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Com Marte e Júpiter em opo-
sição ao seu signo você poderá se 
sentir bastante pressionado para 
tomar posições e isso causa tensões 
desconfortáveis. Este é o clima da se-
mana, seja no ambiente familiar que 
no ambiente profissional, mas isso 
não é necessariamente ruim. Tudo de-
pende de como você irá enfrentar es-
ses desafios que podem representar 
ótimas oportunidades que aparecem 
para obrigar você a avançar com seus 
planos. Poderá aparecer uma propos-
ta para uma viagem profissional. Ava-
lie suas possibilidades.

fofocas

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 ami-
gos foram detidos. Isolina e Raimun-
do se preocupam com a ausência de 
Conselheiro. Pressionado por Toma-
so, Otávio assume a culpa do aten-
tado perante o delegado e liberta os 
inocentes. Lucerne admira Otávio, 
que é preso. Celina tem um mau pres-
sentimento com Artur. Vicente fala 
com Maria Vitória. Tomaso planeja 
o resgate de Otávio com Umberto e 
Nicola. Mariana passa mal e José Au-
gusto convoca Moniz para atendê-la. 
Fernão impede que Tereza visite a 
sobrinha. 

Gael agride Patrick ao vê-lo ao 
lado de Clara, e Radu o defende. Re-
nato tenta falar com Clara, e Lívia 
sente ciúmes. Bruno é impedido por 
Vinícius de registrar um boletim de 
ocorrência sobre o que houve na fes-
ta. Sophia é rude com Estela, e Amaro 
a consola. Lívia teme que Clara recu-
pere a guarda de Tomaz. Renato e Ra-
fael 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 So-
phia que ela pode perder toda a sua 
fortuna. Renato tenta falar com Clara. 
Gael conta para Tomaz sobre Clara, e 
Lívia intriga o menino contra a mãe 
biológica. 

PEGA PEGA

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

TEMPO DE AMAR

MALHAÇÃO 

Malagueta cai na piscina do ho-
tel e se esconde em um alçapão, mas 
acaba preso. Maria Pia se recorda dos 
momentos que teve com Malagueta. 
Eric comenta com Luiza que ficou 
impressionado 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 saber da prisão de 
Malagueta. Eric pressiona 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 incenti-
va Roney a contratar Dogão. Ander-
son desabafa com Moqueca sobre 
Samantha e Tina. Tina conta para as 
amigas sobre sua experiência no Ja-
pão. Mitsuko não aprova o novo vi-
sual da filha. Tina celebra o estágio de 
Tato no restaurante da família. Tina e 
Samantha 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

ESCORPIÃOLIBRA 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.

23 de set.a 22 de out.

22 de jul. a 22 de ago.

22 de dez a 20 de janCAPRICÓRNIO

LEÃO

Apesar de você estar se sentindo 
como se estivesse num compasso de 
espera, não deve ficar sentado sem 
fazer nada, pois as configurações des-
sa semana permitem a elaboração de 
novos projetos criativos e originais. 
Portanto, se você já tem algum proje-
to engavetado, comece a preparar um 
plano de ação cuidadoso e bem elabo-
rado e use a energia do momento para 
angariar parceiros e colegas para aju-
dá-lo: você obterá melhores resulta-
dos se trabalhar em equipe. Para que 
isso aconteça não se esqueça de agir 
com humildade, aceitando as suges-
tões de seus colaboradores.

A conjunção de Marte e Jupiter 
em Escorpião mexe com suas emoções 
mais profundas e promove pertur-
bações intimas capazes de atrapalhar 
seu bem estar. No entanto, essas con-
figurações astrológicas que parecem 
adversar podem ser úteis para sacudir 
você e incitá-lo a tomar algumas reso-
luções importantes e definitivas em sua 
vida. Analise cuidadosamente aquilo 
que verdadeiramente o incomoda e li-
berte-se das amarras que o impedem de 
avançar rumo aos seus objetivos. Plane-
je cuidadosamente o seu plano de ação 
e não perca de vista as suas metas se 
quiser alcançar o sucesso!

Seu regente Marte se encontra 
em conjunção com Júpiter no sig-
no de Escorpião, produzindo uma 
intensa ebulição em suas emoções 
que se não controladas podem 
causar arroubos violentos e des-
truidores. Condições estressantes 
promovem respostas rápidas, mas 
muitas vezes impensadas e im-
pulsivas que podem produzir mais 
mal do que bem. O melhor seria 
canalizar em uma nova paixão, seja 
ela por um novo projeto ou por um 
novo parceiro. Se estiver praticando 
esportes, tome muito cuidado com 
eventuais acidentes.

Seu regente, Mercúrio, termina 
o trânsito em Sagitário e ingressa em 
Capricórnio permitindo que você tome 
decisões importantes para seu futuro 
profissional. O freio que causou atrasos 
e obstáculos em sua vida está final-
mente sendo retirado e você poderá 
assim ir adiante com seus projetos pes-
soais que estavam engavetados. O bom 
aspecto de Mercúrio com o poderoso 
Urano promove muita criatividade e 
enche a sua cabeça de novas idéias que 
se forem bem direcionadas produzirão 
bons frutos. Confie na sua intuição e 
tome as decisões mais acertadas para 
continuar no caminho do sucesso.

Com a concentração planetária 
no signo oposto ao seu a pressão do 
céu recai diretamente em seus ombros 
que podem se curvar sob o excesso de 
peso! Existem muitos desafios para 
serem superados e você não pode es-
perar para enfrentá-los. No entanto, e 
apesar das situações competitivas que 
você enfrenta, você não deve perder 
o controle de suas emoções porque 
acabará sofrendo as consequências no 
corpo fisico e poderá até mesmo adoe-
cer. Confie em você mesmo e avance 
com cautela rumo aos seus objetivos 
sem se deixar desviar pelos obstáculos 
que encontra no caminho.

O Sol se encontra no signo de 
Capricórnio em conjunção com Vênus, 
indicando para você está num momen-
to muito favorável para implantar os 
seus projetos familiares ou no âmbito 
profissional. A conjunção do Astro Rei 
também com o poderoso Plutão pode 
indicar que você terá oportunidade de 
começar a pôr em prática novas es-
tratégias profissionais de longo prazo 
para alcançar num futuro próximo o 
sucesso que você ambiciona. Você não 
deve deixar de lado a cautela no pla-
nejamento de suas ações. Você pode 
desfrutar ainda de bons momentos de 
lazer. Aproveite.

Nesta semana o seu regente, ain-
da em Sagitário, forma um aspecto po-
sitivo com Urano, criando as condições 
ideais para você viajar e passar ótimos 
momentos de lazer na companhia de 
amigos e companheiros. Você poderá 
também tomar decisões muito favo-
ráveis em acordos e parcerias profis-
sionais, especialmente se você estiver 
iniciando a sua atividade profissional 
ainda nesta semana. Seu regente, Mer-
cúrio, entra em Capricórnio na próxima 
quinta-feira e avançará nesse signo até 
o final deste mês, ajudando você na ela-
boração de projetos para serem implan-
tados no ano que se inicia. Aproveite.

Você pode começar a tirar o pé do 
acelerador diminuindo o ritmo que você 
vinha mantendo. Dentro de poucas se-
manas Urano sairá de Áries mudando a 
energia que vinha impondo à sua vida 
nos últimos anos. Por enquanto aprovei-
te para elaborar novos planos profissio-
nais, mas não tenha pressa para implan-
tá-los. Durante esta semana o céu irá 
favorecer o planejamento de projetosl, 
pois a conjunção de seu regente, Vênus, 
com o Sol facilita as parcerias profissio-
nais e abre os caminhos para que você 
tome boas resoluções no futuro. Vênus 
irá lhe abrir novas possibilidades se você 
estiver aberto.

Com Marte e Júpiter em seu sig-
no, seu carisma se encontra poten-
cializado e promete atrair para você 
tudo o que você deseja. Aproveite 
esse bom momento para implantar 
logo os seus projetos profissionais e 
pessoais, mas não force as situações, 
pois na pressa de chegar aonde dese-
ja pode atropelar as pessoas que se 
encontram no seu caminho, causando 
estragos em seus relacionamentos. 
Colegas e parceiros podem se sentir 
pressionados, reagindo de forma ne-
gativa se afastando de você em vez 
de ajudá-lo. Você pode canalizar essa 
energia de forma positiva seja nos re-
lacionamentos íntimos que nas ativi-
dades esportivas.

Com Júpiter e Marte em con-
junção em Escorpião você se sentirá 
muito voltado para as atividades ao ar 
livre especialmente se estiver envolvido 
com grupos e parceiros. Seu bom humor 
se expande ao seu redor e atrai simpa-
tias que podem ser canalizadas seja no 
ambiente profissional que no intimo. De 
fato essa conjunção intensifica o seu 
carisma favorecendo relacionamentos 
íntimos e intensos. Aproveite para forta-
lecer os laços sociais que lhe serão úteis 
num próximo estagio para implantar um 
futuro profissional firme e seguro. Apro-
veite este momento para largar um vicio 
ou um habito ruim.

Está na hora de você tomar novos 
rumos e começar a pôr em pratica os 
novos planos profissionais que você já 
vinha delineando desde o ano passado. 
A forma antiga de você fazer as coisas 
precisa ser remanejada, pois o céu lhe 
abre novas possibilidades e você não 
vai deixar passar essa ocasião de trilhar 
novos caminhos. Saiba aproveitar as 
oportunidades que aparecem diante de 
você e permita que colegas e parceiros 
aproveitem esses bons eflúvios celes-
tes. Você colherá melhores resultados 
trabalhando em equipe. Seu carisma 
pessoal atrairá bons parceiros e boas 
oportunidades de expansão.

Atrizes que participaram do Glo-
bo de Ouro 2018, que aconteceu no 
domingo (7) em Los Angeles, nos Es-
tados Unidos, chegaram à cerimônia 
com os vestidos pretos que fazem 
parte de um protesto. A manifestação 
tem como objetivo denunciar o as-
sédio sexual sofrido pelas mulheres 
em Hollywood.

A mobilização vem na sequência 
das dezenas de acusações de estupro 
contra o produtor Harvey Weinstein, 
feitas por diversas atrizes.

As primeiras a chegarem ao Bev-
erly Hilton, local da premiação, foram 
as atrizes Allison Williams, de “Cor-
ra!” e “Girls”, e Missi Pyle, de “Mom” e 
“Jumaji: Bem-vindo à selva”. As duas 
vestiam preto como parte do pro-
testo. A mobilização em Hollywood 
também deu origem à hashtag “Me 
Too” (#metoo), que começou quando 
a atriz Alyssa Milano incentivou mul-

Atrizes vestem preto em Globo de Ouro 2018 em
manifestações contra os assédios sexuais

heres que já foram vítimas de abusos 
a dar seu testemunho no Twitter.

A festa de cerimônia da 75ª 

edição do Globo de Ouro começou às 
22h (horário de Brasília), e foi trans-
mitida no Brasil pelo canal fechado 

TNT. O tapete vermelho da premiação 
foi transmitido a partir das 21h no ca-
nal E!.
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Para evitar o sol diário para 
se bronzear, muita gente optar 
pelo bronzeamento artificial, 
que oferece menos perigo já que 
age apenas na cama superficial 
da pele. Porém é preciso ficar 
atento aos cuidados necessári-
os em ambos os tipos de pro-
cedimentos. No artificial estão 
inclusas as categorias a jato, 
autobronzeador e hidratantes 
que bronzeiam. As máquinas de 
bronzeamento, vale ressaltar, 
são proibidas pela Anvisa des-
de 2009, porque aumentam o 
risco de câncer de pele.

Todos os tipos de bronzea-
mento artificial oferecem DHA, 
uma substância que reage 
com a queratina na pele, pro-
movendo a cor desejada. Essa 
substância pode ser usada até 
mesmo por mulheres grávidas, 
mas sempre da maneira ade-
quada para evitar manchas.

As restrições são para as 
pessoas que sejam alérgicas 
ou estejam fazendo algum 
tratamento com ácido no ros-
to. Para que o bronze resulte 
em uma cor homogênea,  a 
recomendação é fazer esfo-
liação na pele uma semana 
antes, por duas ou três vezes, 
principalmente nas partes que 
têm mais queratina, como jo-
elhos e cotovelos. Para manter 
o bronzeado por mais tempo, a 
dica é deixar a pele sempre hi-
dratada.

Bronzeamento a jato
O bronzeamento a jato é 

um pigmento que é aplicado na 
pele da mulher com uma pisto-
la, de forma a ficar por igual e 
deixar a pele com um aspecto 
moreno bem natural, com um 

Cuidados na hora do bronze 
são essenciais para evitar 
marcas e queimaduras

acabamento tão perfeito que 
é quase impossível dizer que a 
pessoa está com um bronzeado 
artificial.

Ele tem durabilidade de até 
15 dias e vai desbotando a cor. 
A aplicação dura em torno de 
10 minutos, mas é importante 
que espere  por 15 a 20 minu-
tos para a secagem completa. 
A técnica é indicada para quem 
tem acima de 15 anos, possui 
sensibilidade ao sol ou qualquer 
outra doença que impeça de 
bronzear. Cuidado para não 
usar descolorantes nos pelos e 
nem depilá-los após o bronzea-
mento.

Autobronzeador
A tecnologia tem tornado 

o efeito desses cremes mais 
natural e, com a prática e al-
gumas dicas de especialistas, 

as chances de manchar a pele 
são mínimas. O único risco, no 
entanto, está em acreditar que 
a cor deixada pelo autobronz-
eador dispensa o uso de filtros 
solares. Diferentemente da 
melanina, que tem um discreto 
efeito protetor, a melanoidi-
na não é capaz de bloquear os 
raios ultravioleta. Por isso, sob 
o sol, mesmo bronzeada, é fun-
damental aplicar um protetor 
para evitar queimaduras e man-
ter a pele mais saudável.

O resultado de usar auto-
bronzeador pode ser apenas 
para eliminar aquele brancão 
ou até deixar a pele levemente 
bronzeada. Para um tom mais 
clarinho e suave, use 2 vezes 
na semana, para um tom mais 
bronzeado, no início use todos 
os dias e depois de 3 em 3 dias 
para manter o tom. Vale também 
fazer uma esfoliação antes de 
aplicar o produto. Capriche em 
cotovelos, joelhos, tornozelos 
e pés, pois normalmente são 
mais ásperos e tendem a acu-
mular mais o creme. Cuidado 
para não aplicar na pele úmida, 
que causa irregularidade na ab-
sorção, manchando a pele; 

Exposição solar
O ideal é usar sempre pro-

tetor solar com fator de pro-
teção de no mínimo 30. No caso 
de queimaduras, é bom usar 
água termal, que acalma a pele 
e é uma ótima cicatrizante, as-
sim com o chá gelado de cam-
omila. Quando a pele fica ver-
melha, são os raios UVB que 
agem; já os raios UVA não dão 
sinais imediatos, mas em longo 
prazo, e esse é o perigo, como 
lembrou a dermatologista.

Mesmo aplicando técnicas de bronzeamento artificial, o protetor solar nunca 
deve ser deixado de lado

As irmãs Kardashian são 
assunto no mundo todo, ain-
da mais quando o foco é be-
leza. Conhecidas por serem 
donas de linhas de cosméti-
cos, roupas e influenciadoras, 
uma delas lançou mão de um 
truque que, como tudo o que 
fazem, pode virar tendência. 
Esta dica é fácil e pode ser 
encontrada em qualquer lugar 
do país: vinagre de maçã. 

Kourtney Kardashian, 
a mais velha das Kardashi-
an, revelou em seu aplicati-
vo que usa vinagre de maça 
para deixar seu cabelo, preto, 
brilhoso. O ingrediente é con-
hecido por limpar o couro ca-
beludo, manter a umidade dos 

Vinagre deixa cabelo 
mais brilhoso, segundo 
irmã Kardashian

fios e deixá-los brilhando mui-
to. Segundo a socialite, o vina-
gre deve ser usado na hora do 
banho, depois dos fios serem 
lavados com shampoo. É pre-
ciso deixar ele agir por dois 
minutos, enxaguar e finalizar 
com o condicionador. 

Outros truques
Kourtney já revelou out-

ros truques simples para seu 
dia-a-dia de beleza. Um deles 
é dormir com fronha de cetim, 
que segundo ela, faz bem para 
a pele e cabelo. Ela também 
já disse que prefere usar sub-
stâncias a base de óleo para 
passar na região das pálpe-
bras, ao invés de óleos.

Vinagre de maçã limpa o couro cabeludo, mantém a umidade dos fios e deixá-os 
brilhando muito

Kourtney está chegando aos 40 mas, entre as irmãs, é a que menos opta por 
procedimentos estéticos

Muita gente prefere chegar nas férias com a pele já bronzeada
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Sábado (13 de janeiro)
Entardecer de Vindima
Colheita de uvas, passeio de 
trator e janta.
Horário: das 17h30 às 22h
Local: Estrada RS- 431, Km 
6, S/n - Faria Lemos, Bento 
Gonçalves - RS, 95713-000
Realização: Vinícola Cristo-
foli
Informações: cristofoli@vin-
hoscristofoli.com.br
Quarta-feira (17 de janeiro)
Lançamento Vale dos Vinhe-
dos Film Festival
Sessão de Cinema com 
filmes clássicos, antigos e 
documentários nos dialetos 
locais. 
Horário: 20h
Local: Vinhedos Espaço Uva 
e Vinho. Linha 8 da Gracie-
ma, SN, RS 444 – km 18,6 
- Vale dos Vinhedos.
Realização: Circolo Trentino 
Bento Gonçalves e Trentino 
Promozioni
Informações: (54) 99142 
7711 / 99924 0604 ou tren-
tinopromozioni@gmail.com

EVENTOS

Programações deste final de semana

Brique colonial
Como forma de valorizar a 

cultura italiana e a produção das 
agroindústrias familiares cadas-
tradas no Selo Sabor de Bento, 
será promovido um Brique Colo-
nial neste sábado (13), das 8h às 
17h, na Via Del Vino.

Sucos de uva, biscoitos e 
geléias caseiros, artesanato típi-

co regional, queijos e embutidos 
inspecionados pelo Serviço de In-
speção Municipal (SIM) são alguns 
dos produtos que a comunidade de 
Bento poderá adquirir. O evento 
está programado para acontecer 
no segundo sábado de cada mês. 
Em caso de más condições climáti-
cas, o evento será cancelado. 
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Turistas de todo o Brasil bus-
cam a região do Vale dos Vinhedos 
e do Vale do Rio das Antas para vi-
ver as tradições do período de co-
lheita da uva.

Após um ano de muitos cuida-
dos, trabalho árduo e tratos espe-
ciais nos vinhedos, a Serra Gaúcha 
está pronta para receber turistas 
de todo o Brasil a fim de viver a 
experiência da Vindima. Entre os 
meses de janeiro e março produto-
res rurais, enólogos e suas equipes 
celebram os parreirais carregados 
de uva com a colheita do fruto que 
dá origem ao principal produto tu-
rístico da região: o vinho.

Visita ao parreiral, colheita e a 
tradicional pisa das uvas, curso de 
degustação, almoço harmonizado, 
lanche típico e visita a caves são 
algumas das atrações que fazem 
parte da programação turística 
desse período. Além de valorizar o 
trabalho realizado pelos vitivinicul-
tores ao longo do ano, a Vindima é 
uma possibilidade da comunidade 
e dos turistas reviverem costumes 
e memórias dos colonizadores ita-
lianos da região.

Existem opções de passeios 
e programação de Vindima para 
todos os públicos. O roteiro ‘Fascí-
nios da Vindima’ possibilitaum dia 
inteiro de programação e visita a 
três vinícolas da região – Cainelli, 
Salton e Cristofoli.

Cada vinícola tem uma progra-
mação diferente: visita a museu 
familiar, colheita das uvas, meren-
dim (lanche típico dos imigrantes 
italianos com queijo, copa, salame, 
pães artesanais, biscoitos, vinho, 
suco de uva e água), deslocamento 
a bordo do tuque-tuque (caminhão 
que transporta a uva), pisa das 
uvas, visita à caves, curso de har-

É tempo de Vindima na Serra Gaúcha

Duração: meio turno
Valor: a partir de 3x de R$63,30 por pessoa
Válido: de 10 de janeiro a 17 de março de 2018.
FASCÍNIOS DA VINDIMA
Duração: dia todo
Valor: 6x R$ 52,50 por pessoa
Válido: De 13 de janeiro à 10 de março de 2018 (aos 

sábados).
Saídas extras no carnaval nos dias 10 e 12 de feve-

reiro (máximo de 20 pessoas por dia).
Para informações e compra: (54) 3455.2788

VINDIMA NO VALE

monização de vinho com chocola-
tes e queijos, e almoço da família 
italiana harmonizado com vinhos e 
espumantes.

Durante o passeio, o turista 
conhece também o Vale do Rio 
das Antas, região que abriga as 
vinícolas Salton e Cainelli em uma 
paisagem exuberante. Pousadas, 

cantinas, restaurantes, vinícolas e 
alambique localizados no vale con-
tam diferentes aspectos da imigra-
ção italiana proporcionando uma 
experiência de aproximação com a 
história local e a natureza.

Já quem não tem muito tempo 
disponível pode optar pelo roteiro 
‘Vindima no Vale’, que dura meio 

turno e reúne visita a Vinícola Mio-
lo, pisa das uvas e merendim.

As duas opções de passeio 
disponibilizam ao turista transpor-
te e guia de turismo inclusos e as 
datas de início e fim podem variar 
de acordo com a safra da uva. Da-
tas e valores do ‘Vindima no Vale’ 
e ‘Fascínios da Vindima’ estão dis-
poníveis em www.giordaniturismo.
com.br ou através (54) 3455.2788. 

Para referência
Desde de 1992 atuando na 

Serra Gaúcha, o Grupo Giordani 
se consolidou como referência no 
segmento de turismo ajudando a 
preservar e a disseminar a história 
e a cultura da região. O passeio de 
Maria Fumaça, a trajetória da imi-
gração italiana, o Parque Temático 
Epopeia Italiana e as belezas natu-
rais que a Região Uva e Vinho ofe-
recem são alguns dos atrativos que 
fazem parte do seu amplo portfó-
lio. A empresa atende também gru-
pos corporativos no agenciamento 
de passagens aéreas, hospedagens 
e fretamentos e receptivo com ser-
viços de transfer, hospedagens, 
passeios e pacotes personalizados. 
www.giordaniturismo.com.br
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Os músicos Eli Castro Dias, 
23, e Kim, 24 anos, do grupo 
“Muros e Quintais”, lançam em 
2018 o primeiro EP da carreira. 
A dupla que tem como influên-
cia músicas do Belchior, Cae-
tano Veloso, Chico Buarque e 
Liniker (novo nome do cenário 
nacional), apresentam neste 
sábado, no Mercado de Rua 
(que acontece na Rua Cob-
erta, nos fundos da Casa das 
Artes), algumas das principais 
canções do repertório.

“Neste sábado teremos 
a oportunidade de mostrar 
nosso trabalho. A partir das 
16h30 já estaremos no palco 
mostrando algumas releituras 
e também músicas autorais”, 

Grupo “Muros e Quintais” se apresentam 
neste sábado, em Bento Gonçalves
Dupla se apresenta a partir das 16h30 no palco da Rua Coberta, nos Fundos da Casa das Artes

afirma. O estilo descolado e 
tranquilo da dupla refletem no 
som que produzem. De acordo 
com Dias, o mercado difícil da 
música independente exige 
dedicação por parte de quem 
pensa em alavancar na carrei-
ra.

“Tem que batalhar e correr 
atrás. Se não focar é difícil ir 
pra frente. O mercado aqui em 
Bento ainda está nascendo, e 
neste evento de sábado é uma 
excelente oportunidade para 
mostrarmos nosso trabalho da 
melhor forma”, comenta.

Os canais de comunicação 
com a dupla são através do In-
stagram, com o @murosequin-
tais ou através do Youtube.
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Depois de quase 3 anos 
da sua saída formal do Brasil, 
a Nintendo reinaugurou seu 
site oficial no país nos últimos 
dias... e por enquanto a notícia 
é somente essa mesmo.

Agora, ao acessar o ende-
reço www.nintendo.com/pt_
BR, o usuário chega numa pá-
gina toda em português e com 
a frase “Obrigado por visitar a 
Nintendo Brasil. Que bom ter 
você por aqui!” no topo. 

Até o momento, não há 
nenhum anúncio sobre a re-
tomada do comércio formal 
de produtos da Nintendo no 
Brasil. Em março deste ano, 
a fabricante japonesa lançou 
o console Switch, sucesso de 
vendas nos Estados Unidos e 
no mundo.

Retorno tímido (e caro) 
Desde maio, algumas im-

portadoras brasileiras têm 
trazido produtos da fabrican-
te japonesa ao país. O Switch 
chegou em quantidades bem 
pequenas e títulos eram vendi-
dos por até R$ 400. Já a nova 
versão do Super Nintendo, sen-
sação no exterior, era comer-
cializado por R$ 1 mil.

Nintendo reinaugura site oficial no Brasil
Até o momento, porém, não há anúncio sobre a retomada do comércio formal 
de produtos da Nintendo no Brasil

Em janeiro de 2015, a Nintendo anunciou que a Gaming do Brasil, empresa que até então 
servia como canal de vendas de games e consoles da empresa japonesa no país, não iria 
mais importar os produtos da Nintendo 

Arqueólogos israelitas des-
cobriram um selo em barro com 
2700 anos que pertenceu a um go-
vernador de Jerusalém. O achado 
foi considerado uma descoberta 
rara, porque é a primeira vez que 
a expressão “governador de Je-
rusalém”, que apenas se conhecia 
da Bíblia, é encontrada num objeto 
concreto encontrado naquela ci-
dade.

Selo de governador com 
2700 anos descoberto 
em Jerusalém
Inscrições em hebreu referem o então governador 
da cidade, uma designação que apenas se
conhecia dos textos bíblicos

Está é a primeira prova concreta que prova a existência de ‘governador” da cidade

O selo, com a dimensão de um 
botão, e com a gravação em hebreu 
da expressão “para o governador 
da cidade”, mostra também duas 
pequenas figuras vestidas com 
mantos da época. O achado, que 
data do século VII a.C.,foi feito na 
segunda-feira (08), no âmbito de 
uma escavação arqueológica na 
Cidade Velha de Jerusalém, junto à 
Muralha Ocidental.

Em janeiro de 2015, a Nin-
tendo anunciou que a Gaming 
do Brasil, empresa que até en-
tão servia como canal de ven-
das de games e consoles da 
empresa japonesa no país, não 
iria mais importar os produtos 
da Nintendo. A Gaming do Brasil 
é subsidiária da Juegos de Vi-
deo Latinoamérica, GmbH, que 
representa a Nintendo em toda 
a América Latina. A atuação na 
região, porém, continuaria.

A Nintendo atribuiu sua de-
cisão às altas taxas de impor-

tação. “O Brasil é um mercado 
único por causa do seu tamanho 
e potencial. E isso cria desafios 
únicos. O que eu posso dizer é 
que olhamos continuamente 
para o modelo de importação. E 
nos vimos forçados a repensar 
esse modelo. Determinamos 
que ele simplesmente não é 
sustentável”, afirma van Zyll.

“Por causa desses custos, 
não somos capazes de levar 
nossos produtos aos consumi-
dores brasileiros a um preço e a 
um custo que faça sentido”.

Assim como os Estados Un-
idos e a Rússia, que planejam ir 
à Lua com frequência (e enviam 
robôs para lá), a China também 
tem estes planos, mas segue 
uma linha um pouco diferente. 
Exemplo disso é que planeja ain-
da em 2018, uma missão para ir 
ao lado oculto da Lua, que tem 
esse nome porque nunca é visív-
el da Terra.

Em junho, a China pretende 
lançar um satélite que orbitará 
este lado da Lua, estabelecendo 
um canal de comunicação entre 
a Terra e essa região. Assim que 
o satélite estiver operacional, ele 
será usado para guiar a segunda 

China pretende enviar 
missão à Lua
Plano é robô chegar lá ainda em 2018

 Lançamento deverá ser em junho

etapa da missão: enviar um robô 
até lá.

A missão foi batizada como 
Chang’e, em referência à deusa 
da lua da mitologia chinesa e de-
verá colocar o país na liderança 
da exploração espacial. Esta não 
é a primeira vez do país asiático 
na Lua, desde 2007 a China já re-
alizou três missões lunares, mas 
só replicando feitos que os EUA e 
a URSS já haviam feito.

O robô possui quatro rodas 
e levará sementes de batatas e 
larvas de inseto, cujo crescimen-
to serão estudados por cientistas 
chineses, além de um radiotel-
escópio.

Depois do golpe que prometia 
maquiagem grátis do O Boticário, 
os golpistas viram um novo jeito 
de fazerem novas vítimas: prendê-
las pelo estômago, ou seja, pro-
metendo cupom de desconto na 
rede de fast-food Buger King, em 
troca de compartilhamento.

A mensagem esta circulando 
pelo WhatsApp. A propaganda é 
de um  suposto desconto no valor 
de R$ 50 reais e leva as pessoas 
a acessarem uma página falsa de 
cadastro, capturando, assim, os 
dados das vítimas.

O formulário solicita vários 
dados e, depois de preenchido, 
emite uma mensagem pedindo 
que a promoção falsa seja com-
partilhada com 10 amigos ou 
três grupos para que o desconto 

Novo golpe no WhatsApp promete 
falso cupom do Burger King

 Falso cupom direciona a pessoa à uma página que coleta dados das vítimas

seja liberado. De acordo com a 
companhia de segurança digital 

PSafe, o golpe já atingiu 350 mil 
brasileiros.

A Samsung apresentou uma 
novidade que vai deixar muita gente 
de queixo caído: um televisor com 
nada menos que 146 polegadas, 
batizada de The Wall (A Parede, em 
português). O aparelho usa a tecno-
logia microLED, uma versão “casei-
ra” da Cinema Screen, também da 
fabricante sul-coreana, e utiliza uma 
camada de cristal líquido e outra 
com LEDs minúsculos que dispen-
sam retroiluminação própria. O mi-

Samsung apresenta televisão 
com 146 polegadas

croLED tem emissores próprios de 
luz e um formato bastante reduzido. 
A tecnologia resulta em iluminação 
de 2000 nits, mais que modelos 
tradicionais de LCD, e também pro-
mete exibição mais realista de cores.

Novidades
Uma das novidades, segundo 

a Samsung, é os usuários podem 
“adicionar ou remover módulos para 

tornar o televisor maior ou menor” 
sem impacto no desempenho do 
painel.

wPortanto, a imagem poderá 
ser toda exibida em 146’’, ou reduz-
ida apenas em um pedaço da The 
Wall. Ainda não está claro como isso 
vai funcionar e se a Samsung vai 
comercializar acessórios. 
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A 11ª Classificação Internacional de Doenças (CID) irá incluir a condição sob o nome de 
“distúrbio de games”

tecnologia

O vício em jogos de videog-
ame passou a ser considerado pela 
primeira vez um distúrbio men-
tal pela Organização Mundial da 
Saúde.

A 11ª Classificação Internac-
ional de Doenças (CID) irá incluir 
a condição sob o nome de “distúr-
bio de games”. O documento de-
screve o problema como padrão 
de comportamento frequente ou 
persistente de vício em games, tão 
grave que leva “a preferir os jogos 
a qualquer outro interesse na vida”.

Alguns países já haviam iden-
tificado essa condição como um 
problema importante para a saúde 
pública. Muitos, incluindo o Reino 

Pela primeira vez, vício 
em games é considerado
distúrbio mental pela OMS
Comportamento viciado em videogame, sem controle de frequência e
intensidade, pode representar um problema de saúde mental

Unido, têm clínicas autorizadas a 
tratar o distúrbio.

A última versão da CID foi fi-
nalizada em 1992, e a nova versão 
do guia será publicada neste ano. 
Ele traz códigos para as doenças, 
sinais ou sintomas e é usada por 
médicos e pesquisadores para ra-
strear e diagnosticar uma doença.

O documento irá sugerir que 
comportamentos típicos dos vicia-
dos em games devem ser obser-
vados por um período de mais de 
12 meses para que um diagnóstico 
seja feito. Mas a nova CID irá re-
forçar que esse período pode ser 
diminuído se os sintomas forem 
muito graves.

Os sintomas dos distúrbios in-
cluem:

Não ter controle de frequên-
cia, intensidade e duração com que 
joga videogame;

priorizar jogar videogame a 
outras atividades;

continuar ou aumentar ainda 
mais a frequência com que joga vid-
eogame, mesmo após ter tido con-
sequências negativas desse hábito;

Em 2013, no Manual de es-
tatísticas e diagnósticos de dis-
túrbios mentais”(DSM, na sigla em 
inglês), o distúrbio relacionado a 
games e videogames era consider-
ado “condição a ser estudada” - o 
que significa que ela não era oficial-
mente reconhecida.

Muitos países já adotam até 
mesmo medidas mais sérias para 
combater o problema. Na Coreia do 
Sul, o governo criou uma lei para 
proibir o uso de games por pessoas 
menores de 18 anos entre meia-
noite e seis da manhã.

No Japão, os jogadores são ad-
vertidos caso passem mais do que 
uma certa quantidade de horas por 
mês jogando videogame e, na Chi-
na, a gigante de tecnologia Tencent 
determina um limite de quantidade 
de horas que uma criança pode jog-
ar.

Um estudo recente feito na 
Universidade de Oxford sugeriu 
que, apesar de as crianças no geral 
passarem cada vez mais tempo na 
frente das telas, isso não necessar-
iamente representa vício.

Cientistas do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
estão desenvolvendo um aplicativo 
com a previsão do tempo e informa-
ções pluviométricas voltadas para a 
agricultura. Com base no SOS Chu-
va, ferramenta criada para divulgar 
a previsão imediata de tempesta-
des para a população, o aplicativo 
“agrícola” vai mostrar onde está 
chovendo e armazenar dados sobre 
o volume de água em determinada 
região para que o agricultor possa 
acompanhar e identificar eventuais 
variações de produtividade.

A expectativa dos pesquisado-
res é que a ferramenta contribua 
para a definição de estratégias para 
a chamada agrometeorologia de 
precisão – que analisa a variabilida-
de da produção a partir de fatores 
como fertilidade do solo e recursos 
hídricos.

Os cientistas também preten-
dem aumentar a compreensão da 
dinâmica das nuvens e melhorar 
modelos matemáticos usados na 
previsão climática. “É um proje-
to que tem o aspecto científico 
de melhorar modelos de previsão 
imediata e também outro aspec-
to associado à extensão, que é o 
desenvolvimento do aplicativo e 
de sistemas de alerta mais sofisti-
cados para a Defesa Civil e para a 
agricultura”, explicou o pesquisa-
dor Luiz Augusto Toledo Machado, 
do Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos do Inpe.

Cientistas criam aplicativo 
com previsão imediata de 
chuvas para agricultores

Ferramenta usa como base o SOS Chu-
va, ferramenta criada para divulgar a 
previsão imediata de tempestades para 
a população

O game “The Legend of Zel-
da: Breath of the Wild” foi eleito 
game do ano na premiação The 
Game Awards 2017, realizada 
em dezembro, em Los Angeles 
(EUA).

A aventura da Nintendo e do 
herói Link, lançada para Wii U e 
o novo console Switch, também 
venceu nas categorias melhor 
direção de jogo e melhor game 
de ação/aventura.

A noite do The Game Awards 
2017, considerada a cerimônia 
mais importante dos games atu-
almente, também teve outros 
dois grandes vitoriosos:

“Cuphead” levou os prêmios 
de melhor direção de arte, me-
lhor game indie e melhor estreia.

Já “Hellblade: Senua’s Sacri-
fice” ganhou nas categorias de 
melhor design de som, melhor 
atuação e Games for Impact.

Outro que se deu bem foi 

‘Zelda: Breath of the Wild’ é eleito o 
melhor jogo de 2017
Nova aventura da Nintendo e do herói Link também venceu nas categorias 
melhor direção de jogo e melhor game de ação/aventura 

Cena do jogo ‘The legend of Zelda: Breath of the wild’  

SOS Chuva
Lançado em outubro do ano 

passado, o aplicativo SOS Chuva 
pode ser baixado gratuitamente em 
smartphones e já conta com mais 
de 60 mil usuários. Por ele, a popu-
lação consegue obter informações 
sobre a incidência de chuva, grani-
zo ou tempestade com precisão de 
1 quilômetro e antecedência de 30 
minutos a 6 horas. O aplicativo SOS 
Chuva pode ser baixado na App 
Store (iOS) e na Google Play Store 
(Android). Mais informações atra-
vés da página www.soschuva.cptec.
inpe.br/soschuva.

“Overwatch”. Depois de ser elei-
to game do ano em 2016, o jogo 
de tiro da Blizzard foi aclamado 
como melhor game de e-Sports 
e melhor game ainda em atua-
lização – ou seja, que ainda re-
cebe conteúdo com frequência.

Entre os líderes em indi-
cações, “Destiny 2” e “Hori-
zon Zero Dawn” não levaram 
nenhum prêmio. “Super Mario 
Odyssey” ganhou apenas na 
categoria melhor jogo para fa-
mília.
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Estabelecer metas para o 
ano que vai começar é um ritu-
al comum que para muitas pes-
soas marca o fim de um ciclo e o 
começo de outro. Listar objetivos 
para este novo início ajuda no 
planejamento das ações e toma-
da de decisões ao longo do ano. 
O porém é que, sem listas, a em-
polgação pode se tornar apenas 
promessas. 

Metas
Para chegar às metas, o 

primeiro passo é ter foco e de-
terminação. Uma dica é ter uma 
data limite para a concretização 
das promessas. Para isso, vale es-
crever um passo a passo de como 
chegar ao objetivo. 

Promessas
Um senso muito comum en-

tre as pessoas é que o novo ano 
marca o início de novas dietas. 
Frases como “Em 2018 eu vou 
começar uma nova dieta para 
ter um novo corpo” são bastante 
ouvidas. Aliado à isso, as pes-
soas costumam prometer que 
começarão a frequentar uma ac-
ademia. O importante é de fato 
começar e não adiar para depois 
do carnaval, depois das férias ou 
depois do inverno. Isso porque, se 
não for seguida uma linha, esta 
simples promessa já não será 
cumprida em 2018.

Os segredos e estratégias para o cumprimento de        metas prometidas para 2018
Determinação, foco e planejamento são alguns requisitos básicos para atingir uma meta. Estudiosos explicam como é                  possível chegar ao objetivo

Dinheiro
No primeiro dia do ano, o 

cofrinho foi devidamente sep-
arado para guardar o dinheiro 
que você jura que vai guardar. O 
recomendado é já fechar o ano 
anterior planejando como será 
guardada esta economia e quais 
os casos que poderá ser retirado 
o valor. A indicação é ter um valor 
pré-definido mensal a ser guarda-
do (e não pode sair da linha). 

 Vícios
Eleito como o último dia do 

vício, 31 de dezembro reflete a 
promessa de abandonar o choc-
olate, refrigerante ou cigarro no 
ano que vai começar. Apesar do 
incentivo de dos amigos, o vício 
fala mais alto e você decide deix-
ar essa promessa para o outro 
ano mais uma vez. Como no caso 
do dinheiro, planeje antes do ano 
começar e não deixe para depois. 

Estudo 
Campeã na lista dos vestibu-

landos ou de quem deseja prestar 
concurso público, a promessa de 
estudar e ler mais é a resolução 
madura e necessária que você 
inclui na lista. Contudo, quando 
chega o meio do ano, você já está 
cansada e decide que já estudou 
e leu o bastante. O importante é 
manter o foco, continuar estudan-
do, buscando inclusive ultrapas-

sar a meta já pré-estabelecida. 
Estudo nunca é demais. 

Bagunça
Nos primeiros dias do ano, 

seu quarto fica incrivelmente or-
ganizado e todos os comprom-
issos e tarefas são colocados na 
agenda, mas na primeira opor-
tunidade a desculpa da falta de 
tempo é usada e a bagunça vol-
ta. Limpezas como as feitas em 
dezembro, as quais objetos sem 
uso são descartados, precisam 
ser feitas com frequencia durante 
o ano, inclusive em relação ao 
guarda-roupa. Não usou aquela 
peça no verão?Doe, provavel-
mente você não usará no próxi-
mo. 

Viagens
Como dizem por aí viajar é 

algo que faz bem para a mente 
e para a alma. Pensando nisso 
você decide que vai viajar com 
frequência, mas acaba só indo 
para a praia uma ou duas vezes. 

Por isso, se planeja ir para um 
lugar fora do país, comece desde 
janeiro a pesquisar e, caso possa, 
compre sua viagem e parcele até 
a data da viagem. Em parcelas, o 
valor pesará bem menos no bolso. 
Escolha destinos, traça metas e 
viaje!

Saúde
A saúde é o bem mais preci-

oso de uma pessoa. A promessa 
comum de que cuidará mais da 
saúde quase nunca se concretiza. 
Nos primeiros dias do ano você 
planeja marcar vários médicos 
para ver se está tudo bem, mas 
acaba indo no pronto-socorro 
só quando uma dor aparece. Por 
isso, planeje idas à médicos espe-
cialistas, exame de rotinas.

Até porque sabemos que 
uma consulta pode demorar me-
ses para acontecer desde que 
marcada. Caso alie uma dieta 
equilibrada (que prometeu seguir 
em 2018) sua saúde ficará ainda 
melhor. 

Amor
A escolha da calcinha da vi-

rada, que geralmente é rosa ou 
vermelha, reflete o desejo de en-
contrar um novo amor no ano que 
vai começar. Como é uma meta 
que não depende exclusivamente 
da razão, na maioria das vezes ela 
também fica para depois. Não se 
atire em qualquer relacionamen-
to apenas para cumprir este obje-
tivo. Neste caso, o amor deve ac-
ontecer quando for a hora certa, 
mesmo que seja em 2019.

Vida profissional
A vida profissional não pode 

ser deixada de lado. Busque datas 
de cursos de qualificação para se 
tornar um profissional melhor, 
empenha-se e tente mostrar para 
o seu chefe que você merece 
aquela promoção tão aguardada. 
Talvez seja a hora de intensificar 
seu inglês, sua informática. Ou 
talvez seja a hora de jogar os sa-
patos pro alto, mudar de carreira 

Viajar é preciso. Planeje sua viagem com antecedência, caso contrário ela vai ficar para 2019

Dieta é uma das metas mais comuns de desejos de início de ano
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Os segredos e estratégias para o cumprimento de        metas prometidas para 2018
Determinação, foco e planejamento são alguns requisitos básicos para atingir uma meta. Estudiosos explicam como é                  possível chegar ao objetivo

ou montar o seu próprio negócio. 

Envolver outras
pessoas
John Michael, filósofo da 

Universidade de Warwick, estuda 
os fatores sociais envolvidos em 
fazer e manter compromissos.

Ele diz que nós temos mais 
disposição em manter as res-
oluções se as enxergamos como 
algo importante para outras pes-
soas - esse “bem-estar da vida 
dos outros está em jogo” se a 
gente falhar.

O efeito poderia ser ainda 
mais forte se você tiver que pagar 
adiantado - uma vez que sentimos 
que alguém investiu tempo e din-
heiro em alguma coisa, somos mais 
capazes de ver nosso esforço.

Dr Michael está atualmente te-
stando sua teoria de que nós somos 
mais motivados a prevenir a perda 
para outras pessoas do que para 
nós mesmos.

Evidências anteriores desse 
trabalho sugerem que as pessoas 
podem ficar mais motivadas a con-
tinuar uma tarefa difícil ou chata 
quando alguém mais investiu es-
forço nisso.

Sugestões
específicas
A reputação também é um 

forte motivador. Tornar públicas 
suas resoluções pode ajudá-lo a 
mantê-las.

“Não queremos uma repu-
tação pouco confiável, então anun-
ciar publicamente nossos planos 
pode ser motivante. Apostar pode 
ser ainda mais motivador”, diz o 
professor Nevil Levy da Universi-
dade de Oxford.

Fazer resoluções detalhadas 
é importante também, ele acres-
centa.

“Dizer: ‘eu vou à academia na 
terça à tarde e aos domingos de 
manhã’ terá provavelmente mais 
sucesso do que simplesmente dizer 
‘vou mais à academia’, diz o profes-
sor Levy.

Se você quer aprender uma 
língua, você pode primeiro resolver 
escutar um podcast de aprendiza-
do quando for para o trabalho todo 

dia.
Para melhorar suas chances 

de sucesso, vale colocar um lem-
brete no espelho do banheiro ou no 
volante do seu carro para lembrá-lo 
de escutar o podcast, por exemplo. 
Você não está apenas expressando 
uma intenção, mas também ajeit-
ando as coisas para implementá-la.

Planos a longo 
prazo
Para a doutora Anne Swin-

bourne, psicóloga comportamental 
na Universidade James Cook, na 
Austrália, as melhores resoluções 
são aquelas que constituem uma 
parte de um plano de longo pra-
zo que você tem para si, em vez 
daqueles que são vagos e aspira-
cionais.

Se você nunca demonstrou 
interesse em esporte, decidir virar 
um atleta brilhante é difícil - re-
solver poupar dinheiro porque você 
sempre sonhou em viajar o mundo 

Para chegar às metas, o primeiro passo é ter foco e determinação. Uma dica é ter uma data limite para a
concretização das promessas

O amor não depende exclusivamente de você, então não é certo que será possível 
neste ano

antes dos 50 pode ser mais exitoso. 
E mantê-las é tudo uma questão de 
planejamento, ela diz.

Descubra quais são os estímu-
los que funcionam melhor para 
você, tanto para o comportamen-
to negativo que você quer evitar 
quanto para o comportamento 
positivo que você quer encorajar. 
Não se sabote: se você quer beber 
menos, planeje encontrar os ami-
gos em um café e não no bar.

“As pessoas que só confiam 
na força de vontade acabam fal-
hando”, diz a doutora Swinbourne. 
“Para manter uma resolução você 
tem que ser um meticuloso plane-
jador”.



///  Trends ///  Gazeta   ///  12 de janeiro de 2018

12 anos, liberando a entrada de 
desodorantes e sombras neste 
segmento do mercado. Com base 
nisso, a sombra, assim como o ba-
tom e o brilho labial, poderão ser 
usados por crianças a partir de 3 
anos, desde que aplicados por um 
adulto. A partir dos 5, a própria 
criança poderá manipular os pro-
dutos, mas ainda com supervisão 
do responsável.

Maquiagem
O requisito da Anvisa é que a 

maquiagem infantil tenha baixo 
poder de fixação e seja removi-
da facilmente da pele com água. 
Ainda, cada tonalidade de blushes 
e rouges deve ser testada antes 

kids

Os pais são o reflexo das cri-
anças e, muitas vezes, elas se 
inspiram neles para executar-
em pequenas atividades do dia-
dia. Uma delas é a maquiagem, 
seguindo o passo das mães desde 
poucos anos de vida. Os primei-
ros sinais são batons quebrados, 
pincéis destruídos e sombras e 
bases que se tornam inutilizáveis. 
No entanto, existem maquiagens 
feitas especialmente para os pe-
quenos, inclusive testadas pelos 
dermatologistas. Com isso, a brin-
cadeira fica muito mais segura. 

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) tem re-
gras para 33 cosméticos infan-
tis, destinados ao público de 0 a 

Rótulo é importante de ser consultado, para averiguar se produtos são registrados e possuem orientações e advertências de uso

Maquiagem infantil precisa ter baixo poder de fixação e removida facilmente da pele 
com água, além de gosto amargo

Maquiagens infantis são permitidas pela
Anvisa sob supervisão de um adulto

de ser comercializada, para se 
avaliar o potencial de irritação, 
sensibilização e toxicidade oral. 
As maquiagens precisam conter 
substâncias que possuam gosto 
ruim (amargo) para evitar que a 
criança leve o produto à boca.

Os batons e brilhos labiais 
devem colorir os lábios tempo-
rariamente. Como nos demais 
produtos infantis, a fórmula deve 
ser composta por ingredientes 
seguros. O cuidado também é 
com o rótulo, que deve possuir 
indicações de segurança específi-
cas incluindo a indicação da faixa 
etária de uso do produto. 

Vale ressaltar que as maquia-
gens para boneca e outras comer-

cializadas como brinquedos não 
podem ser utilizadas em crianças, 
pois não são formuladas com in-
gredientes próprios para a pele 
infantil e nem propiciam a segu-
rança necessária.

Esmaltes infantis
A Anvisa permite esmaltes 

infantis à base de água e que 
saem sem necessidade do uso de 
acetona ou removedor. Por não 
possuírem solvente, o cheiro dos 

esmaltes infantis é bem diferente 
do presente nos esmaltes para 
adultos.

Os esmaltes também podem 
possuir substâncias de gosto am-
argo, para evitar a ingestão aci-
dental por parte das crianças, e 
cada tonalidade deve ser testada 
a fim de se avaliar o seu potencial 
de irritação, sensibilização e toxi-
cidade oral. O rótulo deve possuir 
orientações e advertências de 
uso.

O período de férias é de mui-
ta felicidade para a criançada, 
mas depois de um tempo os pais 
precisam encontrar maneiras de 
não deixá-las entediadas (ainda 
mais nos dias de chuva, em que 
a piscina e a praia não são pos-
síveis). O legal então é buscar 
alternativas fáceis e legais para 
os pequenos, como experiên-
cias científicas, as mesmas que 
fazíamos na infância, mesmo 
que eles a repitam nas escolas 
depois. 

Vulcão
Bicarbonato de sódio
Tinta vermelha
Água
Detergente
Vinagre
Como fazer: Faça um cone 

de cartolina e corte a parte de 
cima. Coloque por dentro um re-
cipiente vazio. Coloque plastilina 
ou massinha marrom na cartoli-
na para ficar parecido com uma 

Atividades para fazer nas férias da criançada
montanha. Melhor apoiar esta 
‘construção’ sobre uma bandeja, 
para evitar imprevistos. Colo-
que bicarbonato de sódio, tinta 
vermelha, água e uma gota de 
detergente. Misture tudo e deixe 
que a criança coloque a gota de 
vinagre. Aproveite o espetáculo. 
Quando o bicarbonato se mistu-
ra com o vinagre, há uma reação 
que libera água, sal e dióxido de 
carbono. As bolhas de gás expul-
sam todo o conteúdo para fora.

Ovo mole
2 ovos
2 frascos de vidro
Água
Vinagre
Como fazer: Coloque um 

ovo cru em um frasco com água. 
Coloque o outro ovo em um 
frasco com vinagre. Deixe-os 
lá por algumas horas. Após 5-6 
horas você começará a ver os 
resultados. Após 7-10 dias, um 
dos ovos ficará mole. O ovo no 
vinagre sofre mudanças quími-
cas. A casca contém carbonato 
de cálcio e o vinagre é um ácido 
que dissolve esta substância. O 
processo químico desta inter-
ação se chama descalcificação e 
se divide em duas etapas: primei-
ro a casca fica mole e, depois, ela 
desaparece completamente.

Três camadas de líquido 

Suco
Azeite vegetal
Álcool
Como fazer: Coloque o suco 

no fundo do recipiente e, em 
seguida, coloque óleo vegetal 
com cuidado  e pelos cantos. Se 
quiser pinte o álcool com anil e 
acrescente-o com cuidado sobre 
o óleo. Os líquidos ficam divididos 
em camadas. Estes líquidos têm 
diferentes densidades. O menos 
denso fica sobre os outros. Para 
o experimento ficar melhor, sug-
erimos colocar coloração nos 
líquidos.

A Lindinha Mariana, filha de  Priscila Da Ré Galant e André Cousandier 
Galant,  comemorou aniversário na quarta-feira ( 10)
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É lei e tem que ser cumpri-
do: a circulação em ruas ou vias 
internas de condomínios com 
algumas raças de cães devem 
ser acompanhadas pelo uso da 
focinheira e outros acessórios. 
A lei estadual n°12.353 foi san-
cionada em novembro de 2005 

Uso de focinheiras é 
obrigatório em passeios 
com algumas raças de cães

e determina que os cachorros 
ferozes somente podem pas-
sear conduzidos por guia curta 
(de, no máximo, 1,5 metro), en-
forcador de aço e focinheira. A 
lei refere-se aos cães das raças 
American Pit Bull Terrier, Fila, 
Rottweiler, Dobermann, Bull 
Terrier, Dog Argentino e demais 
tipos afins.

Além disso, as residências 
que possuem cães de guarda 
perigosos deverão ser guar-
necidas com muros, grades de 
ferro, cercas, portões de segu-
rança e placas indicativas, fixa-
das em local visível.

De acordo com a lei, esses 
animais não poderão perman-
ecer em praças, jardins, par-
ques públicos e na proximidade 
de escolas públicas e particu-
lares. Caso descumpra a lei, o 
proprietário sofrerá sanção. 
Qualquer pessoa que se sentir 
ameaçada pode requisitar in-
tervenção policial, segundo a 
legislação. 

Alguns cuidados devem ser tomados 
com as raças American Pit Bull Terrier, 
Fila, Rottweiler, Dobermann, Bull Terrier, 
Dog Argentino

A linda Sky, depois do pet

Caracóis são excelentes an-
imais de estimação para quem 
está adotando um bichinho pela 
primeira vez. Eles são bem fáceis 
de cuidar e pode ser muito inter-
essante observá-los. Leia as dicas 
da Gazeta para cuidar da melhor 
forma de seu caracol de esti-
mação. 

Passo a passo
Compre um pequeno aquário 

ou caixa para animais grande. Esta 
será a nova casa do seu caracol e 
deve segurá-lo e lhe oferecer um 
lugar confortável para se movi-
mentar.

Compre terra solta para usar 
como substrato. Coloque uma 
camada grossa de terra no fun-
do do aquário (suficientemente 
profunda para o caracol cave e se 
enterrar).

A tendência na criação de 
caracóis de estimação

Providencie um esconderijo 
para o caracol. Uma casca de coco 
é boa para caracóis maiores, mas 
a metade de uma casca de noz é 
perfeita para pequenos caracóis. 

Recomenda-se um abrigo extra. 
Assim, a quantidade de abrigos 
será maior que a de caracóis.

Ponha o caracol em sua nova 
casa. Espere ele se adaptar antes 
de levá-lo para fora para brincar 
ou mostrar aos amigos.

Alimente seu caracol. 
Caracóis adoram cenouras e al-
face, mas seu alimento favorito é 
pepino. Isso pode variar de caracol 
para caracol. Alimente-o todos os 
dias. Caracóis também precisam 
de cálcio, compre um osso no Pet 
Shop e deixe-o mordiscar.

Brinque com o seu caracol. 
Caracóis adoram atenção, então 
o pegue e deixe-o rastejar por 
cima de você. Se você tiver mais 
de um caracol, deixe um amigo ou 
parente segurá-lo também. Você 
também pode sair e levar um de-
les.

Limpeza da casa: Quando 
ficar sujo, troque a terra e lave a 
casinha e quaisquer outros itens 
que você tenha colocado lá den-
tro.

Quando ficar sujo, troque a terra e lave a casinha e quaisquer outros itens que 
você tenha colocado lá dentro 

Caracóis são excelentes animais de estimação para quem está adotando um 
bichinho pela primeira vez

Uma casca de coco é boa para 
caracóis maiores, mas a metade de 
uma casca de noz é perfeita para 
pequenos caracóis
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Regis Sandrin e Daiana Endruweit trocaram alianças. Parabéns aos noivos

As irmãs Fernanda e Fabiane Cappellari comemoraram aniversário no dia 8. 
Parabéns!

William Klaus e a namorada Alini Xavier da Costa curtindo férias em Florianópolis

Vinícius Rodrigues aproveita a noite bento-gonçalvense com as amigas Camila Salvador e Natália Canello

Wladmir da Costa recebe os cumprimentos pelo seu aniversário hoje, sexta-feira

Rodrigo Valério, recebeu os cumprimentos pelo aniversário na última quarta-feira ( 10) 


