 
Será que a estratégia vai dar certo?

 Até o final de 2018, a ideia é produzir 80 filmes e 30 animes originais
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Presentes nos iPhones 6, 6s e SE, 
os fones de ouvido EarPods contêm 
atalhos úteis para os usuários dos 
smartphones da Apple. Eles facilitam 
a vida na hora de atender a ligações, 
trocar de músicas ou ativar a Siri.

Confira a seguir dez funções 
pouco conhecidas dos fones de ouvi-
do dos iPhones.

Iniciar a reprodução – No con-
trole dos fones de ouvido, toque na 
parte central para iniciar ou pausar a 
reprodução das músicas do seu iPho-
ne.

Pular uma música – Você pode 
optar por pular uma música que você 
não quer ouvir pressionando duas 
vezes seguidas o centro do controle 
dos fones.

Voltar uma música – Também é 
possível voltar para trás na sua lista 
de reprodução. Para isso, pressione o 
botão dos EarPods três vezes segui-
das.

Atender a ligações – Se o iPhone 
tocar enquanto você estiver com os 
fones de ouvido conectados, basta 
pressionar o botão central para aten-
der à ligação.

Ignorar chamadas – Se você não 
puder atender, pressione e segure o 
botão central dos EarPods por dois 
segundos.

Ativar a Siri – Para ativar a Siri, 
basta pressionar e segurar o botão 
dos fones por dois segundos.

Fotografar – Vai tirar uma foto? 
Faça isso com os EarPods. Basta aper-

Funções pouco conhecidas dos fones 
de ouvido dos iPhones
Veja o que os EarPods podem fazer para facilitar a sua vida no uso do 
smartphone da Apple

tar algum dos botões de volume.
Avançar em uma música – Para 

avançar em uma música, toque duas 
vezes no botão dos fones e segure-
-o na segunda vez. Isso vai acelerar 
a música que você está ouvindo. En-
tão, basta encontrar o ponto da can-
ção que você deseja.

Retroceder em uma música – O 
processo é semelhante ao de avan-
çar, mas é preciso tocar três vezes 
no botão dos EarPods e segurá-lo na 
terceira vez.

Atender a uma segunda chama-
da – Se o iPhone tocar quando você 
já estiver em uma ligação, basta to-

car no botão uma única vez para co-
locar a primeira chamada em espera e 
atender à segunda.

Após remover a entrada para 
fones de ouvido no iPhone 7, a Ap-
ple passou a vender separadamente 
os AirPods. Eles têm funcionamento 
similar ao dos EarPods, mas têm co-
nexão Bluetooth e não são conecta-
dos por fios. Os antigos fones dos 
iPhones ainda podem ser usados com 
um adaptador que permite ligá-los à 
porta de energia Lightning dos smar-
tphones. À venda na loja brasileira 
da Apple, os EarPods custam 224,10 
reais. 

A rede social Twitter anunciou 
que modificou sua política sobre as 
contas verificadas e que a partir de 
agora se reserva o direito de retirar 
o pequeno símbolo azul das contas 
que não respeitem suas condições de 
utilização.

O anúncio acontece após a polê-
mica gerada por a rede social certifi-
car contas de neonazistas e de supre-
macistas brancos.

O símbolo azul “permite garantir 
aos usuários a autenticidade de uma 
conta de interesse público”, explicou 
o Twitter.

Geralmente esse símbolo é con-
ferido a políticos, artistas, esportis-
tas, jornalistas ou celebridades para 
dar-lhes mais peso e legitimidade na 
rede social. A empresa se reserva o 
direito de outorgá-la, caso por caso, 
com a prévia solicitação dos usuários.

Em seu anúncio na quarta-feira, 
o Twitter reconheceu que em seu 
processo de verificação até agora não 
havia levado em conta a existência de 
mensagens como o discurso de ódio, 
a convocação à violência ou qualquer 
outro discurso que não respeite suas 
condições de uso.

“Estamos trabalhando em um 
novo programa de autentificação e 
verificação. Não aceitamos mais so-

Twitter retirará verificação 
de perfis que desrespeitem 
suas normas
Anúncio acontece após a polêmica gerada por 
a rede social certificar contas de neonazistas e 
de supremacistas brancos

licitações de verificação”, tuitou a 
companhia.

“Estamos revisando nossas con-
tas verificadas e eliminamos a verifi-
cação das contas que não respeitem 
as novas diretrizes”, disse.

O pequeno símbolo azul outorga-
do a Richard Spencer, uma das figuras 
prominentes da direita supremacista 
branca americana, foi eliminado. “Já 
não estou verificado! Já não temos di-
reito a sermos brancos e ter orgulho 
disso”, reagiu em um tuíte.

Twitter anunciou que agora se reserva 
o direito de retirar o pequeno símbolo 
azul das contas que não respeitem suas 
condições de utilização

A Microsoft liberou uma atuali-
zação para um componente do Offi-
ce usado para editar equações do 
Word. O software tinha uma brecha 
de segurança que permitia executar 
comandos ao abrir um documento 
do Office, mesmo nas versões mais 
recentes da suíte de escritório dis-
tribuídas aos assinantes do Office 
365  A vulnerabilidade passou des-
percebida por 17 anos, mas foi des-
coberta pela empresa de segurança 
Embedi.

A falha foi relatada para a Mi-
crosoft em março, mas o problema 
só foi corrigido no último dia 14. 

Microsoft corrigiu falha que 
ficou no Office por 17 anos

O arquivo vulnerável, chamado de 
“EQNEDT32.EXE”, não é mais usado 
nas versões recentes do Office, mas 
é preciso mantê-lo disponível para 
dar compatibilidade com documen-
tos criados em versões antigas do 
software.

Segundo a Embedi, o modo 
protegido do Word, usado para 
abrir documentos baixados da inter-
net, impede a exploração da falha. 
Caso o usuário autorize o Word a 
sair do modo protegido, porém, o 
problema pode ser explorado e o 
resultado é a contaminação do com-
putador com um vírus.

Correção peculiar
Especialistas em segurança da 

0patch analisaram a atualização 
distribuída pela Microsoft e especu-
laram que, aparentemente, a Micro-
soft não editou o código fonte do 
software para corrigir o problema. 
Em vez disso, algum programador 
muito habilidoso editou o arquivo 
diretamente para corrigi-lo.

Fazer alterações dessa manei-
ra exige certas “compensações” no 
código. Sem elas, o programa pode 
parar de funcionar. Para diminuir o 
número de mudanças necessárias, é 
obrigatório que qualquer modifica-
ção não ocupe mais espaço do que o 
trecho substituído. E é exatamente 
isso que o programador da Micro-
soft conseguiu: nenhuma das mu-
danças ocupa mais espaço do que o 
código anterior.

Quando mudanças são feitas no 
código fonte, o arquivo é montado 
por um outro software (chamado 
“compilador”) que cuida de toda a 
estrutura e código de baixo nível 
automaticamente. Mas, nesse caso, 
tudo indica que a brecha não foi cor-
rigida dessa forma, porque não há 
evidência de que um compilador te-
nha feito a remontagem do arquivo.

A falha foi relatada para a Microsoft em março, mas o problema só foi corrigido 
no último dia 14

Presentes nos iPhones 6, 6s e SE, os fones de ouvido EarPods contêm atalhos úteis 
para os usuários dos smartphones da Apple



Gazeta - sexta-feira, 24 de Novembro de 2017 - Caderno BeatsComportamento

O ciclo natural da vida é que 
os pais cuidem dos filhos quando 
crianças e que os filhos cuidem 
dos pais, quando esses precisarem. 
Envelhecer é um processo natural, 
gradativo e contínuo.  Mesmo as-
sim, os idosos nem sempre se con-
formam com as limitações físicas 
e psicológicas que a passagem do 
tempo impõe.

Para os filhos, aceitar este pro-
cesso também não é dos mais fá-
ceis, porque eles se deparam com 
a necessidade de ter cuidados com 
aqueles que dedicaram a vida para 
criá-los, como se fosse uma inver-
são de papéis.

No entanto, os especialistas da 
área da saúde alertam para não con-

Zelar pelos pais não significa inverter papéis: pensar        que o idoso voltou a ser criança é subvertê-lo

fundir os idosos com crianças. Afi-
nal, os mais velhos têm mais expe-
riência do que quem está cuidando. 
O respeito precisa ser a base dessa 
relação.

Isso significa que qualquer de-
cisão a ser tomada, que envolva 
mudanças na vida do idoso, preci-
sa ser combinada com ele. Em ca-
sos em que o idoso não está mais 
apto a decidir, por conta da perda 
de lucidez parcial ou total, os filhos 
podem tomar a dianteira, mas sem 
deixar de respeitar a história de 
vida, a personalidade e os hábitos 
daquela pessoa.

Como regra geral, é preciso 
intervir apenas quando a rotina do 
idoso desanda.

Como observar
É preciso observar as tarefas 

realizadas pelos idosos para ver 
se eles agem diferente que antes. 
Isso consta em ver por exemplo, a 
casa continua com a arrumação que 
costumava ter? Tem comida anti-
ga na geladeira ou falta comida no 
armário? As caixas de medicação 
estão com os comprimidos usados 
na dose adequada? O autocuidado 
parece adequado? As panelas estão 
com marcas de queimado? Os ar-
mários ou gavetas parecem muito 
desorganizados? E, principalmente, 
se ele deixou de fazer por vontade 
própria ou dificuldade motora ou 
cognitiva. O indicado, então é sem-

pre levar para um médico especia-
lista (um geriatra) que vai avaliar a 
situação.

Seguranças com o am-
biente

O ambiente do idoso também 
precisa ser adaptado, sendo remo-
vidos tapetes, fios espalhados e 
pisos escorregadios. Também vale 
adaptar móveis que tenham quinas 
ou sejam altos demais e que depen-
dam do uso de bancos ou escadas 
para serem alcançados. Nos banhei-
ros, é orientado colocar barras que 
ajudem os idosos a se segurarem, 
principalmente no banho, quando o 
piso fica mais escorregadio.

Uma medida importante é man-
ter, em casa, cadernos de telefones 
atualizados (escritos de forma vi-
sível aos idosos), com nomes dos 
principais médicos e outros profis-
sionais que podem os atender em 
casos de emergência, além dos en-
dereços e telefones dos filhos.

Outro cuidado é manter con-
tato frequente com pessoas que 
estão próximas do idoso, como vi-
zinhos ou o zelador do prédio. E 
ainda, apostar em empresas (como 
a Monitora Bento), que dispõem de 
aparelhos com botão de emergên-
cia, o que não tira a idependência 
do idoso, mas deixa os filhos mais 
tranquilos.

Medicação
Os filhos devem atentar pela 

medicação diária. Para os que es-
quecem de tomar a médica, é im-
portante deixar a vista uma tabela 
com horários. Vale também organi-
zar medicamentos em caixas para 

cada dia de semana.

Cuidados profissionais
Diante de doenças degenerati-

vas, como o Alzheimer e o Parkin-
son,  e de limitações básicas para 
locomover-se,  alimentar-se e tomar 
banho, deve-se considerar a contra-
tação de um cuidador profissional.

O cuidador profissional precisa 
ter formação no trato com idosos e 
o ideal é que tenha feito cursos em 
instituições especializadas. Pontos 
como qualificação, pontualidade, 
responsabilidade, ética, discrição e 
sensibilidade com o idoso são fun-
damentais na hora da escolha. Se a 
opção decidida for institucionalizar 
o idoso, é preciso  buscar uma ins-
tituição respeitada e com profissio-
nais qualificados na área.

O que diz o Estatuto do 
Idoso

O Estatuto foi instituído por 
determinação federal em 2003. No 
art.3º determina que “É obrigação 
da família, da comunidade, da so-
ciedade e do Poder Público assegu-
rar ao idoso, com absoluta priorida-
de, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivên-
cia familiar e comunitária”.

Para o idoso que esteja no do-
mínio das faculdades mentais, “é 
assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for re-
putado mais favorável”. Ao idoso é 
garantido o direito de moradia dig-
na (art.37).

Pelo artigo 18, “as instituições 

Família deve respeitar os desejos dos idosos e buscar agradá-los
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QR code é entregue gratuitamente aos idosos no Japão

de saúde devem atender aos crité-
rios mínimos para o atendimento 
às necessidades do idoso, promo-
vendo o treinamento e a capacita-
ção dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e 
grupos de autoajuda”.

Os maus tratos aos idosos po-
dem virar crime, tais como: discrimi-
nar, desedenhar, humilhar a pessoa 
idosa, “impedindo ou dificultando 
seu acesso a operações bancárias, 
aos meios de transporte, ao direito 
de contratar ou por qualquer outro 
meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania” (pena de 
reclusão de seis meses a um ano e 
multa);  deixar de prestar assistên-
cia ao idoso, “retardar ou dificultar 
sua assistência à saúde, sem justa 
causa, ou não pedir, nesses casos, 
o socorro de autoridade pública” 
(pena de detenção de seis meses a 
um ano e multa, com pena aumen-
tada se resultar em lesão corporal e 
morte); abandonar o idoso em hos-
pitais, casas de saúde, entidades de 
longa permanência, ou congêneres, 
ou não prover suas necessidades 
básicas, quando obrigado por lei ou 

mandado (pena de detenção de seis 
meses a três anos e multa).

Brasil, um país de idosos?
Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  
(IBGE), em 2050, um em cada três 
brasileiros serão idosos (acima de 
65 anos). Além disso, a expectativa 
de vida dos brasileiros vem aumen-
tando a cada ano. Se em 1940, era 
de pouco mais de 45 anos, em 2015 
já está em 75 anos.

O Brasil, que já foi conhecido 
como um país de jovens, vê agora 
a sua população envelhecer rapida-
mente. A Coordenadora-Geral de 
Saúde da Pessoa Idosa do Ministé-
rio da Saúde, Maria Cristina Correa 
Lopes Hoffman, destacou que o en-
velhecimento da população no país 
tem se dado de maneira acelerada, 
ao contrário do que ocorreu em ou-
tros países.

“O Brasil vai ocupar o sexto 
lugar no contingente de idosos em 
2025, com uma projeção de aproxi-
madamente 32 milhões de pessoas 
com 60 anos”, comentou.

Preocupado com essa perspec-

tiva de envelhecimento da popula-
ção, o Cedes, Centro de Estudos e 
Debates Estratégicos da Câmara dos 
Deputados, lançou recentemente o 
livro “Brasil 2050: Os desafios de 
uma Nação que envelhece”. A publi-
cação quer antecipar o cenário para 
os próximos anos e faz uma análise 
dos impactos da mudança de perfil 
populacional no Brasil, os proble-
mas e oportunidades gerados pelo 
envelhecimento da população.

O que o Japão fez?
O Japão é o país com a maior 

proporção de idosos do mundo: 
mais de 26% da população tem 65 
anos ou mais. Em 2015, o número 
de pessoas com mais de 80 anos 
alcançou 10 milhões pela primeira 
vez, e a perspectiva é que o enve-
lhecimento continue avançando. O 
país deve chegar à frente do Brasil 
duas décadas antes, em 2030 e atin-
gir a população de idosos em 30% 
da total. 

Para quem tem demência, foi 
criado na cidade de Iruma um tipo 
de monitoração por códigos de bar-
ras quadrados (os QR codes), que 

são instalados nas unhas dos dedos 
das mãos e pés.

Eles armazenam informações 
pessoais em uma matriz de pon-
tos ou em um código de barras bi-
dimensional. Esses códigos estão 
sendo colocados em adesivos de 
um centímetro, e reúnem dados 

do idoso, como endereço de casa 
e telefone de contato. O serviço é 
gratuito e foi lançado em dezembro 
de 2016 pela primeira vez no país. A 
tecnologia permite obter os dados 
apenas escaneando e a vantagem é 
que dura duas semanas e é a prova 
d’água.



Mural da fofura
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Todos os pais sabem o quanto é 
dolorida e angustiante a fase de erup-
ção dos dentes nos bebês. Eles ficam 
irritados e o crescimento pode ainda 
causar febre. Uma opção é fazer picolé 
de leite materno. Por ser gelado, assim 
como os mordedores, ele diminui o 
incômodo. Mesmo assim, a recomen-
dação é continuar oferecendo o leite 
na temperatura do corpo (em torno 
de 37ºC), sendo que a oferta do picolé 
deve ser apenas ocasional e em peque-
nas quantidades.

O leite materno não perde em 
grande quantidade as suas proprie-
dades quando está congelado. O que 
não se pode é demorar muito para 
consumi-lo. O tempo de congelamento 
e o processo de higiene que a mamãe 
deve seguir são fundamentais para que 
o bebê possa se alimentar bem com o 
picolé ou sorvete.

Ainda vale dizer que é preciso con-
sultar o pediatra do pequeno antes de 
introduzir o picolé de leite materno na 
sua rotina alimentar. O que se deve ter 
muito cuidado é com a higienização, ar-
mazenamento e consumo deste picolé.

Como fazer
Realize a ordenha do leite materno 

eliminando as primeiras gotas e arma-
zene no recipiente já utilizado para es-
tocar o leite. Use forminhas para picolé 
ou comum de gelos, sendo qualquer 
que for escolhida, que seja devidamen-
te esterilizada (mesmo procedimento 
de higienização das mamadeiras e chu-
petas). Após a coleta do leite e arma-
zenamento nas forminhas/recipientes 
coloque o palitinho de picolé e leve ao 
congelador. Existem no mercado alguns 
palitinhos de plástico reutilizáveis es-
pecíficos para picolé.

 Dicas importantes

Picolé de leite materno 
ajuda a aliviar incômodo 
da erupção dos dentes

-Antes da ordenha, é recomen-
dado passar uma gaze embebida em 
água morna ou fria nas mamas e lavar 
bem as mãos com água e sabão. Além 
disso, é necessário lavar bem as bom-
bas de extração e o recipiente onde o 
leite será armazenado.

-Ao iniciar a ordenha, descarte os 
primeiros jatos. Assim que o leite da 
primeira mama esgotar, coloque-o no 
recipiente higienizado e o acomode 
no fundo do refrigerador, que deve ter 
a temperatura entre 0ºC e 4ºC. Após, 
faça o mesmo com a outra mama.

-É importante que um adulto ofe-
reça o picolé, para evitar que a criança 
engasgue, e que ele seja feito do ta-
manho adequado, de modo que caiba 
na boca do bebê, mas não possa ser 
engolido inteiro.

-Não reutilize sobras da forminha 
se o bebê não tomar todo o picolé, 
porque a saliva deixa o alimento com 
bactérias. Descarte-o se sobrar.

- O leite materno pode perma-
necer no congelador por até 15 dias 
(fechado) e na geladeira por 12h (fe-
chado);

-Não acrescente adoçante e ja-
mais açúcar.

Leite materno é opção para picolé, 
mas pais devem estar ao lado do bebê 
quando ele consumir

O pequeno Arthur Brevia Parizoto, filho de Eduardo Parizoto e Fernanda Brevia

O Menino maluquinho tem 
mais trinta anos, mas a sua história 
continua encantando as crianças de 
hoje. E a tal da professora Maluqui-
nha, que virou filme assim como o 
personagem mais famoso do escri-
tor, cartunista e desenhista Ziraldo- 
também é divertidíssima e atual, 
mesmo que tenha sido baseada nas 
vivências da infância do próprio au-
tor, durante a década de 40.

Esses são apenas dois livros de 
Ziraldo, que possui uma lista vasta 
de obras que cativam a criançada 
e que continuam na cabeça dos 
adultos que leram a elas quando 
pequenos. É uma literatura leve, 
sem maldades e que causa risos nas 
crianças. Afinal, o que elas preci-
sam é se divertir!

Flicts -1969 
Foi o primeiro livro infantil de 

Ziraldo, e conta a história de uma 
nova cor, uma cor diferente, bati-
zada de Flicts.  Não era tão forte 
quanto o vermelho, nem tão inten-
so quanto o amarelo e nem tinha 
a paz do azul. Era único. Estranho. 
Singular. E não se encaixava no ar-
co-íris... Escrita durante a Ditadura 
Militar (1964-1985), a história fala 
sobre igualdade, diferenças e a jor-
nada para encontrar seu lugar no 
mundo.

Livros de Ziraldo não perdem 
a validade e continuam ótima 
opção para a criançada

Menino Maluquinho 
-1980

Publicado em 1980, se tornou 
fenômeno nas décadas se 1990 e 
2000, chegando a vender mais de 
dois milhões e meio de exemplares. 
Maluquinho é um menino alegre, 
cheio de imaginação e que ado-
ra aprontar e viver aventuras com 
os amigos. Uma de suas manias é 
usar um panelão na cabeça, o que 
o diferencia dos demais. As histó-
rias misturam um humor por vezes 

ingênuo (ainda que com uma certa 
escatologia típica da infância) com 
um certo gosto de nostalgia.

Virou filme em 1995, com Pa-
trícia Pillar e Roberto Bomtempo 
interpretando os pais do menino. 
A sequência foi dirigida dois anos 
depois por Fernando Meirelles. Em 
2005, foi a vez de Cao Hamburger 
(o mesmo de Castelo Rá-Tim-Bum) 
produzir uma série com uma tem-
porada e 26 episódios para a TVE, 
que também foi exibida pela TV 
Cultura e Disney Channel.

Uma Professora Muito
Maluquinha -1995

Conta a história de uma pro-
fessora que tinha métodos e uma 
didática muito diferente do nor-

mal. Conquistou seus alunos com 
seu modo de ser e com suas ativi-
dades cativantes. O livro retrata di-
versas formas de ensinar e divertir 
os alunos.

A professora é a Dona Catari-
na (quando as mulheres eram cha-
madas de dona), nascida em uma 
cidadezinha do interior que fora 
para a cidade grande, mas com o 
tempo, retornou para a sua cidade 
de origem para lecionar. Vive com 
sua tia, seu tio o Monsenhor (até 
ele morrer), e seu primo. A história 
é ambientada nos anos 40, no inte-
rior de Minas Gerais. Dona Catarina 
é criticada pelas beatas, mas é ama-
da pelas crianças e entende como 
ninguém o universo delas.  

O livro foi produzido para a 
televisão e exibido pela TVE Brasil 
em 1996, com Letícia Sabatella no 
papel-título. Já o filme, lançado em 
2010, teve Paolla Oliveira represen-
tando Dona Catarina.

A Turma do Pererê -Desde 
1958

Foi uma série de histórias em 
quadrinhos brasileira publicada pri-
meiramente em cartuns em 1959 
nas páginas da revista O Cruzeiro. 
Em 1998, os quadrinhos ganharam 
um seriado chamado A Turma do 
Pererê, sendo exibida entre 2002 e 
2004 na TVE Brasil. Posteriormen-
te, passou a ser exibido na TVE 
Brasil, na TV Cultura e em outras 
TVs públicas. Em 2010, a TV Brasil 
anunciou a encomenda da segunda 
temporada, composta por 26 epi-
sódios.

As certidões de nascimento, casa-
mento e óbito no Brasil ganharam no-
vas regras de emissão e todo bebê de-
verá sair da maternidade com número 
de CPF no registro. O mesmo vale para 
os documentos de casamento e óbito. 
O prazo para todos os cartórios do 
país estarem ajustados às mudanças é 
janeiro de 2018. Para isso, terão que 

Crianças vão ganhar CPF na certidão 
de nascimento

estar conectados ao sistema cadastral 
da Receita Federal. O órgão também já 
havia anunciado que passaria a exigir 
CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) de 
dependentes de oito anos ou mais na 
declaração de Imposto de Renda em 
2018. No ano seguinte, a determina-
ção vai cobrir todos os dependentes, 
independentemente da idade.



PetsGazeta - sexta-feira, 24 de Novembro de 2017 - Caderno Beats

As cobras são animais fascinantes 
e por isso são amadas como animais 
domésticos em todo o mundo. E com a 
manipulação regular, podem ficar bem 
mansas. No entanto, não são animais 
de estimação para todos. Elas têm ne-
cessidades específicas e só devem ser 
mantidas por aqueles com o compro-
misso de entender e atender sua roti-
na. Mas cuidar de cobras em casa é to-
talmente possível, e muitas pessoas ao 
redor do mundo fazem isso.

Entendendo sobre a criação 
de cobras

Ao escolher uma cobra como ani-
mal doméstico, você está fazendo um 
compromisso de longo prazo. Muitos 
podem viver mais de 20 anos em ple-
na saúde e sem qualquer problema. 
Um gato vive em média 10 anos, como 
comparativo. Um cachorro chega ao 
máximo 20 anos, mas não com muita 
saúde.

Você também deve estar dispos-
to a alimentar seu animal com outros 
animais como presa, e isso pode enojar 
bastante um dono de animal que jamais 
teve que alimentar um ser vivo com ou-
tro ser vivo. Alguns donos preferem ali-
mentar cobras com ratos congelados, 
mas elas preferem os vivos.

As cobras são artistas em escapar e 
são muito hábeis com isso. Por isso ve-
rifique se você tem um tanque à prova 
de fuga, tendo em mente que as cobras 
são persistentes em como encontrar 
uma forma de sair se e espremer atra-
vés de quaisquer pequenas fendas que 
você deixar. 

Como escolher uma cobra 
para a criação em casa

Compre uma cobra e não leve uma 
para casa. Cobras selvagens capturadas 
tendem a ser mais estressadas e pro-
pensas  a parasitas e doenças, e são 
bem mais difíceis de domar.

Você também deve levar o animal 
para um veterinário, mas antes pode fa-
zer um exame superficial de sua cobra 
para verificar quaisquer sinais de doen-
ça e não ter problemas com seu animal 
em casa. 

Espécies de Estimação
Ao optar por uma cobra você tem 

que estar seguro, pois este animal pode 

Serpentes de estimação devem 
viver em lugares espaçosos

sobreviver por cerca de 30 anos. O Iba-
ma registra alto índice de abandono 
desta espécie, que na maioria das ve-
zes são jogadas no mato e dificilmente 
conseguem sobreviver, já que estavam 
condicionadas num ambiente fechado. 
Como iniciante é fundamental que você 
não crie serpentes venenosas, pois co-
loca a sua vida,  a de familiares e a de 
amigos em muito perigo. Procure um 
animal produzido em cativeiro por um 
criador respeitável evitando serpentes 
capturadas na natureza, pois elas não 
se adaptarão facilmente num terrário. 
Para te ajudar nesta missão, o site Pet 
Lovers apresenta uma lista de 10 espé-
cies de cobras apropriadas para serem 
criadas em residências.

Milho
É umas das mais populares cobras 

de estimação. Muito dócil e fácil de ma-
nusear com uma variedade enorme de 
cores. Não passa de 120 cm e você não 
precisa comprar um grande terrário. 
Sua reprodução é muito fácil. Sendo 
um animal de sangue frio precisa de ca-
lor e iluminação especial para uma boa 
qualidade de vida, o que facilita o seu 
sistema digestivo. Ela consome muita 
água, sendo recomendado deixar uma 
vasilha com bastante volume à disposi-
ção. A temperatura e a umidade devem 
variar de 23 a 30º C.

Real Californiana
Consegue ser mais dócil que a mi-

lho, sendo excelente para o manuseio 
na fase adulta. É um pouco tempera-
mental quando filhote e não pensa duas 
vezes em morder, caso se sentir ame-
açada. É uma cobra terrestre, embora 
utilize muito os galhos ou os troncos 
do terrário. Pode atingir o tamanho de 

150 cm, sendo resistente as mudanças 
abruptas de temperaturas. Não pode 
conviver com outra serpente, pois ela 
pode comer a companheira mesmo sen-
do da sua espécie. Apresenta a mesma 
largura em quase todo o corpo, sendo a 
cabeça pouco mais larga do que o pes-
coço. Pode ser encontrada em diversas 
cores alternando de preto ou castanho 
com branco ou amarelo.

Real Mexicana
Parente da Californiana é uma 

serpente mais tímida permanecendo 
escondida grande parte do tempo. 
Quando adulta é de cor totalmente ne-
gra apresentando escamas brancas ou 
amarelas na juventude. Também pode 
chegar até 150 cm, não sendo recomen-
dado sua convivência com outra cobra, 
pois ela também costuma comer a com-
panhia. Como ela gosta de se esconder 
é fundamental que o terrário apresente 
bastante apetrechos evitando que ela 
sofra algum tipo de stress.

Boa Rosada
Este nome é em razão da colo-

ração rosa ou salmão, com listras de 
outras cores que torna a estética des-
ta serpente deslumbrante. Sua beleza 
misturada com sua docilidade trans-
formaram a Boa Rosada numa das es-
pécies mais populares para o ambiente 
doméstico. Geralmente são de pequeno 
a médio porte não atingindo mais que 
110 cm. Em uma temperatura adequada 
do terrário, ela pode ficar muitas horas 
em atividade, principalmente se o am-
biente estiver quente. Em espaços mais 
frios ela curte ficar mais quieta e pro-
cura se esconder. Mesmo agredida não 
costuma morder rolando em uma bola 
compacta com a cabeça no centro.

Características 
Os Porquinhos da Índia são mamí-

feros roedores naturais da América do 
Sul e os únicos da espécie Cavia aperea 
tschudii  a serem domesticados. Os ma-
chos medem até 25 cm e podem chegar 
a pesar 1 Kg, já as fêmeas são um pou-
co menores, medindo em torno de 20 
cm e pesando entre 600 e 900 gramas. 
Por isso não demandam muito espaço , 
vivendo tranquilamente dentro de uma 
gaiola pequena. 

Os porquinhos costumam viver 
entre 5 e 8 anos se forem cuidados da 
maneira correta. O investimento para 
adquirir um exemplar varia de acordo 
com a raça escolhida. As mais tradicio-
nais custam de R$ 10 a R$ 30 e os das 
raças mais raras podem chegar a custar 
R$ 300. A compra pode ser feita em pet 
shops . Lembre-se sempre de não deixar 
o animal sozinho. 

Diferentes raças
Abissínio: o pelo se desenha em 

formato de rosetas (geralmente, 10). 

Quer ver o seu pet no Beats? Mande 
uma foto dele, em alta resolução,

para: beats@gazeta-rs.com.br

Hall da fama

Os lindos filhotes, Princesa e Simba, de Ana Paula

Porquinhos da índia
podem viver até oito anos

Pelo curto inglês: é a espécie mais 
comum, a pelagem é uniforme e está 
presente em pouca quantidade. 

Angorá: este porquinho da índia é 
similar ao da raça abissínio, porém, pos-
sui pelos mais compridos. 

Sheltie: possui pelagem bem lisa e 
longa. 

Silkie: o pelo cresce partindo da ca-
beça e indo até o final do corpo. Ele fica 
em formato de gota, quando penteado. 

Peruano: os longos pelos é a ca-
racterística que mais chama a atenção 
nos porquinhos da índia desta raça. São 
bem gordinhos. 

Os porquinhos costumam viver entre 5 e 8 
anos se forem cuidados da maneira correta

Ao optar por uma cobra você tem que estar seguro, pois este animal pode sobreviver 
por cerca de 30 anos



A graciosa Laura Grasselli em ensaio fotográfico
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Participantes do 6º Encontro Sul Brasileiro de Atacadistas e Distribuidores visitaram a Vinícola Aurora. Na 
foto o vice-presidente da ABAD José Turmina,  presidente da AGAD José Boeck,  Gerente da Aurora, Silvio 
Santos, o presidente da ABAD e proprietário do atacado Destro, Emerson Destro e o diretor de relações 
do  Sindiatacadistas RS e proprietário do atacado Menon, Eduardo Menon.

Will Monteiro e Glau Colturato aproveitando as belezas da 
Serra Gaúcha

As amigas Vanessa Breda, Andriele Rigotti e Cris Poyer celebrando a amizade

Em evento promovido pela fábrica Colchão Inteligente, o ex-campeão de fórmula 1 Emerson 
Fitipaldi ciceroneou os novos franqueados Felipe de Vargas e Ana Paula Dorneles. A nova loja 
Colchão Inteligente inaugura no próximo dia cinco em Bento Gonçalves


