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publicidade personalizada e 
influenciar eleições em todo o 
mundo. E agora? Páginas 08 e 09
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Você vai se esforçar para obter re-
conhecimento no trabalho. Deixe de lado 
os segredos na vida a dois e valorize o 
companheirismo. Terá a chance de reen-
contrar amigo que mora longe. Agir nos 
bastidores será a melhor maneira de dar 
conta do trabalho e, de quebra, conquistar 
a simpatia dos colegas. O astral é favo-
rável para iniciar um curso ou se dedicar 
mais aos estudos. Contato com alguém de 
fora pode trazer decepção, mas não desa-
nime. A relação com quem ama fica mais 
forte se vocês dois valorizarem o que têm 
em comum. Na paquera, poderá contar 
com a ajuda de um amigo.

Bruno afirma a Gael que 
ele conseguirá as provas contra 
Sophia, mas que ainda não pode 
denunciá-la. Samuel autoriza o 
transplante para Adriana e Beth 
pede que seu nome não seja 
mencionado. Samuel tem um 
encontro às escondidas com 
Cido, e Suzy e Adinéia descon-
fiam. Miro volta ao bordel para 
ver Leandra e é generoso com 
ela. A Mãe do quilombo cuida 
de uma pessoa misteriosa. Le-
andra e Caetana pressionam 
Desirée a ser verdadeira com 
Juvenal. Estela não aceita o 
pedido de casamento de Amaro, 
mas diz que vai manter a amiza-
de. Patrick procura Hermínia no 
hospital psiquiátrico.

DEUS SALVE O REI

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO 

Catarina fala com a man-
dingueira sobre o futuro. Virgí-
lio avisa a Martinho e Constân-
cia que Amália deve se entregar 
para reduzir sua pena. Afonso 
promete a Constância que tra-
rá seus filhos de volta. Betânia 
não consegue convencer Bru-
mela a voltar atrás com a de-
missão de Ulisses. Selésio diz 
a Lucrécia que a ama e os dois 
acabam se beijando. Catarina 
decide engravidar e, para isso, 
seduz Virgílio. Amália conta a 
Afonso que Catarina visitou a 
mandingueira.

Simone chora ao ver sua 
casa destruída e Talíssia afirma 
aos amigos que não se renderá 
à violência. Rafael e Gabriela 
mobilizam os alunos para aju-
dar Simone e Talíssia. Leandro 
se declara para Maria Alice, e 
Alex, com ciúmes, beija Pérola. 
Isadora anuncia que abrirá uma 
loja de roupas. Gabriela leva o 
Garoto para almoçar no restau-
rante do marido. Rafael pressio-
na Talíssia a denunciar o ataque 
a casa de Simone.

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

Seja menos exigente no trabalho e 
evite se envolver em confusão. Se agir 
assim, poderá até pedir um aumento. Pa-
quera protegida! No romance, deixe os 
assuntos delicados para depois. Segure a 
língua na companhia dos amigos. Assun-
to do passado, que envolve um segredo, 
pode ser resolvido numa boa hoje. Aposte 
no diálogo para se entender com colegas 
ou clientes. Pode surgir uma boa oportu-
nidade de ganhar dinheiro, mas terá que 
fazer a sua parte. Um amor antigo pode 
reaparecer e balançar seu coração. A 
dois, é melhor evitar assuntos que podem 
provocar briga.

Traçar novos planos profissionais 
será favorável. Poderá receber um din-
heiro inesperado: não comente com nin-
guém e planeje seus gastos sem abusar. 
Confie mais na pessoa amada. Programa 
com amigos vai afastar o estresse. Só não 
é o melhor momento para gastar muito 
perseguindo um sonho distante -- use o 
bom-senso, ok? Com a Lua em seu signo, 
vai sobrar disposição para correr atrás dos 
próprios interesses. Em um passeio com 
os amigos, há chance de conhecer alguém 
interessante. Há sinal de companheirismo 
e muito carinho ao lado de quem ama.

Resolva problemas profissionais 
de maneira discreta e conte com sua in-
tuição. Espere momentos animados ao 
lado dos amigos, mas alguns desenten-
dimentos não estão descartados. Se de-
pender das estrelas, você poderá contar 
com o apoio dos amigos para o que pre-
cisar. A vida profissional também ganha 
destaque e há chance de conseguir um 
cargo melhor ou um bônus no trabalho. 
Mas, para isso, terá que fazer um es-
forço para se entender melhor com os 
chefes. O desejo de se isolar um pouco 
pode crescer, porém, não deixe que isso 
interfira na relação com o par.

A hora de subir na carreira chegou! 
Assim, esforce-se para impressionar seus 
superiores. Se quiser se firmar com quem 
ama, leve a sério os planos conjugais. Que 
tal renovar seu visual e aproveitar para 
cortar os maus hábitos? Seu lado ambicio-
so deve se destacar e você não vai poupar 
esforços para subir na carreira. Confie 
em seu sexto sentido, que deve se tornar 
mais forte. As amizades ganham destaque, 
porém, pode se desentender com alguém 
que faz parte da turma. Um caso proibido 
pode fazer o seu coração bater mais forte. 
Há chance de se envolver com alguém que 
mora longe e que conheceu através de um 
amigo.

Faça cursos ou contate gente que 
mora longe para ampliar seus horizon-
tes e, dessa forma, render mais no ser-
viço. Romance com altos e baixos. Sair 
da rotina vai beneficiar a paquera. Não 
se magoe com crítica de amigo: aprenda 
com ela! Trabalhar em equipe pode trazer 
alguns desafios hoje, mas você pode dar 
a volta por cima. Mudança inesperada na 
carreira pode ser positiva se você souber 
aproveitar a oportunidade. Bom momen-
to para investir no seu crescimento pes-
soal. Se quer melhorar o relacionamento 
a dois, valorize o companheirismo com o 
par e deixe as críticas de lado.

Atenção para o clima de rivalidade 
no seu emprego! Se quiser se destacar, 
concentre-se nas suas tarefas, deixan-
do os assuntos pessoais de lado. União 
cheia de desejo! Nas horas de folga, 
procure se dedicar ao seu lar. Bom dia 
para mergulhar no trabalho e mostrar 
o quanto você pode se envolver com 
as tarefas do dia a dia. Evite se distrair 
com assuntos pessoais e coloque as 
mãos na massa, ok? Parceria ou traba-
lho em grupo será a melhor maneira de 
conquistar seus objetivos -- aproxime-
-se de quem tem os mesmos interesses 
que você. A vida a dois está protegida. 
Mostre sua sensualidade.

Você vai mostrar foco no trabalho, 
mas precisará de jogo de cintura para 
lidar com imprevistos. Conte com seus 
colegas. Mantenha o romance longe da 
rotina e pare de implicar com bobagens. 
Espiritualidade em alta! Concentre-se no 
serviço e use seu jogo de cintura para li-
dar com qualquer imprevisto, assim, será 
mais fácil ter sucesso. Bom momento 
para se livrar de maus hábitos e cuidar 
melhor do seu corpo. Planos para uma 
viagem de lazer ajudam a levantar seu 
astral hoje -- saia da rotina! Pode pintar 
briga no namoro, mas não deixe que isso 
se torne algo sério. A vida conjugal gan-
ha a proteção das estrelas!

Espere mudanças positivas no em-
prego. Com criatividade tinindo,vai dar 
conta dos desafios. Não deixe o passado 
influenciar sua relação amorosa. Se esti-
ver só, alguém do trabalho vai atrair seu 
olhar. Hoje, talvez não seja fácil manter a 
paz entre os familiares. Com diplomacia 
e boa vontade, porém, você pode contor-
nar os problemas. Bom momento para 
fazer consertos em casa ou iniciar uma 
reforma. O serviço pode exigir alguns 
sacrifícios, mas você dará conta do reca-
do. Se pensa em reatar com um amor do 
passado, vá em frente! O romance está 
protegido, mas procure manter o ciúme 
sob controle.

Você vai esbanjar talento no trabal-
ho caso lide com público ou equipe. Tudo 
azul no romance, mas procure segurar 
seu ciúme. Terá facilidade para resolver 
problemas domésticos, mas cuidado com 
mal-entendido com parente. No trabalho, 
talvez você precise redobrar a atenção 
para não perder informação importante. 
Se está em busca de um emprego, pode 
contar com a ajuda ou indicação de um 
parente -- não pense duas vezes antes 
de pedir o apoio da família. Pode ter sor-
te em jogo ou aposta -- faça uma fezinha. 
A dois, será mais fácil abrir o coração e 
falar sobre seus sentimentos.

Você vai dar um show de comuni-
cação no emprego, sobretudo se atua 
com clientes ou público. Na paixão, de-
clare seus sentimentos. Pessoa do pas-
sado poderá procurar você. Bico deverá 
trazer uma grana.Com facilidade para se 
expressar, você pode se entender às mil 
maravilhas com colegas, clientes ou pes-
soas próximas. O dinheiro deve entrar, 
mas vai depender diretamente do seu es-
forço, portanto, coloque as mãos na mas-
sa! Antes de gastar, pense duas vezes 
para evitar dívidas. Paixão à primeira 
vista pode surgir quando menos espera 
-- olhe mais ao seu redor! Os laços com o 
par se fortalecem agora.

Aproveite essa fase para organizar 
as finanças e planejar compra de imóvel. 
Faça contatos para sonhar mais alto na 
carreira. A dois, controle a possessivida-
de e viverá momentos marcantes. Curta 
mais o convívio com a família. Se sonha 
com a casa própria, esse é um bom mo-
mento para dar o primeiro passo. Mas, se 
não está nos planos, aproveite para com-
prar alguma coisa para a família ou para o 
lar. Lembranças do passado podem vir à 
tona e trazer certa tristeza. Conversa ou 
reunião conta com a proteção das estre-
las. O romantismo está no ar e você e o 
par têm tudo para se entender melhor. Se 
está a fim de alguém, jogue seu charme!

Susana perde perdão a 
Darcy, mas afirma a si mesma 
que se vingará de Elisabeta. 
Fani leva Ernesto até sua casa e 
confronta Nicoletta. Acreditan-
do que Camilo tenha se afasta-
do de Jane, Julieta decide pro-
mover um baile para encontrar 
uma noiva para o filho. Mariana 
encontra a motocicleta do Mo-
toqueiro Vermelho na oficina de 
Luccino, e Brandão se esconde 
da moça. Camilo se desespera 
com a ideia do baile e pede 
ajuda a Darcy. Susana pede de-
sculpas a Elisabeta e deixa es-
capar sobre Camilo e Jane. 

Isis Valverde anunciou nes-
ta semana que será mamãe. O 
primeiro filho é fruto de seu rel-
acionamento com o modelo An-
dré Resende, com quem man-
tém uma relação há dois anos. 
Ela já havia sido notícia no início 
de abril, ao aceitar o pedido de 
casamento do namorado. 

A atriz deu a novidade no 
Instagram, depois do colunista 
Leo Dias informar a gravidez 
de,a no programa “Fofocali-
zando”, do SBT. “Em dezembro 
nos separamos por um breve 
período. Mas sofremos muito 
com isso, afinal, nos amamos 
e sempre desejamos constru-
ir algo maior! Não aguenta-
mos a saudade e retomamos 
nossa história, decidindo que 
moraríamos juntos e que deix-
aríamos a porta aberta para que 

Isis Valverde anuncia gravidez do primeiro filho
Deus nos presenteasse com um 
filho. Isso seria um sonho real-
izado. Levamos isso adiante até 
o convite de uma novela che-
gar. Mas, para a nossa surpresa, 
Deus mandou nosso pacotinho. 
Estamos radiantes e gratos por 
tudo que estamos construin-
do. Nossa família agradece 
todo o carinho vindo de vocês”, 
escreveu no Instagram. Ela 
também revelou que não gosta 
de falar sobre a vida pessoal, 
mas que decidiu se pronunciar 
após ver muitos boatos sobre 
a sua gestação. “Disseram que 
eu sabia que estava gravida há 
três meses, o que não é ver-
dade. Eu só soube há poucos 
dias. Também disseram que 
eu iria negociar o anúncio da 
minha gravidez com uma mar-
ca”, disse. Atriz e modelo André Resende fizeram anúncio no Instagram
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Não é comum as pessoas 
arriscarem e usar o preto em 
grande escala como decoração 
interior em suas casas. Mas, 
apesar da resistência em usar 
o preto na decoração, esta cor 
traz muita sofisticação e enga-
na-se quem pensa que o preto 
só remete à tristeza. O clássico 
preto vem ganhando cada vez 
mais adeptos no mundo da dec-
oração.

Parede mutante
A tinta que imita o aspecto 

de lousa escolar virou febre e 
“contagiou” os fashionistas. O 
processo é bastante simples: 
basta escolher uma parede, 
pintar, e decorar usando a cri-
atividade, podendo usar giz de 
lousa, caneta específica ou até 
tinta guache branca.

Com outra 
cor em destaque

Preto: elegância e requinte para a casa

O preto pode servir de mol-
dura e dar destaque a outra cor. 
Assim, quando enjoar, basta 
trocar a cor em destaque.

Pisando com elegância
Chamando atenção em 

qualquer ambiente e espaço, 
o preto também é uma ótima 
opção para tapetes e até pisos 
fixos. Uma dica para o tapete é 
a estampa Chevron (o conheci-
do zigue-zague) que está super 
em alta e dá o tom  atemporal.

Na cozinha
Seguindo a tendência, 

os eletrodomésticos, louças, 
cubas,  bancadas e cadei-
ras, também vêm aderindo a 

tendência, saindo do tradicion-
al. Ao usar esses itens no preto, 
é importante manter o chão em 
cor clara, para a luz ser melhor 
propagada. 

No quarto
Essa é para quem não tem 

medo de arriscar: quem busca 
refinamento, deve apostar no 
preto para o quarto. Combina-
do com roupas de cama claras, 
deixa o ambiente com um as-
pecto fabuloso.

As fotos exercem um efeito 
bonito, moderno e personaliza-
do na decoração da casa. Distri-
buídas entre os moveis ou pen-
duradas nas paredes, elas dão 
um efeito elegante.

Na hora de arrumar os 
porta-retratos é preciso tomar 
alguns cuidados para garantir 
harmonia entre as fotos e os 

Porta-retratos atribuem sofisticação na decoração de ambientes
objetos.

 
Não se prenda a 
simetria 
O efeito de altar é bastante 

comum, mas não é o ideal. Co-
locar um arranjo de flores entre 
dois porta-retratos dá um efeito 
de altar de igreja. Também não 
é preciso que os porta-retra-

tos sejam do mesmo tamanho. 
Brincar com os objetos permite 
mais leveza e equilíbrio. Usando 
porta-retratos de tamanhos e 
modelos variados que combi-
nam entre si permite uma me-
lhor disposição.

 
Qualidade
A parte de trás de um por-

ta-retratos também é impor-
tante. O acabamento do avesso 
tem que ser de qualidade para 
que possa ser visto de todos os 
lados. Na hora de escolher, dar 
uma conferida no avesso vale a 
pena.

Característica comum
Para a mistura de porta-

-retratos funcionar, é preciso 
que exista uma característica 
comum entre eles. Molduras 
de cores e tons parecidos, mas 
com texturas diferentes ou de 
mesmo material, mas em for-
matos diferentes, são exem-
plos.

Visual
Na hora de arrumar, pen-

sa em uma galeria onde to-
das as fotos devem ser vistas 
ao mesmo tempo: os maiores 
atrás e os menores na frente, 
sem cobrir os outros. 

Grupos de fotos
Uma técnica que funciona 

muito bem é pensar no tema 
de cada grupo de fotos. Em um 
móvel, por exemplo, fotos de 
crianças. Em outro lugar, fotos 
em preto e branco. Fotos de 
amigos e festas dão um toque 
alegre. Em outro canto, deixe 
o registro de férias em família.

Brincar com os objetos e porta -retratos permitem leveza e equilibrio. Es-
queça o efeito altar

O verso dos porta-retratatos também são importantes

Agrupar as fotos por tema tras maior elegncia

Tinta que imita lousa já é febre e 
deixa o ambiente bem descontraído

O destaque aqui são os objetos col-
oridos com o preto de fundo

O tapete com estampa Chevron 
está em alta

Para uma cozinha em preto, o ideal 
é um piso claro

No quartpo, ds um aspecto luxuoso
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Os diferentes tons de loiro 
nunca saem de moda, e todos 
s dias surgem novas técnicas 
envolvendo essa coloração. De-
pois das californianas e ombrés, 
chegou a vez do loiro nascer 
do sol. Essa foi a tendência es-
colhida por Paris Jackson para 
seu novo visual

A cor da vez: loiro nascer do sol
A filha de Michael Jackson 

resolveu mudar seu loiro escu-
ro, com a ajuda de sua hairs-
tylist, Riawna Capri. As mechas 
têm nuances de rosa e laranja 
que vão ficando mais claras nas 
pontas. O tom de loiro foi cha-
mado assim, pois foi inspirado 
no nascer do sol de Bali.

A maioria das mulheres 
não abre mão de ter vários 
esmaltes, mas afinal, quan-
tas usam até o fim? A grande 
maioria das mulheres não usa 
o produto inteiro por dois mo-
tivos principais: cansar da cor 
e o liquido ressecar, perdendo 
qualidade.

Pensando nisso, uma em-
presa brasileira criou o projeto 
de esmalte de aplicação única. 
Ele é composto por um kit que 
vem com aplicador individual, 
reutilizável e quatro frascos 
em forma de cápsulas em qua-

Esmalte dose única 
O produto é mais sustentável e saudável do 
que as opções tradicionais

tro cores, para cada vez que as 
unhas forem pintadas.

O objetivo é reduzir o im-
pacto ambiental, portanto o 
aplicador é comprado somente 
uma vez e as capsulas podem 
ser compradas em refil, nas 
mais variadas cores. Assim é 
possível diminuir o desperdício 
e o impacto químico no am-
biente. O aplicador pode ser 
utilizado também nos esmaltes 
tradicionais.

O produto ainda não é co-
mercializado mas entrará no 
mercado até o final do ano.

O produto será vendido em frascos em formato de cápsulas com aplicador 
reutilizável

Loiro nascer do sul tras tons de rosa e laranja

Assim como roupas e cabe-
los, a make também muda con-
forme as estações. As tendên-
cias para este ano vão valorizar 
uma pele mais natural, bem tra-
tada e com pontos de cor, seja 
na boca ou nos olhos. A grande 
aposta serão tons nudes aver-
melhados e metalizados.

Maquiagem outono/inverno
 Pele
O segredo é uma pele bem 

tratada. O objetivo é realçar os 
traços e esconder pequenas 
imperfeições e não mascarar a 
pele, portanto, deve ser leve e 
iluminada.

Olhos

Tons metalizados serão a 
grande aposta. Outro ponto que 
estará em alta será a under sha-
dow, a sombra em baixo do olho.

Boca
Batons com fundo cinza se-

rão destaque no inverno. Ousar 
e brincar com a maquiagem não 
é problema.

Item que nunca 
sai da moda
O olho delineado, para a 

maioria dos maquiadores, é in-
dispensável em qualquer esta-
ção. Apostar em bom produto é 
essencial.

O que vai 
ficar para trás
Neste ano, os contornos 

viram passado. Para os maquia-
dores, essa técnica esta cada 
vez mais em baixa. O contorno 
só é indicado para fotos e filmes, 
quando muito necessário.Naturalidade com toque metalizados serão as grandes apostas
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Professores franceses  abrem a Mostra de Dança com oficina

Inicia nesta sexta-feira, 13, 
a segunda edição do Ilustra’s 
Stock. O evento é alusivo ao Dia 
Internacional do Desenhista que 
é comemorado no dia 15 de abril. 
A programação conta com Con-
curso de Desenho, Feira de Arte, 
cinema, exposições, oficinas e 
palestras.

A segunda edição tem como 
artista convidado o designer 
gráfico Diogo Carlet Carini. Ten-
do o nome artístico de Dbns, 
suas obras têm o intuito de 
mexer com os sentimentos e as 
opiniões do público, provocando 
reações. Por isso, seus desenhos 
trazem uma linha que caminha 
entre o bizarro e a fantasia.

Festival Ilustra’s Stock começa nesta sexta-feira,  na Casa das Artes
Programação
Dia 13/04 - Exibição do 

filme “O mundo dos Pequeni-
nos”

Gênero: Aventura - Tempo 
de Duração: 94 minutos - Indi-
cação: Livre

Horário de exibição: 
08h20min e 14h00

Sala Pública de Cinema
Sinopse: Nos subúrbios de 

Tóquio, sob o assoalho de uma 
casa velha, Arrietty vive em seu 
minúsculo mundo com a família, 
fazendo de tudo para mant-
er em segredo a existência de 
todos. Sobrevivendo como pe-
quenos ladrões, eles conhecem 
as regras para que nunca sejam 

percebidos pelos verdadeiros 
- e grandes - donos da casa. 
Para isso, procuram manter a 
desconfiança deles em cima dos 
gatos e ratos e tomam todos os 
cuidados possíveis para evitar 
de serem vistos. Contudo, quan-
do um jovem rapaz se hospeda 
na casa, a pequenina Arietty 
acredita que poderá manter 
uma amizade com ele, apesar da 
diferença dos tamanhos.

 13/04 - Oficina “Uma lin-
guagem de expressão” - Pintura 
óleo sobre tela

Professor: Josélia Vianna
Horário: 14h
Entrada gratuita
Inscrições: culturabento@

gmail.com
É necessário trazer material 

de pintura em óleo que quiser, 
mas a professora fornecerá as 
telas.

 14/04 - Feira Livre
Horário: 10h às 16h30
Local: pátio da Fundação 

Casa das Artes

 14/04 - Palestra “Pensar 
Desenho - linhas e variações”

Palestrante: Anderson Luiz 
de Souza, Mestre e Doutorando 
em Educação pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação 
- UFRGS, na linha de pesquisa 
Filosofias de Diferença e Edu-
cação (2015). Especialista em 

Arte Contemporânea e Ensino 
da Arte - ULBRA (2011). Grad-
uado em Moda (Bacharelado) 
CESUMAR (2006) - Maringá/PR 
e Graduando em Artes Visuais 
(Licenciatura em andamento) 
UNIP.

Horário: 18h
Local: Sala pública de Cin-

ema

14/04 - Aula aberta com 
professor Micael Biasin e seus 
alunos (Micael Biasin Escola de 
Arte)

Horário: 16h

Local: Fundação Casa das 
Artes

Entrada gratuita

 15/04 - Oficina de desenho 
humano, com modelo vivo

Professor: Douglas Garcia 
Dias

Horário: 14h
Valor: R$ 50,00
Inscrições: culturabento@

gmail.com
Trazer material básico de 

desenho, lápis de cor, grafite, 
canetas, borrachas, apontador, 
folhas de desenho.

Para celebrar a arte, o dia 
29 de abril é considerado o 
Dia Internacional da Dança, 
em comemoração ao nasci-
mento de Jean-Georges No-
verre (1727-1810), que é con-
siderado um dos primeiros 
contribuidores da dança.

Para promover essa data, 
a Secretaria da Cultura e a 
Fundação Casa das Artes 
realizam com o apoio do Sis-
tema Fecomércio – RS/Sesc 
e do Shopping L’América, a 
2ª  edição da Mostra Bento-
-Gonçalvense de Dança, que 
acontecerá de 15 a 29 de 
abril. O objetivo do evento é 
fomentar, difundir e dar visi-
bilidade a arte da dança em 
seus variados estilos e varia-
ções. 

Programação
15 de abril – Oficina de 

dança com os franceses Mi-
chael Bugdahn e Denise 
Namura

Horário: 9h30 às 12h30
Idade: a partir de15 anos
Valor: gratuito para bai-

larinos do município e R$ 80 
para interessados de outras 
localidades. As inscrições 

podem ser pelo telefone (54) 
3454-5211 ou pelo email cul-
turabento@gmail.com

Onde: Fundação Casa das 
Artes

22 de abril – Abertura 
oficial

19h30 Apresentações de 
grupos locais 

20h Espetáculo Contos 
de Falta, da Cia Municipal de 
Dança de Caxias do Sul

Onde: Fundação Casa das 
Artes

Ingresso: R$ 20

25 e 26 de abril – Mostra 
local

19h30 às 21h apresenta-
ções de grupos locais

Onde: Fundação Casa das 
Artes

Ingresso: R$ 20 e 1 Kg 
de ração para cães e/ou ga-
tos (doação revertida para a 
ONG Todos Por Um Focinho)

27 a 29 de abril – Dançar-
te L’América

19h Mostra aberta no 
Shopping L’América

Onde: 3° andar do L’Amé-
rica Shopping 
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Jump Bikes é um serviço 
de compartilhamento de bi-
cicletas elétricas que não usa 
estações fixas e que foi lançado 
em São Francisco e em Washin-
gton

A Uber Technologies anun-
ciou na última segunda-feira 
(9) a compra do serviço de 
compartilhamento de bicicle-
tas elétricas Jump Bikes, per-
mitindo à companhia oferecer 
aos clientes nos Estados Uni-
dos alternativa aos carros.

O JUMP é um serviço de 
compartilhamento de bicicle-

O JUMP é um serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas que não 
usa estações fixas e que foi lançado em São Francisco, na Califórnia, onde 
tem 250 bicicletas, e em Washington

Uber anuncia compra de startup de 
aluguel de bicicletas elétricas

tas elétricas que não usa esta-
ções fixas e que foi lançado em 
São Francisco, na Califórnia, 
onde tem 250 bicicletas, e em 
Washington. Cerca de 100 fun-
cionários da empresa vão se 
juntar ao Uber, disse uma por-
ta-voz do Uber. Os termos do 
acordo não foram divulgados.

O acordo avança no objeti-
vo do Uber de oferecer “a ma-
neira mais rápida e acessível de 
chegar onde você quer, seja em 
um Uber, em uma bicicleta, no 
metrô ou mais que isso”, disse o 
presidente-executivo do Uber, 

Dara Khosrowshahi.
A JUMP Bikes já havia in-

tegrado o serviço com o aplica-
tivo do Uber em San Francisco, 
para que os usuários pudessem 
encontrar uma das bicicletas 
vermelhas da empresa por 
meio do aplicativo do Uber.

“Estamos empolgados em 
começar nosso próximo capí-
tulo e em desempenhar um pa-
pel importante na transição do 
Uber para uma plataforma mul-
timodal” e ajudar a “substituir 
milhões de viagens de carros 
por bicicletas”, disse Ryan Rze-
pecki, presidente-executivo da 
JUMP.

Com sede em Nova York, a 
JUMP começou em 2010 como 
Social Bicycles, avançando nos 
últimos 8 anos da venda de bi-
cicletas até a operação de suas 
próprias frotas. As bicicletas 
JUMP são desbloqueadas e 
bloqueadas usando um aplica-
tivo de smartphone. Como o 
serviço não usa estações, elas 
podem ser deixadas em qual-
quer bicicletário e sua localiza-
ção é rastreada via GPS.

O Facebook começou a 
mostrar na última segunda-fei-
ra (9) quais de seus usuários ti-
veram os dados explorados pela 
Cambridge Analytica.

Na semana passada, o 
Facebook elevou sua estima-
tiva de pessoais atingidas de 
50 milhões para 87 milhões, a 
maioria nos Estados Unidos. O 
Brasil é o oitavo país com mais 

O Facebook vai posicionar um link no topo do Feed de Notícias para um um 
painel, que reunirá aplicativos e sites em que as pessoas usam dados do 
Facebook como forma de acesso

Facebook mostra quais usuários foram atingidos 
pelo escândalo de dados da Cambridge Analytica
Painel mostra em quais aplicativos e sites os usuários usaram dados do 
Facebook como forma de acesso

usuários impactados: 443 mil. 
As informações delas foram 
compartilhadas de maneira 
imprópria com a consultoria 
política britânica Cambridge 
Analytica.

O Facebook vai posicion-
ar um link no topo do Feed de 
Notícias para um um painel, que 
reunirá aplicativos e sites em 
que as pessoas usam dados do 

Facebook como forma de aces-
so.

“Você também pode re-
mover aqueles que você não 
quer mais que se conectem ao 
Facebook”, avisa a rede social. 
A liberação começa a ocorrer 
nesta segunda, mas chega de 
forma gradual aos usuários.

Privacidade
Uma caixa adicional de tex-

to será exibida aos usuários que 
tiveram os dados explorados 
pela empresa britânica. Nela, o 
Facebook resume o que ocor-
reu: a aplicação “This is your 
digital like”, já banida, pediu au-
torização para coletar dados de 
usuários, assim como a de ami-
gos deles.

Só que, em vez de mant-
er essas informações interna-
mente, esse serviço compartil-
hou os dados com a Cambridge 
Analytica, que construiu a 
pedido da campanha de Don-
ald Trump algoritmos para pre-
ver o comportamento eleitoral 
de norte-americanos durante 
a campanha presidencial de 
2016.

“Há mais trabalho a ser fei-
to, mas nós estamos compro-
metidos a confrontar abusos e 
colocar você no controle da sua 
privacidade”, informa o Face-
book.

A Microsoft anunciou na úl-
tima quinta-feira (5) que o ser-
viço de armazenamento de da-
dos na nuvem OneDrive agora 
é capaz de detectar ataques de 
vírus de resgate e reverter to-
dos os arquivos a um ponto an-
terior, recuperando dados que 
foram criptografados por “ran-
somware”, ou “vírus de resga-
te”. A função era uma das mais 
requisitadas pelos usuários do 
OneDrive.

O recurso só está disponível 
para assinantes do Office 365. 
Clientes empresariais foram os 
primeiros a receber a função, 
no OneDrive for Business, em 
janeiro. Agora, usuários do Offi-
ce 365 Home ou Personal, que 
usam a versão paga do OneDri-
ve do Outlook.com, também te-
rão acesso ao recurso.

As pragas digitais do tipo 
ransomware embaralham os da-
dos armazenados no computa-
dor usando uma função cripto-
gráfica. Isso impede a leitura e a 
recuperação das informações, a 
não ser que a vítima pague um 
resgate para obter a chave que 
retorna os arquivos ao seu es-
tado original. Como o OneDrive 
sincroniza os arquivos locais e 
remotos, essas modificações 
acabam sendo transmitidas 
para a armazenamento em nu-
vem da vítima.

A sincronização de arqui-
vos com o OneDrive faz parte 
do Windows 8 e do Windows 

A sincronização de arquivos com o 
OneDrive faz parte do Windows 8 e 
do Windows 10 

OneDrive poderá restaurar arquivos 
danificados por vírus de resgate

10. A Microsoft oferece 5 GB de 
espaço gratuito para armaze-
nar dados, mas essa função é 
exclusiva da versão “Premium”, 
que oferece mais espaço em 
uma assinatura mensal com o 
pacote de escritório Office, com 
programas com o Word, Excel e 
Power Point.

Outros recursos e
provedores
Os serviços de armazena-

mento em nuvem tendem a ser 
mais resistentes contra vírus 
de resgate do que o armazena-
mento do próprio computador, 
pois permitem que arquivos se-
jam recuperados da lixeira ou de 
versões anteriores.

O Google Drive e o Mega.
nz, por exemplo, possuem con-
trole de versão e lixeiras, mes-
mo em suas versões gratuitas. O 
OneDrive também possui esses 
recursos, que não são específi-
cos para o combate a vírus de 
resgate.

O órgão regulador russo 
das telecomunicações recorreu 
à Justiça no último dia 6 para 
pedir o bloqueio do Telegram, 
após o aplicativo de troca de 
mensagens se recusar a en-
tregar aos serviços russos de 
Segurança (FSB) suas chaves 
de encriptação --são esses có-
digos que permitem ler as men-
sagens dos usuários.

Em um comunicado, a 
agência de regulação Roskom-
nadzor disse ter aberto um 
procedimento em um tribunal 
de Moscou para pedir que seja 
restringido o acesso ao Tele-
gram, aplicativo fundada pelo 
russo Pavel Durov e conhecido 
por oferecer um alto nível de 
confidencialidade.

Em 20 de março, o órgão 
deu ao Telegram um prazo de 15 
dias para entregar suas chaves 
de encriptação.

Em sua conta no Telegram, 

Rússia vai à Justiça para 
bloquear Telegram

o advogado da empresa, Pavel 
Chikov, explicou que as exi-
gências das autoridades eram 
“inaplicáveis” do ponto de vis-
ta técnico, devido ao complexo 
sistema de encriptação. Mesmo 
o aplicativo não teria acesso a 
algumas comunicações, alegou 
Chikov.

Em meados de outubro, a 
Justiça russa condenou o Tele-
gram a pagar uma multa de 800 
mil rublos (€ 18 mil euros) por 
se negar a cooperar com o FSB.

Durov, que deixou a Rús-
sia em 2014 alegando tensões 
com as autoridades, denunciou 
o que classificou de violação da 
Constituição russa, que protege 
o direito ao sigilo nas comuni-
cações.

O app já teria escapado de 
um bloqueio em junho, após 
aceitar fornecer ao regulador 
russo informações que antes se 
negava a entregar.

Órgão regulador russo das telecomunicações 
quer que aplicativo seja barrado por não ter 
entregue segredo que desvenda mensagens 
criptografadas 
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A Intel abandonou o pro-
grama “Intel Remote Keybo-
ard”, um aplicativo disponível 
para iOS e Android destinado a 
facilitar o controle dos “mini-P-
Cs” vendidos pela empresa. Um 
alerta da Intel publicado na ter-
ça-feira (3) revela que a com-
panhia recebeu três denúncias 
sobre falhas no app, que basi-
camente permitem que outras 
pessoas próximas injetem co-
mandos em sessões estabele-
cidas.

O aplicativo teve pelo me-
nos 500 mil downloads antes 
de ser retirado do Google Play 
nesta semana. Quem ainda pos-
sui o app instalado está aconse-
lhado a desinstalar o software.

O programa tinha por ob-
jetivo transformar o celular em 
um “teclado portátil virtual” 
para os sistemas Intel NUC e In-
tel Compute Stick. O Intel Com-
pute Stick (foto) é um computa-
dor em formato de “pen drive”. 
Em vez de uma conexão USB, 
porém, ele dispõe de um conec-
tor HDMI para ser ligado direta-
mente em um monitor ou TV.

Após revelar falha, Intel abandona 
aplicativo de teclado remoto

O aplicativo teve pelo menos 500 mil downloads antes de ser retirado do 
Google Play nesta semana

O NUC é uma diversa clas-
se de computadores de pe-
queno formato e com variadas 
capacidades de processamen-
to. O mais recente modelo da 
linha é o NUC8i7HVK, o “Hades 
Canyon”, que traz um processa-
dor Intel com vídeo integrado 
da AMD. O produto foi anuncia-
do no fim de março.

Tanto o NUC como o Com-
pute Stick são sistemas que po-
dem ter usos interessantes na 
sala de estar -- como centro de 
mídia ou até para jogos, como 

um console de videogame. Nes-
se ambiente, o computador não 
estaria ligado a um teclado. O 
Intel Remote Keyboard resol-
via esse problema, permitindo o 
uso do celular.

No entanto, usando uma 
das falhas, outras pessoas po-
deriam interferir na sessão 
aberta e enviar teclas que não 
foram digitadas.

Segundo a Intel, o abando-
no do software já estava plane-
jado antes de as falhas serem 
descobertas.

A Capcom anunciou há 
pouco tempo uma coletânea 
que muitos fãs esperavam: 
Mega Man X Legacy Collection 
1 & 2, que até agora não tinha 
um nome certo. Agora, a com-
panhia revelou um novo trailer 
e, finalmente, a data de lança-
mento: dia 24 de julho.

A coletânea era muito 
aguardada após praticamente 
todos os Mega Man clássicos 
chegarem aos consoles da nova 
geração. A série X de Mega Man 
é tida como a melhor e é lem-
brada com grandes doses de 
nostalgia pelos fãs. Diferente do 
esperado, a coletânea vai trazer 
um pouco mais de conteúdo.

Mega Man X Legacy Collec-
tion 1 trará os títulos 1 ao 6 da 
série Mega Man X, enquanto a 
Mega Man X Legacy Collection 
2 vai adicionar os Mega Man X5 
ao X8. De fato, uma seleção in-
teressante que adota dois títu-

A coletânea era muito aguardada após praticamente todos os Mega Man 
clássicos chegarem aos consoles da nova geração

Mega Man ganha data de lançamento
los da era 32 bits em 2D e out-
ros dois em 3D, balanceando a 
experiência e oferencedo todo 
o material possível da série X. 

Além de os games com-
pletos, a coletânea também 
trará alguns extras, como os X 
Challenges, que reúne até dois 
chefões para enfrentar o jog-
ador de uma vez só. E as novi-
dades não param por aí: para 
os mais saudosistas, o game 
terá a opção de gráficos com 
filtro CRT, imitando monitores 
de tubo para quem quer ter 
imersão máxima na nostalgia. 
Claro, há alguns extras, como o 
museu da série X, que traz gale-
rias, músicas e muito mais.

Mega Man X Legacy Col-
lection 1 & 2 será lançado no 
PC, PlayStation 4, Xbox One e 
Switch no dia 24 de julho por 
US$ 39,99 (cada um deles cus-
ta US$ 19,99). Ainda não há um 
preço nas lojas brasileiras.

Dez anos após o lançamen-
to de GTA 4, as licenças musi-
cais de diversos artistas esta-
riam para vencer, e a Rockstar 
pode não negociar a renovação 
delas, de acordo com o Kotaku 
do Reino Unido. A data para que 
as licenças expirem seria no 
próximo dia 26.

Não foram especificadas 
quais faixas poderão sair do 
jogo, mas a fonte diz que “mui-
tas” estão previstas. É natural 
que, algum tempo após o lança-
mento de um produto que con-
tenha músicas de artistas reais, 
a licença delas fique próxima de 
expirar. Não havendo um novo 
acordo, as canções precisam 
ser retiradas.

No entanto, há um pulo do 
gato nessa história: de acordo 
com a fonte, os donos de PS3 
receberiam uma mensagem 
para baixar as versões digitais 
das faixas removidas, mas a 
mesma cortesia não ficou es-
clarecida no caso do Xbox 360 
e do PC. Em se tratando da Ro-
ckstar, seria estranho oferecer 
essa opção - não parece ser 
algo típico da empresa.

Infelizmente, a companhia 

GTA 4 pode ter músicas removidas

Dez anos após o lançamento de GTA 
4, as licenças musicais de diversos 
artistas estariam para vencer

também não costuma anunciar 
esse tipo de coisa: em 2014, por 
exemplo, 17 músicas foram re-
movidas de GTA: San Andreas 
num patch-surpresa de PC. Os 
jogadores tiveram de descobrir 
isso por conta própria. O mes-
mo aconteceu com GTA: Vice 
City no Steam dois anos antes 
desse episódio. Nesse caso, a 
perda foi de 10 canções.

Alguns games fazem suces-
so desde o lançamento, acer-
tando em cheio e atendendo as 
expectativas dos fãs. Outros, 
deixam tanto a desejar que são 
descartados em pouco tempo, 
mesmo vendendo milhares de 
cópias quando chegam às lojas. 
São games que até têm uma co-
munidade agitada nas primeiras 
semanas após o lançamento, 
mas que em pouco tempo ficam 
com os servidores esvaziados e 
acumulam críticas em fóruns e 
sites como o Metacritics.

Os cinco games escolhidos 
No Man’s Sky (PC, PS4)
Poucos lançamentos gera-

ram tanta espectativa quanto 
“No Man’s Sky” - para fracassar 
rapidamente logo em seguida. 
No game, você é um astronauta 
e viaja por uma enorme galáxia 
coletando recursos, conversan-
do com alienígenas e explorando 
estranhas estruturas. O objetivo 
era alcançar o centro da galáxia 
para desvendar um mistério. A 
jornada era bem mais rápida do 
que se esperava e o mistério.

Street Fighter V 
(PC, PS4)
O game de luta da Capcom 

foi alvo de duras críticas no pri-
meiro ano, tanto pelo plantel 
limitado a 16 lutadores quanto 
pela ausência de modos de jogo 

Os jogos que tiveram modificações 
pontuais ao longo dos anos 

tradicionais, como o Arcade. O 
jogo era focado em partidas on-
line e tinha sérios problemas de 
conexão, o que afastou boa par-
te dos jogadores mais casuais.

Novos lutadores foram adi-
cionados ao longo dos anos e 
hoje a lista inclui 28 guerreiros 
diferentes. Um modo História 
(curtinho, mas gratuito) foi de-
senvolvido pela Capcom e agora 
o jogo recebeu uma sólida atu-
alização com o tão aguardado 
modo Arcade - feito para home-
nagear o passado da série, que 
completa 30 anos em 2018. Ao 
longo do ano, mais cinco lutado-
res serão lançados para “Street 
Fighter V”.

The Division 
(PC, PS4, XBO)
O game da Ubisoft onde os 

jogadores são agentes especiais 
numa Nova York devastada por 
um ataque biológico prometeu 
muito e entregou pouco no lan-
çamento. Meio RPG online, meio 
jogo de tiro tático, “The Divi-
sion” tem uma ótima ambienta-
ção, mas deixou a desejar para 
quem terminava a campanha 
principal e não queria só ficar 
lutando por itens na Zona Cega. 
Isso, e as constantes modifica-
ções nas armas, deixou muita 
gente descontente nos primei-
ros meses de vida do game.

The Witcher 3: Wild 

Hunt (PC, PS4, XBO)
Aclamado como um dos 

melhores games da geração, 
“The Witcher 3” não é um con-
senso: muita gente que não era 
familiarizada com a saga do bru-
xo Geralt se aventurou no jogo 
e não gostou, principalmente 
com a movimentação trunca-
da do herói. Mesmo com todos 
os prêmios que ganhou, a CD 
Projekt passou anos refinando 
o jogo, melhorando os sistemas 
de inventário, alquimia e outros 
tantos menus.

“The Witcher 3” ganhou um 
sistema de movimento alter-
nativo (e você pode manter o 
original se preferir) e melhorias 
gráficas para os consoles PS4 
Pro e Xbox One X, além de duas 
expansões robustas.

Warframe 
(PC, PS4, XBO)
Um dos jogos que mais evo-

luiu nos últimos anos é o shooter 
online “Warframe”. Ao longo dos 
quase 5 anos de vida do game, 
praticamente todos os sistemas 
foram refeitos, desde o combate 
e movimento até a progressão 
dos personagens.

Além de novos sistemas 
e melhorias nas mecânicas, o 
game recebeu grandes atuali-
zações que expandem a campa-
nha, eventos e uma grande área 
de mundo aberto.
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Um estudo publicado pela 
empresa de segurança da inter-
net A10 Networks mostra que 
o usuário brasileiro não presta 
atenção em sua segurança. A 
pesquisa entrevistou pessoas 
de dez países: Alemanha, Bra-
sil, Coreia do Sul, China, França, 
Índia, Japão, Singapura, Reino 
Unido e Estados Unidos.

Mais da metade (66%) dos 
brasileiros acreditam que a res-
ponsabilidade com a segurança 
das informações particulares é 

66% dos brasileiros  é descuidado na web,       diz pesquisa

O ditado que diz: “O seguro 
morreu de velho” nunca foi tão 
bem quisto no momento que 
vivemos na era de “ coleta de 
dados sem autorização na in-
ternet. São frequentes os casos 
de pessoas sendo lesadas por 
falsários na internet e agora o 
escândalo de  roubo de dados 
de milhões de usuários do fa-
cebook, que levou o executivo 
do aplicativo a depor no senado 
americano.

 
1 - Don’t porn
Como o subtítulo diz, não 

veja pornografia na internet. Os 
sites pornográficos são as prin-
cipais fontes de arquivos mali-
ciosos e onde mais se propagam 
as pragas virtuais. Sites como 
estes e os de downloads pira-
tas, geralmente abrem diversas 
abas, ou exigem que você clique 
em algum lugar para executar 
alguma ação. Evite!

 2 - Antivírus 
atualizado
Manter o antivírus atua-

lizado é um dever de todos. 
Apesar de diversos programas 
atualizarem automaticamente, 
algumas vezes podem sair no-
vas versões do software e você 
não ser avisado. Revise seu 
programa e faça atualizações 
constantes.

 3 - Botões falsos 
de download
Quando você entra em um 

site de downloads, geralmente 
tem vários botões espalhados 
pela tela. E em qual você deve 
clicar? A resposta é simples, 
passe o mouse sobre o botão, 
e observe que vai aparecer no 
rodapé do navegador o link de 
destino. Então se for o ende-
reço do programa, geralmente 
com extensão .exe, você pode 
baixar tranquilo. Só cuide, cuide 
muito para ver se o arquivo é 
realmente o que você gostaria 

da empresa, servidor ou desen-
volvedor do aplicativo que utili-
zam. Quando questionados so-
bre a segurança de informações 
no trabalho, 81% acreditam que 
a responsabilidade é do setor 
de TI, servidores ou desenvol-
vedores.

Os brasileiros são os que 
mais conhecem as políticas de 
segurança no trabalho, com 
82% dos entrevistados afir-
mando que conhecem as regras 
para utilizar dispositivos mó-

veis no trabalho. Apesar disso, 
50% admitem que não costu-
mam seguir as normas. Entre os 
“desvios” mais populares está o 
uso de aplicativos não permiti-
dos: 77% alegam que o fazem 
porque “todo mundo faz isso”.

Especialistas indicam que 
não basta saber as regras, é 
preciso segui-las e treinar todos 
os setores da empresa para que 
não haja brechas, vazamentos 
ou mesmo invasões, que podem 
causar prejuízos bilionários.

10 dicas de segurança na internet para iniciantes

de baixar. Os outros botões - 
falsos - sempre estão dentro de 
banners, e você consegue dife-
renciá-los pelo tamanho. 

 4 - Cuidados com os 
instaladores automáticos

Chega a ser divertido ver os 
instaladores automáticos entu-
pindo o seu computador de lixo 
[sarcasmo off]. Quem nunca 
teve o Baidu instalado automa-
ticamente, ou a Ask toolbar? Os 
instaladores automáticos fun-
cionam por pagamento. Cada 
vez que alguém decidir instalar 
um dos aplicativos em seu com-
putador - pode ser por descuido 
mesmo - o provedor do instala-
dor, ou programa que você real-
mente gostaria de instalar, ga-
nha um determinado valor. Para 
evitar este problema, que por 
muitas vezes pode ser difícil de 
reparar, atente-se as instala-
ções. Não faça uma instalação 
só pressionando o botão seguir. 
Leia as opções e desative tudo 
que não for necessário. 

5 - E-mails duvidosos
Você acha que seu banco 

ou qualquer outra instituição 
financeira vai lhe enviar e-mail 
para atualizar seus dados? Ban-
cos são os locais mais burocrá-
ticos, não seria tão fácil assim 
atualizar seus dados. Outros 
destes e-mails são intimações 
para depor ou ações judiciais. A 
justiça não irá lhe convocar por 

e-mail. Jamais clique ou faça 
qualquer ação nestes casos. 
Delete imediatamente o e-mail. 

6 - Contatos suspeitos
Assim como os e-mails 

duvidosos, cuide com contatos 
recentes com quem você con-
versa. Já vimos casos de pesso-
as serem ludibriadas por scam-
mers, leia o que é scam (http://
www.oficinadanet.com.br/pos-
t/12716-o-que-e-scam), onde a 
prática se baseia em induzir de 
alguma forma a vítima a enviar 
grandes quantidades de dinhei-
ro em troca de promessas ten-
tadoras. Não somos de forma 
alguma contra você manter 
contato e conhecer novas pes-
soas na internet, afinal as redes 
sociais foram feitas para isso, 
mas lembre-se de que são seus 
dados e suas informações que 
estão em jogo. Portanto, não 
saia divulgando coisas particu-
lares para qualquer estranho. 

7 - Programas 
crackeados / 
pirateados
Este é um ponto crítico. 

Você sabe o que um crack de 
um programa pode fazer em 
seu computador? Já pensou 
que você autoriza ele, com per-
missão de administrador para 
poder fazer qualquer coisa em 
seu PC? Além da facilidade de 
poder danificar seu computa-
dor e exportar os seus dados 

para lá se sabe onde, a pirataria 
de softwares prejudica a indús-
tria que pesquisa tanto para a 
criação dos mesmos. Sabemos 
que em nosso país as cargas tri-
butárias não ajudam, mas não 
é uma desculpa para piratear 
produtos. Pense no outro lado, 
se você criasse um software e 
o colocasse à venda, gostaria 
que outras pessoas roubassem 
o seu trabalho? 

8 - Cuidados com 
extensões de arquivos
Você já deve ter recebi-

do algum e-mail com arquivos 
anexos, correto? Muitas das 
vezes os spammers trocam as 
extensões dos arquivos para 
burlar o controle de spam e 
fazer você acreditar que o ar-
quivo é algo inofensivo. Então 
esteja atento aos e-mails que 
recebe com anexos. Se for de 
um contato que você conhece 
e a mensagem não é suspeita 
(pois muitas vezes seus amigos 
podem pegar vírus e lhes en-
viar um email falso) então neste 
caso pode abrir. Se as condi-
ções anteriores não satisfazem, 
delete o e-mail. 

9 - Cuidados em 
redes públicas
Você é acostumado a usar 

as redes da faculdade, shoppin-
gs e outros espaços públicos? 
Sabia que qualquer pessoa 
pode colocar um programa na 

rede que monitora tudo que 
é transitado nela? Imagine se 
você faz login em um site que 
não tenha criptografia? A sua 
senha pode facilmente ser 
roubada. Então, lembre-se de 
quando usar uma rede pública, 
sempre marcar ela como públi-
ca. No Windows, por exemplo, 
o próprio sistema operacional 
vai fazer coisas para tornar sua 
navegação mais segura. Jamais 
compre pela internet em wi-fi 
pública. Assim como em locais 
públicos, se você compartilha a 
sua internet pode correr o mes-
mo risco.

10 - Use senhas
As senhas devem ser difí-

ceis de serem burladas e usa-
das constantemente. Seu celu-
lar, computador, tablet, e outros 
dispositivos devem exigir senha 
para acessar. Dá mais trabalho 
para fazer as coisas, porém se 
alguém furtar o seu aparelho, 
você não terá suas informações 
pessoas divulgadas com tanta 
facilidade. Tente criar uma se-
nha diferente para cada dispo-
sitivo ou site que acessa. Uma 
dica é no final da senha carac-
terizar o dispositivo.

Por exemplo:

Senha do celular: 
minhasenha_cel
Senha do notebook:
 minhaoutrasenha_not
Senha do facebook: s
enhafb_fac

Com uma fácil identificação 
no final ou no início da senha 
- podem ser três ou dois ca-
racteres - você consegue dife-
renciar uma senha das demais. 
No que isso te ajuda? Ajuda no 
sentido em que se descobrirem 
uma senha sua, as demais serão 
diferentes e dificilmente será 
possível descobrir a sua forma 
de criptografar cada uma das 
senhas.

Caso uma aplicação da web tenha certa vulnerabilidade, pode se tornar uma arma poderosa ao alcance de cybercriminosos.
Geralmente culpamos a vítima por sua conduta, já que entrou em sites que não eram confiáveis e realizou downloads inseguros.  
entrada de “Zerot-days” e “exploit”.
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O presidente do Facebook, 
Mark Zuckerberg, classificou 
a incapacidade da empresa de 
prevenir episódios como a at-
uação da empresa Cambridge 
Analytica e a interferência 
russa nas eleições dos EUA de 
2016 como “um grande erro” e 
pediu desculpas. Ele fala na tar-
de de hoje (10) em uma audiên-
cia conjunta das comissões 
Judiciária e de Comércio do 
Senado dos Estados Unidos 
(EUA) sobre a responsabilidade 
da companhia na proteção da 
informação de seus usuários.

O escândalo envolvendo 
a consultoria britânica Cam-
bridge Analytica ganhou visib-
ilidade após um ex-funcionário 
da empresa revelar aos jornais 
The New York Times (EUA) e 
The Guardian (Reino Unido), 
em março, que informações de 
dezenas de milhões de ameri-
canos foram usadas pela com-
panhia para criar publicidade 
personalizada e influenciar 
eleições em todo o mundo, in-
clusive a disputa de 2016 que 

comportamento

Hoje em dia a população 
do mundo inteiro realiza tran-
sações pela internet. Pequenas 
coisas como comprar ingresso 
para o cinema ou grandes ope-
rações, como transferências 
bancárias são facilitadas atra-
vés da web. A internet tornou 
mais prática a rotina das pes-
soas. Nesse contexto é preciso 
estar atendo a segurança dos 
sistemas web.

Há pontos  frágeis dos 
sistemas web , por isto há  ne-
cessidade de melhor formação 
de profissionais do setor. Caso 
uma aplicação da web tenha 
certa vulnerabilidade, pode se 
tornar uma arma poderosa ao 
alcance de cybercriminosos. 
Isso é visto todos os dias, por 
exemplo, em fotos que acabam 
vazando na internet e até mes-
mo roubo de dados.

Geralmente culpamos a 
vítima por sua conduta, já que 
entrou em sites que não eram 
confiáveis e realizou downlo-
ads inseguros. A segurança dos 
sistemas web funciona e atende 
bem o usuário quando os pro-
gramadores fecham todas as 
brechas, impedindo a entrada 
de “Zero-days” e “exploit”.

66% dos brasileiros  é descuidado na web,       diz pesquisa

Segurança dos sistemas web: entenda sua importância
O que significa isso?
Um “zero-days” trata-se de 

falhas difíceis de serem detec-
tadas, são brechas do sistema 
que os fabricantes desconhe-
cem ou a equipe não vê na hora 
dos testes, mas pode ser iden-
tificada por outra pessoa. As-
sim, quem detecta essa falha, 
caso esteja mal intencionado, 
pode causar um grande estrago 
no sistema. Ao encontrar uma 
maneira de usar essa brecha, 
é criado “umexploit”. Do con-
trário, basta avisar o fabrican-
te para que faça um reparo no 
sistema.

Quando uma sessão da in-
ternet é conectada ao servidor, 
a falta de validação dos dados 
pode ser uma brecha para ocor-
rer o roubo das informações, 
como senhas bancárias. A falta 
de qualificação do profissional 
de programação e o uso de sis-
tema web prontos são fatores 
que geram a vulnerabilidade do 
sistema.

A segurança dos sistemas 
na web é uma preocupação que 
deve ser considerada em todas 
as fases do projeto de progra-
mação. Com certeza você não 
quer que seu sistema seja in-

vadido e seus clientes sejam 
lesados, o prejuízo seria mui-
to grande. A empresa perde a 
credibilidade e a confiança do 
consumidor. Por isso, invista em 
segurança.

Então, ter aplicações
na web não é seguro?
Não sejamos pessimistas, 

mesmo analisando esse quadro 
e concluindo que ter uma apli-
cação não é seguro, existe se-
gurança nos sistemas web, mas 
como citamos anteriormente, é 
preciso contratar um bom de-
senvolvedor.

Saiba que ter um servidor 
local é menos seguro que um 
sistema web.

Segurança nos sistemas 
web significa desenvolver apli-
cações com desenvolvedores 
comprometidos em manter o 
sistema seguro. O descuido dos 
servidores pode trazer conse-
quências desastrosas, como da-
dos corrompidos. 

Qualquer pendrive inserido 
no servidor, de maneira mal-in-
tencionada, pode destruir o sis-
tema.

Segurança dos 

sistemas web nas 
nuvens!
Quando é armazenado na 

nuvem, o sistema se mantém 
protegido de cybercriminosos 
e longe de vírus de computador, 
além de não correr o risco de 
ser destruído por raios. Quando 
os dados são confiados a uma 
empresa competente, os pira-
tas da internet não tem acesso.

Facebook admite falha na proteção de dados dos usuários
Informações de dezenas de milhões pessoas  foram usadas pela companhia para criar publicidade personalizada e influ-
enciar eleições em todo o mundo

Com certeza, sistemas 
web nas nuvens são muito 
mais seguros do que alocado 
em um servidor físico. 

Quando resolver virtuali-
zar seu sistema, ou pretender 
desenvolver toda a sua apli-
cação, como backups, entre 
em contato com uma empre-
sa que tenha experiência na 
área.

resultou na vitória de Donald 
Trump. No total, 70 milhões ti-
veram dados usados sem per-
missão.

“Está claro agora que nós 
não fizemos o suficiente para 
prevenir essas ferramentas 
[a plataforma] de serem usa-
das para danos. Isso vale para 
notícias falsas, interferências 
estrangeiras em eleições e dis-
curso de ódio, bem como de-
senvolvedores e privacidade de 
dados. Nós não tomamos uma 
visão ampla o suficiente da 
nossa responsabilidade. Peço 
desculpas”, disse.

Já a interferência russa 
nas eleições de 2016 mereceu 
uma investigação no Congres-
so após a revelação de relações 
da campanha de Donald Trump 
com autoridades russas e de 
que contas daquele país atuar-
am durante o pleito para apoiar 
o atual presidente norte-amer-
icano e atacar a então concor-
rente, Hillary Clinton, além de 

segmentos minoritários, como 
negros e muçulmanos. Em fe-
vereiro, o Departamento de 
Justiça do país indiciou 13 rus-
sos pela campanha de desinfor-
mação.

Medidas
Zuckerberg apresentou as 

medidas adotadas pela empre-
sa sobre o tema. Lembrou que 
antes da divulgação na impren-

sa, em março deste ano, o aces-
so aos dados por desenvolve-
dores como Alexandr Kogan 
havia sido drasticamente re-
duzido em 2014. Em 2015, Ko-
gan foi banido e uma cobrança 
foi feita à Cambridge Analytica 
para apagar as informações 
repassadas. A consultoria teria 
confirmado não dispor mais 
dos registros, o que se compro-
vou irreal.

O presidente expôs outras 
decisões tomadas pela empre-
sa. Aplicativos com acesso a 
dados de muitas pessoas estão 
sendo “investigados” pela em-
presa. Em havendo suspeitas, o 
programa poderá ser auditado. 
“Se acharmos alguma atividade 
imprópria, vamos bani-lo do 
Facebook e informar aos usuári-
os que tiveram dados impropri-
amente usado”, comentou.

 Isso é  visto todos os dias, por exemplo, em fotos que acabam vazando na internet e até mesmo roubo de dados.
A segurança dos sistemas web funciona e atende bem o usuário quando os programadores fecham todas as brechas, impedindo a

entrada de “Zerot-days” e “exploit”.
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Depois de acompanhar as 
5 mil crianças mais inteligentes 
por 40 anos , os pesquisado-
res do Study of Mathematically 
Precocious Youth  chegaram a 
conclusão que os mais inteli-
gentes foram os mais bem su-
cedidos quando adultos.

De acordo com o estudo, as 
crianças consideradas gênios 
são, em sua grande maioria, as 
pessoas que no futuro recebe-
ram mais títulos de pós-gradu-
ação e doutorado, são donos de 
patentes e ficam entre os 5% 
mais ricos do planeta.

Contraditoriamente essas 
crianças, segundo o estudo, re-
cebem pouca atenção dos pro-

Crianças prodígios vistas 
pela ciência

fessores, já que apresentavam 
bons resultados escolares, aca-
baram sendo negligenciados  
por não exigirem atenção extra.

Segundo a pesquisa, as 
crianças prodígios deveriam 
pular os anos letivos se forem 
capazes. Aquelas que avan-
çaram um grau apresentaram 
60% mais chance de obter pa-
tentes e doutorado.

Ter a inteligência acima da 
média não significa apenas ser 
capaz de memorizar fatos no-
mes e datas. A pesquisa mos-
trou ainda que crianças  super-
dotadas possuem talento para 
visualizar sistemas ou detalhes 
mecânicos com mais facilidade.

Segundo as últimas esta-
tísticas, infelizmente, uma em 
cada  cinco crianças sofre abu-
sos de vários tipos ou assédio 
sexual durante a infância. Para 
ensinar as crianças a prestar 
atenção, o Council of Europe 
elaborou um guia para ajudar 
os pais a explicar às crianças 
onde elas não devem se deixar 
tocarem, como devem reagir e 
como pedir ajuda em caso de 
assedio. A regra do Aqui Nin-
guém toca consiste em 5 pas-
sos simples para abordar esse 
assunto tão delicado com os 
pequenos.

Seu corpo pertence 
a você
As crianças devem saber 

que elas são donas do próprio 
corpo e que ninguém deve as 
tocar sem a sua autorização. 
Esta mensagem é muito im-
portante e deve ser passada as 
crianças através de um diálo-
go aberto, enquanto ainda são 
pequenas. Nesta conversa os 
nomes corretos dos genitais e 
outras partes do corpo devem 
ser usados.

Outro ponto importante a 
ser ensinado e que as crianças 
podem e devem se recusar e 
serem tocadas, abraçadas ou 
até beijadas por familiares se 
elas não se sentirem à vontade. 
Os pequenos devem aprender 
a dizer um “não” bem firme 
a contatos físicos impróprios 
e devem ir conversar imedia-
tamente com alguém em que 
confiem e insistir, caso não se-
jam levados a sério.

Contato físico bom 
e contato físico mau
Para uma criança não é fá-

cil de entender se alguém está 

Manual para orientar as crianças 
a evitar e reagir ao assédio

a tocando com boas ou más 
intenções. Por esse motivo, é 
fundamental que elas sejam en-
sinadas que não devem permi-
tir que ninguém olhe ou toque 
suas partes intimas e que não 
devem fazer o mesmo a pedido 
de outra pessoa. 

É fundamental, para que a 
criança memorize, ensinar que 
a roupa intima é o limite que 
ninguém, se não autorizado, 
pode ultrapassar. Os pais terão 
que explicar que aqueles que 
cuidam das crianças podem 
precisar tocá-las por necessi-
dades médicas ou outras, mas, 
de qualquer maneira, se uma si-
tuação for incomoda, elas sem-
pre podem dizer não.

Os bons segredos 
e os segredos ruins 
Aqueles que abusam de 

crianças, infelizmente, conhe-
cem um método que funciona 
muito bem: o sigilo. É impor-
tante salientar para as crian-
ças que todos os segredos que 
geram ansiedade, desconforto, 
medo e tristeza, certamente 
não são bons, portanto, devem 
ser revelados a um adulto de 
confiança.

Prevenção e proteção: 
responsabilidade dos 
adultos
Evitar abusos é, antes de 

tudo, uma responsabilidade 
dos adultos e o peso desse pro-
blema deve ser evitado de ser 
transferido à criança. Em caso 
de violência sexual, é fácil as 
crianças sentirem não só vergo-
nha e medo, mas também culpa. 
Os adultos, portanto, tem a ta-
refa de entender e interpretar 
seus sentimentos sem criticar, 
mas garantir que elas possam 

crescer em um ambiente em 
que haja confiança para falar.

Outras dicas uteis
É preciso indicar e deixar 

claro em quais adultos elas 
podem confiar. Elas devem ser 
encorajadas a selecionar os 
adultos em que confiam. O guia 
recomenda escolher uma pes-
soa dentro do círculo familiar 
da criança e uma outra de fora.

Também é preciso prestar 
atenção ao fato de que muitas 
vezes o autor do abuso é uma 
pessoa conhecida da criança, 
não deixando de lado a possi-
bilidade de ocorrerem assédios 
pela internet ou por desco-
nhecidos. Neste último caso, 
a criança deve saber que não 
deve aceitar presentes, con-
vites ou entrar no carro de al-
guém desconhecido.

Por fim, as crinças devem 
saber que existem profissio-
nais que podem fornecer ajuda 
em caso de necessidade  como 
professore, psicólogos, agentes 
policias, entre outros.

Se suspeitar que o seu fi-
lho foi vítima de abuso, é muito 
importante que não se zangue 
com ele. Evite que a criança sin-
ta que fez alguma coisa errada.

Kiko e a Mão fazem parte da regra Aqui Ninguém toca. Eles possuem um vídeo e um livro bem lúdicos para os 
pequenos.

Um dos ensinamentos da regra Aqui  
Ninguém toca é que a peça intima é 
a barreira que nínguem, se não au-
torizado, pode ultrapassar

Toda simpatia da pequena Fernanda Rodrigues
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Como muitos humanos, os 
pets também sofrem de dores 
na coluna. Este problema é uma 
das principais queixas nas clíni-
cas veterinárias e pode ser sinal 
de algo mais grave, como hér-
nia de disco, por exemplo. Além 
da dor na coluna, a respiração 
ofegante, tremor, incômodos ao 
ser encostado ou pego no colo, 
não conseguir sentar ou deitar 
com facilidade, dificuldade para 
andar, arrastar a patinha e per-

Cuidando da coluna do seu melhor amigo
der a coordenação, são outros 
sinais que apontam para o pro-
blema.

A hérnia é detectada por 
meio de ressonância magnética 
ou tomografia computadoriza-
da. O tratamento pode ser feito 
com o uso de anti-inflamatórios 
e sessões de fisioterapia ou ci-
rurgia.

 
Como prevenir 

Peso do animal: a sobrecar-
ga nas articulações potencializa 
a hérnia. Evite hábitos sedentá-
rios e mantenha uma alimenta-
ção balanceada e apropriada.

Raças que possuem predis-
posição:  lhasa apso, shih tzu, 
daschund e bulldog francês tem 
maior propensão a desenvolver 
problemas de coluna. É reco-
mendado evitar subir e descer 
obstáculos para evitar agrava-
mento da doença.

Exercício: estimule ca-
minhadas e brincadeiras para 
melhor desenvolvimento dos 
músculos. O fortalecimento 
muscular ajuda a proteger a 
coluna.

Colo somente com muito 
cuidado: ao pegar o pet no colo, 
segure-o, ao mesmo tempo, 
pelo tórax e pela região pélvica. 
Outra dica importante é o uso 
da coleira peitoral, que oferece 
maior suporte e evita forçar a 
coluna.

Muito carinho e massa-
gens: movimentos suaves na 
coluna do pet ajuda a relaxar e 
amenizar dores e tensões. 

Fique atento, pois seu pet pode estar dando sinais de que tem algo errado 
com a coluna

Dados do IBGE mostram 
que o Brasil possui mais animais 
de estimação do que crianças. 
Os números apontam 52,2 mi-
lhões de cachorros contra 44,9 
milhões de crianças.

Neste meio em expansão, 
as novidades em produtos e 
serviços surgem cada com 
maior velocidade. 

Novidades no mundo pet para os amantes de cães e gatos 
Alimentação natural
Uma alimentação saudável 

e livre de conservantes, ganha 
cada vez mais adeptos. 

A dieta dos pets pode ser 
cozida ou crua, com altos níveis 
de proteína gorduras saudá-
veis, carboidratos não inflama-
tórios de baixo índice glicêmico, 
legumes, verduras e hortaliças. 

Em Bento Gonçalves a Master 
Chef Pet está nesse segmento, 
oferecendo bolo de aniversário, 
brigadeiros e refeições comple-
tas de acordo com a faixa etá-
ria, peso e nível de atividade e 
porte.

Tv para cães e gatos
Existe hoje uma espécie de 

Netflix para os bichinhos, a Ea-
seTV é o primeiro canal online 
para eles no Brasil. Está dispo-
nível para qualquer dispositivo 

eletrônico, através de aplicativo 
ou navegador web. Contém na 
programação uma série de ati-
vidades do dia a dia dos pets. 

Banheirinho
Os donos de cachorras sa-

bem: fazer xixi sem molhar as 
patinhas, para elas é um desa-
fio. Para ajudar com esse pro-
blema, surgiu o Pipi Dollys com 
um “banheiro” para cães. Ele 
consiste em uma bandeja per-
furada de 2 cm de altura que 
permite que o xixi escorra para 
o jornal ou tapete higiênico, 
permitindo que as patinhas fi-
quem secas. São muitas opções 
de modeles, com versões femi-
nina e masculina.

O baneirinho ajuda os cachorros a ficar com as patinhas secas

O aplicativo de TV para cães está disponível através de aplicativo ou 
navegador web

Dieta saudável para cães ganha cada vez mais adeptos no Brasil

A peluda Emily esbanjando charme na hora do descanso
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Gabriella Avila aproveitando as belezas naturais da Bahia 

Ana Paula Peroni curtindo São Paulo

Carolina Liczbinski

Felipe Rodrigues em Cambará do Sul

Invernada adulta do CTG Laço Velho em festival de danças em Caxias do Sul

Vanessa Marin e Paulo Júnior comemoraram seis anos de namoro


