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“O Amor é Simples” e 
não precisa ser caro

 Depois de merecer uma reportagem no 
programa da Ana Maria Braga, jovens 
empreendedoras da moda online 
comprova que vestido de noiva pode 
ser lindo e acessível. Páginas 08 e 09
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Se surgir um negócio vantajoso 
demais, convém se ligar, pois poderá ser 
furada. Controle-se para não discutir com 
seu par por qualquer motivo. Adie um pou-
co mais uma declaração de amor. Em casa, 
evite conflitos por mesquinharias. Será 
mais fácil lutar pelas coisas em que acredi-
ta. Pode se surpreender com o que é capaz 
de conquistar graças aos seus esforços! 
Alguém que mora longe pode ter um papel 
importante na paquera. Há chance de re-
cuperar um dinheiro. Bom momento para 
se concentrar nas finanças. Se está a fim 
de alguém, talvez seja melhor manter em 
segredo por enquanto.

Mercedes insiste que Clara 
aproxime Adriana de Beth. Cido 
volta para a casa de Samuel e 
Adinéia lamenta. Miro reapa-
rece para ver Leandra e Cae-
tana a orienta a conquistar o 
homem. Juvenal visita Desirée 
no bordel e os dois ficam jun-
tos. Clara pede a Renan que 
acelere o processo de abertura 
da grife de vestidos de luxo, na 
tentativa de animar Beth. Sam-
uel demite Renato por ter dado 
alta para Beth sem o consenti-
mento de Aguiar. Orientado por 
Gael, Johnny confronta Sophia 
e vai à polícia dar queixa sobre 
o desaparecimento de Mariano. 
Clara revela a Adriana que Beth 
é a doadora que salvou sua 
vida.

DEUS SALVE O REI

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO 

O rei Otávio promete mar-
car um encontro com os outros 
reis de Cália. Diana facilita a 
entrada de Virgílio no quarto 
de Catarina, e o comerciante 
descobre uma carta sobre a 
prisão de Augusto. Virgílio en-
trega a Elói uma carta para ele 
entregar ao remetente, caso 
lhe aconteça algo. Olegário dá 
razão a Lupércio e decide ter-
minar o namoro com Matilda. O 
rei Otávio oferece a Rodolfo in-
formações sobre o paradeiro de 
Afonso em troca de um melhor 
acordo comercial entre o reino 
de Montemor e Lastrilha.

Érico tenta despistar Jade. 
Flora hesita em responder ao 
pedido de namoro de Tito. Paulo 
e Lúcia se encontram e acabam 
se beijando. Getúlio impede 
Érico de se livrar do dinheiro 
roubado. Leandro percebe que 
perdeu a hora do encontro com 
Maria Alice e se desculpa com 
a menina. Tom acredita que 
Leandro está interessado em 
Priscila. Rafael e Gabriela são 
surpreendidos por meninos que 
tentam assaltá-los.

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

Seu poder de comunicação vai fazer 
a diferença no seu emprego, mas procu-
re se concentrar nas suas obrigações e 
tome cuidado com compras impulsivas. 
Romance com altos e baixos: segure seu 
ciúme e mantenha a calma. Você fará o 
possível para passar mais tempo com os 
parentes. Só não deixe que isso atrapalhe 
seu desempenho no serviço. O desejo de 
formar uma família com quem ama fica-
rá mais evidente. Terá facilidade para se 
comunicar. Trabalho que envolva criati-
vidade, vendas ou que exija deslocamen-
tos tem tudo para correr muito bem. Você 
contará com uma dose extra de charme.

Aproveite esse período para or-
ganizar suas contas. Relação amorosa 
protegida: curta a intimidade conjugal! É 
possível que você perca a paciência com 
um familiar: procure fazer com que isso 
não afete seu humor. Você vai esbanjar 
energia! Aproveite para resolver assuntos 
pendentes. O trabalho que envolve conta-
to com o público ou clientes recebe pro-
teção. Há sinal de diversão e alto-astral no 
romance. Será mais fácil resolver assun-
tos financeiros. Irá encontrar segurança 
na companhia dos parentes. O desejo de 
formar laços mais sólidos com a pessoa 
amada vai se intensificar.

Dinheiro estará no topo das suas 
prioridades: peça aumento salarial, co-
bre dívida ou replaneje gastos com o 
pessoal de casa. Paquera movimentada! 
Na união, valorize programas caseiros. 
Critique menos seus familiares! Pode 
ter sucesso ao fechar um negócio, co-
brar uma dívida ou fazer empréstimo. 
Você só vai se envolver em um relacio-
namento se tiver certeza de que a pes-
soa busca algo sério. É hora de priorizar 
alguns projetos pessoais. Você pode se 
sair bem ao lidar com o público. Dia fa-
vorável para trocar ideias com os cole-
gas. Pode ter sorte na conquista.

Se confiar demais nos colegas, de-
verá sofrer uma rasteira no seu emprego. 
Pense bem antes de emprestar dinheiro 
a alguém. Segredos poderão atrapalhar 
o entendimento com seu par: cuidado! 
Explore mais sua sensualidade. Não con-
fie demais nos colegas de trabalho, pois 
há risco de alguém trair a sua confiança. 
Se você seguir sua intuição, pode até im-
pressionar os superiores. Evite segredos 
com quem ama. Com a Lua em seu signo, 
você vai esbanjar disposição para lidar 
com qualquer tarefa. Você pode contar 
com o apoio de alguém em quem confia. 
Se tomar a iniciativa, pode se sair bem na 
conquista.

Experimente formas novas de reali-
zar as tarefas. Atenção a colega falso que 
se faz de amigo! Mostre seu lado protetor 
a quem ama. Se estiver só, a turma dará 
uma força na paquera. Nas horas livres, 
relaxe mais! Experimente novas maneiras 
de realizar as tarefas -- deve encontrar 
um jeito mais eficiente de dar conta do 
serviço. Diversão com a turma. Os amigos 
podem dar uma mãozinha na paquera. 
Concentre-se no trabalho e não esconda 
seu lado ambicioso. Agir nos bastidores 
pode ser a melhor forma de conseguir o 
que deseja. Se tem compromisso, reforce 
a confiança no relacionamento. Seu signo 
está sempre pronto a ajudar.

Tudo indica que seus esforços se-
rão reconhecidos no trabalho. Mudança 
de visual vai render elogios e esquentar 
o clima a dois. Dedicação aos estudos 
nunca é demais, viu? Assuntos religio-
sos deverão despertar seu interesse. 
Mergulhe de cabeça no serviço, enca-
re as tarefas com disposição e logo irá 
conquistar seus maiores objetivos. Bom 
momento para fazer planos junto com 
os amigos. Para o seu signo, a confiança 
é a base de qualquer amizade. No tra-
balho, compartilhe o que sabe com os 
colegas e também aprenda com eles. A 
dois, sair da rotina ajudará a animar as 
coisas.

Espere mudanças no serviço e 
até competição caso esteja de olho em 
novo cargo. No amor, curta momentos 
divertidos com seu par e deixe de lado a 
desconfiança. Viagem para rever pessoa 
querida será abençoada pelos astros. No 
trabalho, seu desafio será concentrar a 
atenção no que precisa ser feito. Bom 
dia para fazer um curso. Dê uma chan-
ce a alguém que faz parte da turma se 
está em busca de um novo romance. Se 
anda de olho em um novo cargo, é hora 
de batalhar por isso! Bom momento para 
tentar algo diferente no visual. Um caso 
baseado em química sexual ficará mais 
intenso.

Cuidado para que o desejo de agra-
dar ou o excesso de otimismo não crie si-
tuações difíceis no serviço. A dois, espere 
encontros cheios de paixão. Assuntos fa-
miliares vão se resolver logo, acredite! Dê 
mais atenção à saúde. Hoje, podem surgir 
mudanças inesperadas tanto no trabal-
ho quanto em outras áreas. Pode perder 
uma grana se não tiver cuidado. No ro-
mance, a sensualidade promete momen-
tos quentes com o par. Bom dia para agir 
em equipe no trabalho, já que não terá 
problemas para reunir pessoas diferen-
tes em torno de um objetivo em comum. 
Pode conhecer alguém interessante onde 
menos espera.

Vai precisar se dedicar mais no seu 
emprego para dar conta das atividades. 
Talvez consiga até mudar de cargo. Na-
moro recente deverá se firmar. Se já tem 
alguém, os laços serão renovados. Mode-
re seu espírito de aventura! Você vai mos-
trar habilidade para lidar com as pessoas 
e pode se expressar com facilidade. Bom 
momento para agir em equipe no serviço. 
O desejo de viver um romance duradouro 
vai crescer. A dedicação ao trabalho terá 
que ser redobrada. Mergulhe nas tarefas 
com afinco e concentre-se no que preci-
sa ser resolvido. Um(a) colega pode des-
pertar seu interesse -- invista. Você pode 
se deixar dominar pelo ciúme.

Boa fase para fazer sociedade ou se 
juntar aos colegas em torno de um obje-
tivo comum. O ciúme poderá azedar seu 
romance: tenha cautela! Pessoa compro-
metida deverá mexer com seus desejos. 
Controle seus gastos. O trabalho deve 
ocupar seu tempo e talvez seja preciso 
fazer um esforço extra para dar conta do 
recado. Uma pessoa que encontra sem-
pre, mas que já tem compromisso, pode 
balançar seu coração. Pode se entender 
melhor com as pessoas. Aproveite para 
iniciar uma parceria de trabalho ou agre-
gar os colegas em torno de um objetivo 
comum. O desejo de viver uma relação 
séria deve crescer.

Fique longe de fofocas no ambiente 
profissional. Sua criatividade vai dar as 
cartas! Para alcançar o que deseja, talen-
to não lhe falta. Relação amorosa ganha-
rá estabilidade. Nas horas livres, poderá 
curtir a companhia de filhos ou crianças. 
Parente deverá precisar da sua ajuda. 
Você contará com as melhores energias 
para lidar com colegas, familiares e pes-
soas próximas, graças ao seu charme. 
Você tem tudo para ganhar fãs e só ficará 
só se quiser. O trabalho pode exigir boa 
parte do seu tempo, mas não se preocu-
pe. Se precisar de conselho ou ajuda, pro-
cure alguém da família. Não deixe a rotina 
tirar o brilho do romance. 

Jorge desmente o que está 
escrito em seu diário e Ema 
fica transtornada. O fazendeiro 
que teve as terras queimadas 
por Xavier conta a Brandão so-
bre a conversa que teve com o 
vilão. Ema pede que Darcy se 
case com Elisabeta. Fani ajuda 
Cecília a tomar banho. Brandão 
conta para Luccino sobre sua 
conversa com o fazendeiro, e 
o mecânico se preocupa com 
Virgílio. Amélia questiona 
Jorge sobre o futuro casamen-
to dos dois. Xavier encontra 
Luccino em seu galpão. Susana 
pede que Camilo e Ludmila se 
beijem, quando Jane chega.

Jô Soares foi ao Programa 
do Porchat e o apresentador 
se emocionou ao relembrar de 
uma participação no programa 
do ex-global, em 2002. Além 
disso, Jô falou que foi ameaça-
do de morte ao entrevistar Dil-
ma Rousseff, em 2015, tendo 
o muro do seu prédio pichado, 

Porchat se emociona ao entrevistar Jô Soares
depois que o conteúdo foi exi-
bido. Jô ainda comentou sobre 
Lula e Dilma. “Achei um absur-
do ela [Dilma] ter concorrido 
[à reeleição]. O combinado era 
a Dilma [se eleger] uma vez e 
passar a bola para o Lula, mas 
estava tão gostoso que ela não 
passou. Eu também não pas-

saria. Lula me decepcionou”.
Sobre a sua ida para o 

SBT, onde teve um talk show 
nos anos 80 e 90, o ex-apre-
sentador relatou: “Silvio San-
tos queria contratar alguém da 
Globo que fizesse barulho na 
mídia. Carlos Alberto sugeriu 
Chico Anysio e Jô Soares. Mas 
se contratasse Chico teria que 
levar outras 20 pessoas. Mas 
Jô Soares não. Fui para o SBT 
e o Chico ficou. Ele disse que 
nunca veria meu programa. Um 
mês depois, eu o entrevistei”, 
relembrou.

Jô também comentou a 
desculpa esfarrapada que Sil-
vio Santos sempre deu para 
não dar entrevista ao seu pro-
grama: “Convidei [Silvio San-
tos] várias vezes e ele respon-
deu: ‘não dá’. E é cínico. Falei: 

‘Silvio, estou parando e seria 
tão lindo que você me desse a 
última entrevista’. E ele contou 
a história da cigana que en-
controu na Disney e falou que 
se ele desse entrevista morre-
ria no dia seguinte. Se tivesse 
dado entrevista para mim, te-
ria que fazer com todos que 
recusou. Mas sou eternamente 
grato”.

O gordinho ainda foi enfáti-
co ao dizer que não sente falta 
de quase nada por estar longe 
da TV: “Se eu sentisse falta, te-
ria continuado. Cumpri minha 
meta. Adorava o meu trabalho, 
adoro conversar e é um prazer 
estar aqui com você porque é 
uma pessoa da qual eu gosto 
e em quem confio. Não posso 
sentir falta depois de 29 anos e 
15 mil entrevistas”, afirmou ele.Depois de entrevistar Porchat algumas vezes, Jô Soares esteve na Record 

para gravar talk show com o humorista
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Ruídos em excesso acabam 
causando estresse e outros 
problemas de saúde, que vão 
desde alterações do sono até 
mesmo hipertensão e proble-
mas cardiovasculares.

Um estudo da Organiza-
ção Mundial da Saúde sobre as 
Doenças do Excesso de Ruído 
Ambiental diz que milhares de 
pessoas acabam perdendo anos 
de vida saudável devido a expo-
sição ao barulho em excesso 
diariamente. 

Pequenos truques aplica-
dos em casa ajudam a melhorar 
a acústica e a reduzir os ruídos.

Janelas acústicas
Quem mora em frente a 

avenidas movimentadas, as ja-
nelas acústicas são uma boa 
solução para o ruído que vem 
de fora. Algumas delas conse-
guem diminuir até 50% do som 
de fora. Existem opções que 
podem ser instaladas sobre a 
janela existente, o que é muito 
útil para quem mora em aparta-
mentos.

Isolamento das 
paredes
Caso as paredes de alvena-

ria sejam finas, é possível colo-

Melhore a acústica da casa

car placas de gesso acartonado 
nelas para diminuir o barulho 
vindo de fora do ambiente. 

Para um resultado ainda 
melhor, entre a parede e o ges-
so, instalar uma manta acústica 
potencializa o isolamento.

Tapetes e tecidos

Uma solução rápida e prá-
tica é o uso de tapetes e obje-
tos “fofos”, ou seja, almofadas, 
mantas e cortinas. Eles absor-
vem os sons médios e agudos 
(como conversas e gritos de 
crianças) e diminuem o eco, 
além de deixar a sua decoração 
mais bonita.

Depois da as-
censão e queda, a sa-
mambaia retorna tri-
unfante à decoração. 
Junto com ela vêm 
outras plantinhas com 
cara de casa de mãe ou 
de avó dos anos 1970 
e 1980. Jiboia, dólar, 
espada-de-São-Jorge, 
dracena, antúrio e al-
gumas espécies de 
palmeiras também 
voltaram com tudo. O 
principal motivo des-
sas velhas conhecidas 
retornarem à moda é a 
sua praticidade.

A espada-de-São-
Jorge possui uma re-
sistência que impres-
siona, já que nem o 
sol abrasador, a som-
bra intensa, a falta de 
água ou até mesmo o 
solo pobre de nutri-
entes são capazes de 
derrubá-la.

As samambaias e 
jiboias chegam assu-
mindo novos postos. 
Elas têm sido muito 
utilizadas em jardins 
verticais, pois tem 
rápido crescimento e 
se alastram com facil-
idade, cobrindo todo o 
espaço. 

Plantas que já foram 
consideradas ultrapassada 
voltam à moda
Samambaias, jiboias, dracenas e espadas-de-
São-Jorge retornam com tudo na decoração

Placas de gesso acartonado ajudam a diminuir o barulho vindo de fora do 
ambiente

 As janelas acústicas são uma boa solução para o ruído que vem de fora

Almofadas, tapetes e cortinas fofos 
absorvem os sons médios e agudos
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Um estudo da Universidade 
de Chung-Ang na Coreia do Sul, 
País que é referência em beleza 
no mundo, apontou que mulhe-
res com menos de 30 anos já 
apresentavam vincos no pesco-
ço, quando o natural seria após 
os 40 anos. Olhar para baixo 
com frequência para mexer no 
celular acaba provocando li-
nhas que vão se acentuando e 
adquirem o status de rugas.

Usar o celular em excesso pode 
aumentar rugas no pescoço

A pele do pescoço é fina e 
carente de glândulas sebáceas, 
sendo então uma área difícil de 
ser tratada. Investir em hidra-
tantes, filtros solares e, claro, 
uma postura adequada, são 
meios de prevenção. 

Olhar constantemente para 
baixo também aumenta a papa-
da, que está relacionada com a 
flacidez da pele e o aumento de 
gordura. 

A onda verde que invadiu 
desde a alimentação até a né-
cessaire de maquiagem chega 
agora aos cuidados de higie-
ne. Para as mulheres que vem 
priorizando cada vez mais os 
produtos naturais, esses deso-
dorantes são livres de alumínio, 
parabeno e triclosan, substân-
cias que podem causar reações 

Fórmulas naturais em desodorantes 
ganham espaço e estão mais eficazes

alérgicas ou problemas mais 
graves. O mercado estra tra-
zendo novas opções, com maior 
durabilidade e eficácia que as 
formulas oferecidas até pouco 
tempo.

Os desodorantes naturais 
têm a duração mais curta que 
os tradicionais, portanto devem 
ser usados ao menos duas ve-

zes ao dia. 
Uma onda “natureba” que 

tem recebido adesão das blo-
gueiras é a famosa misturinha 
de  óleo de côco+bocabornato 
de sódios+ óleo essencial.

O óleo de côco ajuda como 
bactericida e umectante, dei-
xando as axilas cada vez mais 
claras e macias, além de ajudar 
a eliminar as bactérias que cau-
sam odor. Já o “bom pra tudo” 
bicabornato de sódio é um po-
deroso batericida e ainda, de 
quebra, reduz a sudorese. O 
óleo essencial fica por conta do 
aroma, ms pode ser deixado de 
lado para não competir com seu 
perfume. 

 A misturinha deve ser feita 
sempre em pequenas porções 
para ser eficaz.

Esta opção é barata e  não 
briga com seu bolso na hora de 
ser “matureba”, já que os deso-
dorantes naturais é um rombo 
no orçamento.

Olhar para baixo com frequência para mexer no celular acaba provocando 
linhas que vão se acentuando e adquirem o status de rugas

Os desodorantes naturais têm a duração mais curta que os tradicionais, 
portanto devem ser usados ao menos duas vezes ao dia. 
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O novo espetáculo da Com-
panhia Municipal de Dança de 
Caxias do Sul, “Contos de falta” 
será apresentado no domingo 
(22), na Fundação Casa das 
Artes, às 19h30. Em comemo-
ração aos 20 anos da Compan-
hia, a peça evoca temas como 
união, compartilhamento, cum-
plicidade, reconstrução e nova 
ordem. 

O projeto, feito em parceria 
entre o músico Thiago Ramil e 
a coreógrafa Andrea Spolaor, 
teve início em 15 de janeiro 
deste ano, utilizando como tril-
ha sonora o álbum “Leve Em-

Espetáculo “Contos de falta” é 
apresentado na Casa das Artes

Espetáculo evoca temas como união, compartilhamento, cumplicidade, reconstrução e nova ordem

bora”, de Ramil que no ano de 
seu lançamento foi indicado do 
Grammy. Assim, a coreografia 
evidencia “uma fluidez dos cor-
pos, onde a incompletude do 
ser humano e suas diferenças é 
motor para uma busca”, explica 
Andrea. 

O trabalho artístico en-
volveu 10 bailarinos que, em 
cena, expressam uma política 
de troca, espaço de identidade 
híbrido onde há uma união en-
tre o artista e seu papel e suas 
questões pessoais e vivências. 
Os estilos de dança (contem-
porânea, ballet clássico, con-

tato improvisação, danças 
urbanas e preparação vocal) 
também refletem uma conju-
gação de procura, de estabe-
lecer um diálogo, uma ponte 
subjetiva entre as relações hu-
manas.

A entrada para o espetácu-
lo , custa R$ 20,00 (inteiro) e 
R$ 10,00 (meia-entrada) e es-
tão disponíveis para venda na 
Fundação Casa das Artes. No 
dia da apresentação, pede-se 
além da apresentação do in-
gresso, a contribuição de 1kg 
de ração, que será doado para 
a ONG Todos Por Um Focinho.

A exposição fotodocumen-
tal “Êxodos”, do renomado fo-
tógrafo brasileiro Sebastião 
Salgado, e a mostra artística “A 
Poética das Dobras”, da artista 
capixaba Pâmela Reis, encer-
ram nesta sexta-feira (20), no 
Museu do Imigrante e Fundação 
Casa das Artes, respectivamen-
te. 

“Êxodos” aborda a luta dos 
imigrantes em diferentes par-
tes do mundo, dividido em cin-
co eixos principais: África, Luta 
pela Terra, Refugiados e Migra-
dos, Megacidades e Retratos 
de Crianças.Já “A Poética das 
Dobras”, traz uma série de de-
senhos e grafites sobre tecido, 
composta de aproximadamen-
te de 80 obras com dimensões 
variadas de 3 cm a 10 cm de di-
âmetro. A mostra estrutura-se 
nas linhas e manchas traçadas 
de forma organizada a partir 
da observação de dobras reais. 
A mostra foi contemplada pelo 
Edital 01/2017 (Convocação 
para Exposições), da Fundação 
Casa das Artes. O documento 
tem o objetivo de selecionar ar-
tistas, grupos ou coletivos para 
realizar exposições individuais 
de artes visuais nas galerias da 
instituição.

Serviço
“Êxodos”, de Sebastião 

“Êxodos”, do renomado fotógrafo 
brasileiro Sebastião Salgado, está 
em exposição até hoje no Museu do 
Imigrante

Último dia para conferir “Êxodos” 
e “A poética das Dobras”

Salgado
Horário: das 8h30 às 11h45 

e das 13h30 às 17h30, de terça-
-feira a sábado

Onde: Museu do Imigran-
te – Rua Herny Hugo Dreher, 
127, bairro Planalto.  Fone: (54) 
3451.1773. 

Entrada gratuita
 “A Poética das Dobras”, de 

Pamela Reis
Horário: das 8h às 11h45 e 

das 13h30 às 17h45, de segun-
da a sexta-feira

Onde: Fundação Casa das 
Artes – Rua Herny Hugo Dreher, 
127, bairro Planalto.  Fone: (54) 
3454.5211

Entrada gratuita
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Departamento de Comér-
cio dos Estados Unidos proibiu 
empresas norte-americanas 
de vender componentes para 
a maior fabricante de equipa-
mentos de telecomunicações 
chinesa ZTE por sete anos.

Autoridades dos EUA infor-
maram na última segunda-feira 
(16) que o veto é uma punição à 
chinesa por violar sanções nor-
te-americanas ao Irã.

A empresa chinesa, uma 
das maiores vendedoras de 
smartphones nos Estados Uni-
dos, se declarou culpada no ano 
passado em um tribunal fede-
ral no Texas por conspirar para 
violar sanções norte-america-
nas ao embarcar ilegalmente 
tecnologia dos EUA para o Irã. 
A empresa pagou US$ 890 mi-
lhões em multas e penalidades, 
e uma multa adicional de US$ 
300 milhões.

Como parte do acordo, a 
ZTE, sediada em Shenzhen, pro-
meteu demitir quatro funcioná-
rios e impor sanção disciplinar a 
outros 35, seja reduzindo seus 
bônus ou repreendendo-os, 
disseram funcionários do alto 

Autoridades dos EUA informaram 
na última segunda-feira (16) que o 
veto é uma punição à chinesa por 
violar sanções norte-americanas 
ao Irã 

EUA proíbem venda de componentes de telefones  
norte-americanos para fabricante chinesa ZTE

escalão do Departamento de 
Comércio. A empresa chinesa, 
porém, admitiu em março que, 
apesar de ter demitido os qua-
tro funcionários, não tomou ne-
nhuma atitude disciplinar con-
tra os outros 35.

Douglas Jacobson, um ad-
vogado de controle de expor-
tações que representa forne-
cedores da ZTE, classificou a 
proibição como algo incomum e 
disse que afetaria seriamente a 
empresa.

Dependência dos EUA
A ZTE vende aparelhos 

celulares para operadoras de 
telefonia móvel norte-ameri-
canas AT&T, T-Mobile e Sprint. 
A chinesa depende de compo-
nentes de empresas dos EUA, 
incluindo Qualcomm, Microsoft 
e Intel. Estima-se que empre-
sas norte-americanas forneçam 
de 25% a 30% dos componen-
tes usados   nos dispositivos da 
ZTE, incluindo equipamentos 
de rede e smartphones.

A ação dos EUA contra a 
ZTE provavelmente exacerbará 
as atuais tensões entre Washin-

gton e Pequim sobre o comér-
cio. Depois que os EUA impuse-
ram restrições às exportações 
da ZTE em 2016 por violar san-
ções contra o Irã, o Ministério 
do Comércio e Ministério das 
Relações Exteriores da China 
criticou a decisão.

Uma investigação federal 
de cinco anos descobriu no ano 
passado que a ZTE havia cons-
pirado para escapar do embar-
go do EUA sem interromper a 
compra de componentes norte-
-americanos e incorporando-os 
a equipamentos da ZTE envia-
dos para o Irã.

Nas últimas semanas, 
o escândalo da Cambridge 
Analytica colocou o Facebook 
na mira de seus usuários mais 
críticos.

Um deles é Brian Acton, 
um dos fundadores do What-
sApp, que se juntou a uma 
campanha para incentivar as 
pessoas a deixar a plataforma 
de Mark Zuckerberg: “Chegou 
a hora. #deleteFacebook”, dis-
se ele em sua conta no Twitter.

No entanto, agora é o ser-
viço que ele fundou -- e que 
foi comprado pelo Facebook 
em 2014 -- que tem chama-
do a atenção sobre quebra de 
privacidade e exposição de da-
dos.

Um estudo feito pelos pes-
quisadores Kiran Garimella, 
da Escola Politécnica Federal 
de Lausanne (Suíça), e Gare-
th Tyson, da Universidade de 
Queen Mary de Londres (Reino 
Unido), mostrou como é fácil 
adquirir dados sobre usuários 
do app que usam os chamados 
grupos públicos.

Em seis meses, os espe-
cialistas conseguiram infor-
mações sem dificuldade de 
45.794 pessoas. Para fazer 
isso, eles leram cerca de meio 
milhão de mensagens envia-
das a 178 grupos públicos.

Por definição, qualquer 
grupo criado no WhatsApp é 
privado. Mas seu administra-
dor ou administradores podem 
torná-lo público por meio de 
uma opção chamada “Convi-
dar para o grupo via link”. Nes-
se momento, os membros do 
grupo recebem uma notifica-

Os pesquisadores tiveram acesso a números de telefone, fotos de perfil, 
vídeos, documentos, links para sites e comentários, além da localização dos 
usuários do Whatsapp

Os riscos de participar de 
grupos públicos no WhatsApp

ção automática.

O acesso facilitado 
Usando a busca do Google, 

os pesquisadores compilaram 
uma lista de grupos públicos 
no WhatsApp. Eles escolheram 
200 grupos aleatoriamente e 
se juntaram a eles.

Os pesquisadores tiveram 
acesso a números de telefone, 
fotos de perfil, vídeos, docu-
mentos, links para sites e co-
mentários, além da localização 
dos usuários. E em nenhum 
momento violaram normas da 
plataforma.

O popular aplicativo - que 
tem mais de um bilhão de usu-
ários ativos por dia - armazena 
todas as informações forneci-
das por seus usuários no ban-
co de dados local do dispositi-
vo que eles usam. O problema 
é que ele armazena a chave 
para descriptografar os dados 
no mesmo lugar - a memória 
RAM.

 Os pesquisadores entra-
ram nestes grupos usaram um 
telefone “velho” da Samsung e 
executaram uma série códigos 
aparentemente fáceis de im-
plementar, aproveitando-se de 
uma “falha no projeto”.

O processo, asseguram, 
requer “pouca intervenção hu-
mana”.

O WhatsApp tem defendi-
do, desde a sua criação, a crip-
tografia de ponta a ponta, uma 
criptografia única, que não 
precisa de códigos secretos ou 
especiais para proteger a pri-
vacidade e evitar que terceiros 
acessem dados privados.

Nos últimos anos, o movi-
mento LGBT tem avançado na 
luta contra o preconceito e para 
dar visibilidade a pessoas com 
identidade transgênero. Nove-
las, filmes e séries trazem per-
sonagens que representam essa 
parcela da população, na maioria 
das vezes, invisibilizada. Mas no 
universo dos videogames essas 
personagens não são nenhuma 
novidade.

Uma das primeiras persona-
gens trans que se tem notícia é 
Birdo, uma criatura rosa que cus-
pia fogo no jogo Super Mário Bros 
2, de 1988. Na época, o manual 
de instruções do jogo descrevia 
a personagem como “um garoto 
que acredita ser uma garota, e 
prefere ser chamado de Birdet-
ta”. Nas atualizações seguintes, 
os idealizadores do game muda-
ram a descrição do personagem 
e começaram a indicar que a per-
sonagem era do sexo feminino e 

The Sims agora tem roupas unissex e personagens transgênero 

Jogos acolhem personagens transgêneros 
para atacar preconceito sexual

que seria a “namorada” de Yoshi, 
personagem famoso do jogo Má-
rio Bros.

Na década de 1995, o jogo 
de RPG Chrono Trigger inovou ao 
trazer Flea, um mago que causava 
“confusão” nos membros de sua 
equipe a respeito de seu gênero. 
Sempre que outro personagem 
interagia com o mago e o tratava 
no feminino, ele exclamava: “Ei, 
eu sou um cara!” e logo depois 
completava: “Homem, mulher… 
Qual a diferença? Poder é belo, e 
eu tenho o poder!”

A nova atualização do jogo 
de realidade virtual The Sims, 
permite que os participantes 
possam escolher sua identidade 
de gênero. A novidade começou 
no último 4 de junho, e além de 
poder escolher o gênero, os joga-
dores podem escolher qualquer 
tipo de roupa e definir o compor-
tamento dos seus sims — nome 
dado ao personagem que o joga-

dor cria baseados em suas carac-
terísticas. 

Por meio de nota oficial, a 
empresa criadora do jogo, a EA 
Games, afirmou que as modifica-
ções foram feitas para que todas 
as pessoas que jogam possam se 
sentir inclusas. “Nós da EA que-
remos nos certificar de que toda 
a nossa comunidade seja diversi-
ficada e que se sintam incluídos 
com capacidade de se expressar 
nos sims. O jogo exemplifica esse 
tipo de escolha e ele tem uma 
longa história de permitir que o 
jogador tenha liberdade de ex-
pressão”, afirma o comunicado na 
página a empresa na internet. 

Realidade paralela
O publicitário João Henri-

que Fernandes, 36 anos, afir-
ma que esse tipo de iniciativa 
é necessária para que todas as 
pessoas se sintam representa-
das. “Desde mais novo, eu me 
interessava por jogos, princi-
palmente esses nos quais pode-
mos criar uma realidade parale-
la. Achava muito legal Flea — de 
Chrono Trigger, ser um perso-
nagem misterioso e diferente”, 
conta o publicitário. Para João, 
a nova atualização do jogo The 
Sims é mais uma passo para 
uma sociedade com menos pre-
conceituosa. “É um tapa na cara 
das pessoas, nós transexuais 
existimos e todo mundo precisa 
saber!”, completa.
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Um tribunal de Moscou 
ordenou na última sexta-feira 
(13) o bloqueio do aplicativo de 
mensagens Telegram na Rússia, 
depois que a empresa se recu-
sou a fornecer ao Serviço Fede-
ral de Segurança (FSB) acesso a 
conversas privadas.

A agência de regulamenta-
ção Roskomnadzor, que iniciou 
o processo, solicitou a imple-
mentação imediata do bloqueio 
após o anúncio do veredicto.

O russo Pavel Durov, o 
autoexilado fundador do Tele-
gram, afirmou diversas vezes 
que rejeitará qualquer tentativa 
das forças de segurança do país 

O Telegram é conhecido por oferecer um alto nível de confidencialidade 
e mantém uma disputa há vários meses com as autoridades russas, que 
exercem uma crescente pressão sobre a internet

Empresa se recusou a fornecer ao Serviço Federal de Segurança acesso 
a conversas privadas

Tribunal russo ordena bloqueio do aplicativo Telegram

de obter acesso ao aplicativo.
O aplicativo gratuito, que 

permite o envio de mensagens, 
fotos e vídeos em grupos de 
mais de 5.000 pessoas, con-
seguiu mais de 200 milhões de 
usuários desde sua criação em 
2013.

O Telegram é conhecido 
por oferecer um alto nível de 
confidencialidade e mantém 
uma disputa há vários meses 
com as autoridades russas, que 
exercem uma crescente pres-
são sobre a internet.

O advogado do aplicativo, 
Pavel Chikov, criticou uma de-
cisão que “demonstra mais uma 

vez que a justiça serve fiel-
mente aos interesses do poder, 
sem a preocupação de manter 
as aparências”.

O Telegram é especial-
mente popular entre os ativis-
tas políticos de todo tipo, mas 
também é utilizado por jihadis-
tas.

Em setembro de 2017, o 
FSB pediu as chaves de cripto-
grafia do app, informou Durov, 
o que provocou uma queixa 
formal quando a solicitação foi 
rejeitada.

Em 20 de março, a 
Roskomnadzor deu prazo de 15 
dias ao Telegram para entregar 
os códigos de criptografia.

“As informações difun-
didas pelo Telegram podem 
conter dados utilizados por or-
ganizações terroristas e extre-
mistas”, afirmou na audiência 
um representante da Roskom-
nadzor, antes de destacar que 
isto constitui “uma ameaça 
para a Federação Russa”.

Durov escreveu no ano 
passado que os pedidos do FSB 
são “tecnicamente impossíveis 
de realizar” e violam a Consti-
tuição russa, que dá direito aos 
cidadãos à privacidade de sua 
correspondência

O Ministério da Cultura 
(MinC) está realizando um se-
gundo curso gratuito de games. 
O primeiro, da série de três 
edições, aconteceu em janei-
ro. O curso “O setor de games 
no Brasil: dicas e desafios para 
empreendedores” é online, e é 
resultado de uma parceria do 
MinC com a Associação Brasi-
leira dos Desenvolvedores de 
Jogos Digitais (Abragames) e 
o Núcleo de Estudos em Eco-
nomia Criativa e da Cultura da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (NECCULT-UFR-
GS).

As aulas que consistem 
em vídeos e textos, totalizam 
30 horas, e têm o intuito de 
capacitar os indivíduos inte-
ressados para ingressar no 
mercado nacional de games. 

As aulas que consistem em vídeos e textos, totalizam 30 horas, e têm o 
intuito de capacitar os indivíduos interessados para ingressar no mercado 
nacional de games

Ministério da cultura promove
segundo curso gratuito de games 

Ao final, os participantes rece-
bem um atestado de conclusão. 
As inscrições podem ser feitas 
na plataforma de cursos online 
Lúmina, da UFRGS. A proposta 
do MinC é que o curso possa ser 
feito tanto por aspirantes quan-
to por quem já está inserido no 
mercado.

A ideia do curso voltado 
para empreendedores vem dos 
debates do Brazil’s Indepen-
dent Game (BIG) Festival 2017. 
Há três aspectos centrais que 
serão discutidos nesse módulo: 
finanças, relacionamentos com 
parceiros e aspectos legais.

O MinC investe em games 
por meio de editais desde 2009: 
R$ 20 milhões pela Ancine e R$ 
3 milhões pelas Secretarias do 
Audiovisual e de Economia da 
Cultura.

É cada vez mais comum 
vermos pessoas transexuais na 
mídia, visibilidade que acontece 
gradativamente e já chegou ao 
entretenimento e à tecnologia. 
E nos games, não poderia ser di-
ferente. Já não é raro encontrar 
jogos permitam relacionamen-
tos românticos entre persona-
gens independentemente de 
seus gêneros, como acontece 
no The Sims e no Stardew Val-
ley. Existe também uma gama 
de jogos que apresentam mais 
opções à pessoa que estiver 
jogando do que os gêneros bi-
nários, masculino ou feminino, 
permitindo que pessoas não-bi-
nárias se sintam confortáveis e 
representadas ao jogar.

O jogo Undertale foi mais 
longe e nos presenteou com 
Frisk, protagonista completa-
mente agênero, com imagem e 
nomes que não costumam ser 
associados ao masculino ou ao 
feminino. Além de ter o texto do 
jogo adaptado para não fazer 
nenhum tipo de flexão quanto 
ao gênero, mantendo-o sem-
pre neutro, o jogo brinca com 
a não-limitação de gênero da 
personagem ao fornecer ítens 
de armadura como “Manly Ban-
dana” (ou, em tradução livre, 
“Bandana Máscula”) e o “Old 

Representação de personagens gays ficam cada vez mais em evidência em 
diversos games

Games retratam personagens 
transexuais e não-binários

Tutu”, uma saia velha de ballet, 
que inclusive podem ser usados 
ao mesmo tempo.

Para divulgar o que já acon-
teceu no mundo dos games em 
ótimas representações que res-
peitam a diversidade de gênero, 
fizemos um apanhado de jogos 
em que mulheres e homens 
transexuais, além de algumas 
pessoas não-binárias, são mui-
to bem retratados:

Ned Wynert, em 
Assassin’s Creed 
Syndicate (2015)
Ned é um personagem que, 

com exceção das roupas vito-
rianas, representa bastante os 
transmasculinos, em especial 
aqueles que não fazem uso de 
testosterona. Seu gênero não é 
minimamente relevante para o 
enredo, fato que o diretor cria-
tivo do jogo, Marc-Alexis Côté, 
explica com simplicidade: “Ele 
será um personagem que for-
nece as missões. O personagem 
é simplesmente trans”.

A empresa diz que o desejo 
de incluir mais representativi-
dade trans em seus jogos veio 
por meio de uma equipe de pro-
fissionais na criação do jogo, 
que também é diversa.

Quatro anos após ter sido 
anunciado, o filme baseado no 
game “Sonic” ganhou data de 
estreia nos Estados Unidos e 
vai entrar em cartaz em 15 de 
novembro de 2019. 

Responsável pela produ-
ção, originalmente intitulada 
“Sonic the Hedgehog”, a Para-
mount planeja misturar técni-
cas de live action (com atores 
de carne e osso) e CGI (compu-
tação gráfica) para dar vida ao 
popular personagem da Sega.

Longa sobre personagem da Sega deve mistu-
rar live action e computação gráfica. Produtor 
é o mesmo de ‘Velozes e Furiosos’

Quatro anos após ter sido anunciado, o filme baseado no game “Sonic” ga-
nhou data de estreia nos Estados Unidos e vai entrar em cartaz em 15 de 
novembro de 2019

Sonic: filme baseado no game 
vai estrear nos EUA em 15 de 
novembro de 2019

O produtor responsável 
pelo projeto é Neal H. Moritz 
(“Velozes e Furiosos”). A produ-
ção-executiva vai ser assinada 
por Tim Miller (diretor de “Dea-
dpool”). Já a direção caberá ao 
estreante Jeff Fowler, com ro-
teiro de Pat Casey e Josh Miller.

Sonic surgiu em 1991, como 
uma resposta da Sega para Ma-
rio, personagem da Nintendo. 
O game vendeu mais de 360 
milhões de cópias, em diversas 
plataformas, desde então.
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Em maio é comemorado o 
tradicional mês das noivas, mas 
quem está pensando em subir 
ao altar já pode se programar 
para escolher seu vestido em 
uma exposição que acontecerá 
no próximo domingo, 22, das 
13h às 18h, no Instituto Bordin 
(Rua Quatorze de Julho, 920, 
Farroupilha). O evento é pro-
movido pela marca O Amor é 
Simples, que vende vestidos de 
noiva para diversos estilos de 
cerimônia a preços acessíveis. 
No local, será possível experi-
mentar os vestidos e tirar todas 
as dúvidas sobre a compra. As 
primeiras 10 noivas que visita-
rem ganharão um mimo surpre-
sa. No dia, acessórios exclusivos 
também estarão disponíveis 
para compra. A marca foi criada 
em 2014 e hoje é composta pe-
las sócias Evelin Bordin, Natália 
Pegoraro, Janaína Pasin e Laís 
Ribeiro.

Evelin e Natália estão en-
tusiasmadas para o evento que 
acontece em Farroupilha. Com 
a certeza de que muitas noivas 
da Serra casam ao ar livre, em 
vinícolas e sítios, estão seguras 
de que os produtos são uma 
ótima opção para essas cerimô-
nias. “Este dia é bem importan-
te para nós porque será o pri-
meiro evento em outra cidade 
e queremos levar este projeto 
para todo o país. Vamos levar 
nossos principais modelos, em 
tamanhos variados, para as noi-

O Amor é Simples: estilista bento-gonçalvense ganha o Brasil          com venda de vestidos de noivas bonitos com preços acessíveis
Marca criada em 2014  já é tendência para noivas de todo                    o país, inclusive com reportagem no programa Mais Você, da Rede Globo

vas experimentarem e toda a 
linha de acessórios exclusivos 
para venda a pronta entrega e/

ou encomenda. É sempre im-
portante frisar que somos uma 
marca sem frescuras e bem 
despojada, com pouca pompa, 
mas muito bom gosto, bom-hu-
mor, transparência, proximida-
de e carinho pelas noivas”, ex-
plica a dupla.  

“O Amor é Simples”
As empreendedoras ex-

plicam que o objetivo de criar 
a marca surgiu da necessida-
de pessoal de poder comprar 
sem sair de casa. A dupla, no 
entanto, foi pega de surpresa 
com uma indústria oferecendo 
opções caras. “Tomamos um 
susto com uma indústria tradi-
cional e que parecia parada no 
tempo, empurrando para a noi-
va uma ideia de ‘tem que ter’, 
uma festa luxuosa. Ao vermos 
tudo isso, sentíamos falta de 
vestidos lindos, simples e com 
preços acessíveis. Por isso cria-
mos uma marca que valorizasse 
a simplicidade e o amor acima 
de tudo”, relembram.

Evelin e Natália são adep-
tas de cerimônias simples, sem 
a tradição de festas em grandes 
salões e com custos astronô-
micos. Para as jovens, a ideia 
de gastar com vestidos caros 
e promover um grande evento 
reforça o conceioto de moda 
excludente para as noivas que 

não se identificam com os pre-
ços e com os modelos. Por isso, 
a marca Amor é Simples foca 
em cerimoniais não pomposos 
e que estão cada vez mais co-
mum: campo, sítio, casamento 
em casa, restaurante, bistrôs, 
espaços que pedem modelos 
mais leves, confortáveis e ade-
quados.

Uma das tendências exem-
plificadas pela dupla é a de Mini 
Wedding, cada vez mais procu-
rado por jovens casais. “Nada 
mais é do que sair de um gran-
de salão e fazer uma celebração 
sem exagersos ou ostentações 
desnecesárias, enxuta, geral-
mente de dia ou fim do dia. 

Os gastos diminuem e o 
vestido precisa acompanhar o 
estilo de cerimônia. Um modelo 
muito pesado e cheio de brilho 
pode deixar a noiva descon-
fortável e não combinar com a 
festa. Este é só um cenário que 
nossa marca entra”, propõem.

Um dos desafios das em-
presárias é encontrar um nicho 
e atender o que o cliente está 
buscando. Com a ideia de ouvir 
o público, as jovens expandem a 
marca de acordo com o que as 
próprias noivas querem e pre-
cisam.

“Para atingir seu públi-
co, também é preciso ter um 
propósito de marca. Isso cria 

identificação no cliente e é 
fundamental para criar laços 
de confiança que levam à con-
versão. Hoje, nosso público se 
identifica por sermos quatro 
mulheres que entendem o que é 
ser noiva e que querem propor 
soluções inovadoras e criativas, 
diferentes do que o mercado 
oferece e impõe. Outro desa-
fio é seguir sempre contado 
histórias significativas. Hoje  o 
consumidor quer mais que só o 
produto, ele busca uma marca 
que tenha propósito e significa-
do”, explicam.   

Descolado e simples
A aposta da Amor é Sim-

ples é na modelagem mais sim-
ples e descomplicada, pensada 
para cerimônias cada vez mais 
comuns que exigem mais le-
veza, conforto e designs mini-
malistas. Essa proposta tem se 
destacado entre o público que 
deseja um produto descolado e 
simples. O preço é considerado 
competitivo comparado com a 
média de mercado. Para Evelin 
e Natália, os designs exclusi-
vos e atendimento próximo é o 
que estão diferenciando nesse 
mercado, considerado por elas 
como glamourizado e caro.

“Temos preços bem com-
petitivos comparados com a 
média de mercado. Nossos de-

A marca foi criada em 2014 por Evelin  Zanelatto Bordin, Natália Pegoraro, e hoje com mais duas sócias (Janaína Pasin e Laís Ribeiro), 
,além da loja virtual, que atende todo o país, inauguraram a loja física em Porto Alegre

A aposta da Amor é Simples é na modelagem mais simples e descompli-
cada, pensada para cerimônias cada vez mais comuns que exigem leveza, 
conforto e designs minimalistas.
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O Amor é Simples: estilista bento-gonçalvense ganha o Brasil          com venda de vestidos de noivas bonitos com preços acessíveis
Marca criada em 2014  já é tendência para noivas de todo                    o país, inclusive com reportagem no programa Mais Você, da Rede Globo

signs exclusivos e um atendi-
mento próximo e querido são 
o que estão nos diferenciando 
nesse mercado que só pensa 
em glamour e altas cifras. O 
Amor é Simples quer demo-
cratizar a moda noiva e já está 
nesse caminho, pois atendemos 
mais de 650 em todo o Brasil”, 
afirmam. 

O crescimento da 
marca
Com planos ambiciosos 

de crescimento, em termos de 
venda e faturamento, as empre-
sárias almejam vender mil ves-

tidos em 2018, faturando cerca 
de R$ 1 milhão. “Sabemos do 
potencial da marca e do quan-
to as noivas gostam dos pro-
dutos. Acabamos de inaugurar 
um showroom em Porto Alegre 
como extensão da experiência 
online e agora vamos sair pelo 
Brasil em eventos itinerantes, 
para apresentar os produtos 
para as noivas que moram em 
outras cidades e querem ver de 
pertinho”, salientam.  

Atualmente, o trabalho é 
feito sob demanda. Após a con-
firmação da compra, produzem 
e enviam o vestido em 5 ou 10 

semanas, para todo o país, com 
frete grátis. A média de vendas 
é de 60 unidades/mês.

“Para atingir seu públi-
co, também é preciso ter um 
propósito de marca. Isso cria 
identificação no cliente e é 
fundamental para criar laços 
de confiança que levam à con-
versão. Hoje, nosso público se 
identifica por sermos quatro 
mulheres que entendem o que é 
ser noiva e que querem propor 
soluções inovadoras e criativas, 
diferentes de tudo o que o mer-
cado oferece e impõe. Outro 
desafio é seguir sempre conta-
do histórias significativas. Hoje  
o consumidor quer mais que só 
o produto, ele busca uma marca 
que tenha propósito e significa-
do”, definem.   

Fama nacional
Desde quando a marca foi 

criada, já atraiu olhares de todo 
o Brasil. No decorrer destes 
anos, as empreendedoras ga-
nharam páginas de inúmeros 
canais de comunicação. 

Recentemente o programa 
“Mais Você”, da Rede Globo, 
apresentou a marca, destacan-
do os diferenciais das jovens 
que estão revolucionando o 
mercado de casamentos com 
vestidos baratos,  de muita qua-
lidade e elegância. No Facebook 
a marca tem mais de 70 mil cur-
tidas.

Você quer nos conhecer?

Estaremos em Farroupilha neste domingo (22) das 14h às 18h, na Rua 
Quatorze de Julho, 920 - Bairro do Parque - no Institudo Bordin, em um 
evento aberto e gratuito.

Venha conhecer nossos modelos, em tamanhos variados, para você 
experimentar. Estaremos esperando você para um café e um bate papo so-
bre nossos produtos e trabalho.

O Amor é Simples é a marca de casamento que mais cresce no país e 
isso é a soma de uma série de fatores: preço justo, vestidos incríveis e ex-
clusivos, qualidade, atendimento próximo e querido (& despojado!), ótimas 
condições de compra e diversas opções de customizações.

Depois de 3 anos vendendo exclusivamente através do nosso e-com-
merce, O Amor é Simples entra em uma nova fase e queremos rodar por 
diversas cidades exibindo nossos produtos exclusivos! (com preços bem 
atrativos – para os mais diversos tipos de cerimônia).

Conheça todos os vestidos no site: www.oamoresimples.com.br

Recentemente o programa “Mais Você”, da Rede Globo, apresentou a mar-
ca, destacando os diferenciais das jovens que estão revolucionando o mer-
cado de casamentos

 A marca O Amor é Simples foca em cerimoniais não pomposos e que estão cada vez mais comum: campo, sítio, 
casamento em casa, restaurante, bistrôs, espaços que pedem modelos mais leves, confortáveis e adequados

Os designs exclusivos e atendimento próximo é o diferencial da marca no-
mercado, considerado pelas sócias do O Amor é Simples, como glamouri-
zado e caro
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O slime, uma espécie de 
massinha, é sucesso entre as 
crianças do mundo inteiro,  
pode não ser tão inofensivo 
quanto aparenta, pelo menos 
não na versão caseira. 

Apesar de se tornar mania 
fabricar a própria geleia, alguns 
dos ingredientes podem causar 
reações alérgicas e até queima-
duras, como foi no caso de uma 
menina de 11 anos de Massa-
chusetts (EUA).

Perigo para 
os pequenos
A mãe da menina norte-a-

mericana não sabia o risco que 
estava assumindo ao aderir à 
tendência de fabricar o próprio 
slime.

Massinha que é febre, tem sério 
risco que poucos pais conhecem

Com a mistura de água, 
cola líquida e bórax, a menina 
conseguiu uma geleia seme-
lhante às industrializadas. O 
que ela não esperava era sentir 
sua mão começar a esquentar e 
formigar. 

Com dor, os pais a levaram 
até um hospital, onde foi cons-
tatado que havia sofrido quei-
maduras de segundo e terceiro 
graus. Diagnosticada, desco-
briu-se que o contato da pele 
com o bórax é alérgico. 

Os médicos que acompa-
nharam o caso ressaltaram que, 
por mais que um produto pare-
ça inofensivo, ele pode causar 
sérios danos. Por isso, é impor-
tante sempre buscar por pro-
dutos testados e certificados.

As crianças, geralmente, 
têm dificuldades em aceitar 
remédios e, os pais acabam in-
ventando que os remédios são 
balas ou doces, para facilitar a 
ingestão. De acordo com a Aca-
demia Americana de Pediatria, 
isso é um erro. Para se referir 
aos medicamentos, os pais não 
devem se utilizar de subterfú-
gios.

Não minta
Quando a criança é indu-

zida a pensar que os remédios 
são balas, faz com que ela quei-
ra comer os remédios que achar 
pela casa, o que pode ocasionar 
envenenamento. 

As pílulas devem ser ar-
mazenadas em suas embala-
gens originais e trancadas em 

Por que não enganar as crianças 
dizendo que remédio é bala

armários, longe do alcance dos 
pequenos. 

É importante que as crian-

ças saibam diferenciar balas de 
remédios, assim não correrão 
riscos.

A leitura pode estar pre-
sente na vida das crianças 
ainda antes da alfabetização. 
Um estudo norte-americano 
conduzido pela Universidade 
de Nova Iorque e a Universi-
dade do Noroeste, em Chicago, 
concluiu que os benefícios não 
são apenas de aprendizagem e 
compreensão, mas são também 
comportamentais. A pesquisa 
mostrou que ler em voz alta 
pode melhorar comportamen-
tos como a agressividade e a 
hiperatividade.

Fizeram parte do estudo 
675 famílias com crianças até 
cinco anos. Destas, 225 ado-
taram o Video Interaction Pro-
ject (VIP), método que tem por 
objetivo promover uma melhor 
interação entre pais e filhos. 

Ler para os pequenos pode 
melhorar o comportamento

Ler para a criança e brincar com 
ela são as principais atividades 
sugeridas por este programa. 
Ele possui abordagens especi-
ficas para duas etapas: do nas-
cimento até os três anos e dos 
quatro anos aos cinco.

Após o período de adoção 
do método, os pesquisadores 
aplicaram testes de compor-
tamento em todas as crianças. 
A conclusão é que houve uma 
melhora significativa de com-
portamento nas crianças que 
passaram pelo método.  

Quando os pais leem para 
as crianças e brincam com elas 
diariamente, elas têm a opor-
tunidade de pensar sobre os 
personagens e seus sentimen-
tos sobre eles. Elas aprendem a 
usar as palavras para descrever 

seus sentimentos. Isso permite 
que os pequenos controlem o 
próprio comportamento quan-
do passam por sentimentos de-
safiadores como, por exemplo, 
a raiva e a tristeza. 

Outros benefícios 
da leitura em voz
alta para as crianças
As crianças se tornam boas 

leitoras quando adultas e, por 
consequência, boas escritoras 

Potencializa concentração 
e a atenção, já que para é pre-
ciso para compreender o que 
estão escutando.

A leitura, ao contrário 
da televisão, computadores 
e vídeo games, preenche a 
mente. Assim, a criatividade da 
criança é melhor desenvolvida. 

Toda simpatia da pequena Giulia Marques Erthal, de apenas 8 meses

O slime pode não ser tão inofensivo quanto aparenta, pelo menos não na 
versão caseira. 

Para se referir aos medicamentos, os pais não devem se utilizar de 
subterfúgios

A pesquisa mostrou que ler em voz alta pode melhorar comportamentos como a agressividade e a hiperatividade
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Um artigo cientifico, publi-
cado pela Science Daily revelou 
que os mascotes prestam mais 
atenção e gostam mais quando 
os seres humanos falam com 
uma linguagem simplificada e 
a voz mais aguda, que as mães 
geralmente usam para se dirigir 
aos seus filhos nos primeiros 
anos de vida.

O gato branco e surdo que 
vive no famoso Museu Her-
mitage de São Petersburgo, 
foi eleito o responsável pelos 
palpites dos jogos da Copa do 
Mundo da Rússia. Aquiles ten-
tará repetir o sucesso do pol-
vo Raul, que ganhou destaque 
na Copa de 2010.

Cachorro adora que o dono 
use voz de bebê

Esse fenômeno linguístico 
é chamado por especialistas 
de “maternês” e, para a ciência 
um mistério. Se especula que 
a mudança de vocabulário e o 
tom de voz usado ao se dirigir 
com as crianças novas ajuda na 
aquisição de linguagem, além 
de fortalecer laços emocionais. 
Usar a tática para “conversar” 

com os animais de estimação é 
um habito bastante comum nos 
países ocidentais, mas até en-
tão, não se sabia se realmente 
surtia efeito com mamíferos de 
quatro patas.

Para descobrir, o experi-
mento contou com 37 cachor-
ros, sendo 20 machos e 17 
fêmeas. Eles foram colocados 
em salas com seres humanos, 
que ora falavam conteúdo de 
interesse dos cachorros, como 
“vamos passear”, com a voz 
aguda, ora falavam conteúdo 
adulto, como “fui ao cinema”, 
com a voz normal. Os animais 
demostraram maior entusias-
mo no primeiro caso, sinal de 
que não somente se interessa-
ram pelo “maternês”, mas que 
também sabem quando o vo-
cabulário usado diz respeito a 
eles. Quando os animais pude-
ram escolher com qual interlo-
cutor teriam contato físico, eles 
optaram consistentemente pe-
los falantes de voz aguda e fala 
emotiva.

Aquiles, o gato palpiteiro 
da Copa da Rússia

Assim como o polvo Raul, 
ele terá que escolher entre 
potes de comida identificados 
com a bandeira dos países. 
O gato, que pesa 4,7 quilos, 
já “previu” que a Alemanha 
venceria a última Copa das 
Confederações, em 2017 na 
Rússia. 

A mudança de clima 
também pode ser sentida pelos 
bichinhos e o aumento da pro-
pensão as gripes também. Entre 
as principais doenças que afet-
am os animais nessa época es-
tão a traqueobronquite infeccio-
sa canina, no caso dos cães, e a 
rinotraqueite, nos gatos. Ambas 
são transmitidas por vírus  em 
contato com algum pet doente, 
principalmente em passeios 
pela rua. 

A imunização é a melhor 
forma de proteger os animais. 
Para ambas as doenças existem 
vacinas para proteção, que de-
vem ser reforçadas a cada ano.

Sinais e tratamento
Nos cães os sintomas apa-

recem com tosse seca, secreção 
nasal, espirros e até febre. Já os 
gatos apresentam secreção na-
sal, secreção ocular amarelada 
ou esverdeada, espirros febre e 

Gripe de outono também afeta os animais
falta de apetite. 

Nos dois casos o tratamen-
to é feito com antibióticos, além 
de exames de raio x de tórax 
para prevenir que evolua para 
uma doença mais grave como 
pneumonia. 

Outras alterações
que podem ocorrer
nesta época 
Conjuntivite: com o ar mais 

secos olhos dos animais podem 
ficar avermelhados, lacrimejar e 
coçar. Com isso, eles podem ten-

tar aliviar a coceira com as pat-
inhas e causar lesões ou até levar 
bactérias para os olhos. Animais 
de focinho mais curto tem maior 
incidência de conjuntivite. Para 
aliviar esses sinais, o procedi-
mento é limpeza com algodão e 
água, com muita delicadeza.

Problemas respiratóri-
os: alguns animais podem ficar 
ofegantes e sofrer de crise res-
piratória nos dias secos. O ideal 
é evitar caminhadas longas e 
brincadeiras muito ativas nesses 
dias.

Os bichinhos prestam mais atenção e gostam mais quando os seres huma-
nos falam com uma linguagem simplificada e a voz mais aguda

Assim como o polvo Raul, ele terá que escolher entre potes de comida iden-
tificados com a bandeira dos países

A imunização é a melhor forma de proteger os animais
A pequena Brida encantando nos seus 12 anos
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A simpatia de Miria Araldi Troian

Rafael De Marco aproveita as férias em alto estilo

O casal Allan Juchem e Angélica Girotto esbanjam beleza e simpatia em 
MaceióAline Favaretto aproveita o momento de paixão ao lado do namorado Gilberto Bottega Filho

A jovem Júlia Pivatto aproveita as belezas naturais da Austrália


