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Os desafios da  maternidade  
contemporânea

 Mães de diferentes idades assumem o papel 
principal no ofício de educar os filhos. Elas 
merecem o melhor presente para esse Dia das 
Mães. Confira dicas nessa reportagem espe-
cial. Páginas 08 e 09
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Transformações à vista. Vai sentir mais 
confiança para buscar seu lugar ao sol, in-
clusive no serviço. A dois, boa semana para 
melhorar o diálogo, mas controle a franqueza. 
Se está só, pode sentir atração por alguém da 
turma. Você vai lutar para conquistar o seu lu-
gar ao sol. Mas a teimosia pode queimar o seu 
filme. Os astros indicam conflitos com chefe 
ou sócio. Bom dia para fazer planos com quem 
ama. Você vai se sentir mais confiante para 
fazer transformações. Bom dia para buscar um 
novo emprego e dar uma guinada na carreira. 
Se estiver livre, aproveite para conhecer gente 
nova e paquerar.

Clara se desespera com a 
possibilidade de voltar para o 
hospício. A Grande Mãe procura 
Clara. Mariano surpreende a to-
dos ao surgir no tribunal. Mariano, 
durante seu depoimento, diz que 
ama Lívia. Mariano acusa Sophia 
de ter tentado lhe matar e ter 
cometido os outros assassinatos. 
Sophia confessa seus crimes. A 
juíza também condena Zé Victor. 
Samuel e mais dois psiquiatras 
atestem que Sophia é psicopata e 
que por isso deve ser internada em 
um hospício. Sophia recebe eletro-
choques. Lívia conta para Mariano 
que está grávida. Caetana morre. 
Mercedes diz a Josafá que quer 
ser mulher dele de verdade e os 
dois se beijam.

DEUS SALVE O REI

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

ORGULHO E PAIXÃO

ONDE NASCEM OS FORTES

Rodolfo conta a Afonso e 
Amália que Catarina mantém Au-
gusto prisioneiro na Torre de Zéria. 
Agnes aceita voltar com Selena. 
Afonso decide levar Amália para 
Cália em missão oficial. Lupércio 
constata que Constantino foi en-
venenado. Ulisses e Lupércio se 
apavoram ao constatar que Saulo 
está com a peste. Naná convida 
Ístvan para jantar em sua casa. 
Afonso ordena Romero a tomar 
todas as providências para conter 
o avanço da peste. Catarina revela 
a Amália que ajudou Afonso fugir 
da pedreira.

Simplício e Maria conseguem 
escapar da blitz. Rosinete humil-
ha Joana e seduz Ramiro. Sim-
plício conta para Orlando onde ele 
e Maria estão escondidos. Plínio 
ouve Maria marcar um encontro 
com Hermano e Pedro teme pela 
segurança do filho. Ramiro exige 
que Joana lhe entregue a pesqui-
sa completa sobre as reservas 
de bentonita nas terras de Samir. 
Simplício desconfia quando Maria 
deixa a casa de Tião das Cacimbas. 
Cássia vai à casa de Ramiro. Pedro 
se preocupa com Hermano e de-
cide ir atrás do filho. Samir procura 
Pedro e Joana o atende. A polícia 
vai atrás de Hermano e Maria.

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

Fique de olho nas oportunidades de au-
mentar seus ganhos. Pode ter chance de qui-
tar uma dívida. Tudo indica que vai abrir mão 
de seus interesses para passar mais tempo 
com a família. Clima descontraído na paque-
ra. Você vai se sentir mais responsável pelos 
parentes e pode ter que abrir mão de alguns 
interesses pessoais por causa da família. 
Bons papos vão aumentar a sintonia com 
seu amor. A Lua indica uma fase lucrativa e 
você deve ficar de olho nas oportunidades de 
aumentar seus ganhos. Talvez queira passar 
mais tempo com a família. No amor, mostre 
que quer segurança.

No trabalho, bom momento para vencer 
o desânimo e reivindicar melhorias. Pode ter 
chance de ganhar mais. Não misture dinhei-
ro com amizade. Companheirismo com sua 
cara-metade. Se você está paquerando, tome 
a iniciativa. Evite comentar seus problemas 
com qualquer um e não acredite em tudo 
que os outros dizem. Pode se aborrecer com 
mentiras e fofocas. Romance secreto pode ser 
descoberto: todo cuidado é pouco! Você vai se 
sentir mais confiante para dizer o que pensa. 
No trabalho, é um bom momento para apre-
sentar propostas e reivindicar melhorias. En-
contros descontraídos vão animar o romance.

No trabalho, vai se sair melhor se 
agir a sós. Evite confiar demais nas pes-
soas. Ótimas ideias para ganhar dinheiro. 
No amor, algo pode despertar sua insegu-
rança. Cuidado com brigas e cobranças. 
Seus planos podem ser prejudicados por 
falta de grana. No trabalho, você vai querer 
mais liberdade e pode se sair melhor sozin-
ho(a). No romance, é um ótimo dia para fa-
lar do futuro. O desejo de ganhar dinheiro e 
garantir seu futuro será maior. No trabalho, 
prefira agir a sós, sem revelar seus planos. 
No amor, talvez queira manter um romance 
em segredo.

Mostre do que é capaz no trabalho e 
há chance de promoção. Parceria favoreci-
da, ainda mais com quem tem afinidade. Na 
paixão, ótima sintonia. Período favorável para 
fazer planos com seu bem. Na conquista, vai 
arrasar. Não se deixe contaminar por pessoas 
pessimistas. Saia de perto e não permita que 
nada abale a sua fé. Pode ter dificuldade para 
se concentrar no trabalho. Ótima sintonia na 
vida a dois. Pode ter boas oportunidades de 
brilhar no trabalho: mostre do que é capaz e 
fique de olho em uma chance de promoção. 
A união pede mais confiança e cumplicidade: 
façam planos juntos. Ninguém tem facilidade 
para conquistar amigos como você.

No serviço, vai mostrar vontade de 
aprender. Boa semana para trabalhar em 
equipe. Planos que fez talvez tenham que 
ser revistos. Cumplicidade na vida a dois. 
Pessoa de outra cidade ou amigo pode te 
surpreender na paquera. O dia pode trazer 
imprevistos, mudanças e decepções. Talvez 
tenha que rever alguns planos. Não espere 
nada cair do céu: lute pelo que quer. A cria-
tividade será seu trunfo na intimidade. Ótimo 
astral para colocar em prática seus projetos 
para o futuro. Busque aliados e trabalhe em 
equipe. Aprender tudo que puder irá contri-
buir com seus planos. No romance, valorize 
as afinidades.

Há chance de fazer parceria vantajo-
sa no emprego. Imprevistos podem ocor-
rer seja numa viagem ou em algum com-
promisso seu. Desejos à flor da pele. Use 
sua criatividade para inovar no sexo. Boa 
semana para tomar decisões importantes 
a dois. Trabalhar em equipe será uma boa 
opção. Mas não tente impor demais as suas 
vontades ou opiniões. Compromisso de 
trabalho, casa ou família pode atrapalhar 
seus planos no amor. Os astros convidam 
você a correr atrás de seus desejos mais 
ambiciosos. Descarte tudo que não usa 
mais: abra espaço para novas energias. 
Fase de realizações no romance. 

Pode pintar dinheiro inesperado, mas 
também deve ter gastos extras ou perder 
grana em negócios arriscados. Desafios no 
trabalho como fofocas e atrasos. Tudo tran-
quilo na vida amorosa. Você pode enfrentar 
alguns desafios nos estudos ou no empre-
go. Convém ter muito cuidado com fofocas, 
atrasos e mal-entendidos. Atração por co-
lega pode aumentar: converse antes de se 
envolver. Trabalho em sociedade tem tudo 
para dar certo. Você também pode sentir 
uma vontade maior de sair de casa. Boa fase 
para estudos. Pode iniciar um namoro ou au-
mentar a união com quem ama. Nos assuntos 
do coração, a sua palavra-chave é segurança.

Trabalho em equipe ou com parente 
vai exigir jogo de cintura. Se estiver pensan-
do em mudar algo na sua vida, os astros dão 
uma força. Sucesso na conquista. A dois, mui-
to carinho e romantismo. Procure ser mais 
realista ao lidar com dinheiro. Controle bem 
os gastos e evite extravagâncias para não se 
arrepender. Use seu carisma para motivar 
os colegas. Se você quer mudar algo em sua 
vida, é hora de falar menos e fazer mais. Os 
astros darão a maior força para quem deci-
dir cortar um vício. Clima sedutor na paquera 
e no romance. Assim como em tudo na sua 
vida, você se dedica para deixar o ambiente 
profissional leve, harmonioso e tranquilo.

Evite atitudes autoritárias no serviço: 
pode rolar discussão. Parceria pode ajudar 
a ganhar dinheiro. União firme, mas ficará 
melhor ainda se conversar e resolver as-
suntos de rotina. Muito charme na paquera. 
Tensões vão rondar o convívio com parentes, 
principalmente para quem trabalha em casa. 
No trabalho, pode retomar um antigo proje-
to. Não deixe ninguém interferir na sua vida 
sentimental. Você pode ganhar dinheiro com 
uma sociedade, mas terá que evitar extra-
vagâncias para não torrar tudo de uma vez. 
Use seu charme para conquistar alguém ou 
estimular o convívio com quem ama. Você se 
entrega de corpo e alma.

Ideias criativas. Pode ganhar grana 
com algo que faz em casa. Mas os astros 
avisam para controlar melhor seus gastos. 
Namoro ou paquera tem tudo para ficar mais 
sério. Romance protegido e em harmonia. 
Convém pensar muito bem antes de expor 
suas opiniões, pois é grande o risco de não 
ser compreendido(a) ou deixar escapar um 
segredo e acabar arrumando confusão. Ro-
mance carinhoso. Declare-se! O Sol renova 
sua vitalidade. Aproveite para mergulhar 
no trabalho, concluir tarefas pendentes e 
resolver assuntos de rotina. Bom dia para 
fazer um check-up. Valorize a estabilidade 
da união.

Com seu carisma em alta, pode conse-
guir o que quiser no trabalho e na vida pes-
soal. Boa semana para retomar uma ideia 
do passado ou negociar algo importante. No 
amor, boas surpresas. Com relação à grana, 
pense no futuro e corte tudo que for supér-
fluo. Você pode até fazer uma fezinha, mas 
não aposte alto demais. Ciúme exagerado de 
amigo(a) pode ser amor: avalie o que sente. 
Você vai conseguir o que quiser com seu ca-
risma tanto no trabalho quanto na vida pes-
soal. A paquera vai rolar solta e uma paixão 
proibida pode ser irresistível. Na união, muito 
diálogo. Amável, fiel e supercompanheiro, 
esse signo adora receber e dar carinhos.

Darcy pede Elisabeta em nam-
oro, e afirma que não a pression-
ará sobre o casamento. Julieta e 
Olegário vão ao encontro de Xavi-
er, sem saber que é Virgílio quem 
conduz a charrete. O Motoqueiro 
Vermelho segue o rastro de Julieta. 
O Barão se emociona ao admirar 
a foto de Zumira. Rômulo resgata 
Cecília na casa de Ofélia e promete 
cuidar da esposa. Ema pensa em 
voltar ao Vale do Café, mas Ernes-
to a convence a permanecer em 
São Paulo ao lado dos amigos. Fani 
finge apoiar Cecília, que é rechaça-
da por Tibúrcio. Susana insinua ao 
Lorde Williamson que Darcy con-
tinua envolvido com Elisabeta. Ema 
pede abrigo a Elisabeta no cortiço. 
Xavier ameaça a vida de Julieta. 
Motoqueiro Vermelho salva Julieta, 
mas é atingido por Xavier. 

A apresentadora Xuxa Me-
neghel publicou no Instagram 
uma despedida para sua mãe, 
que morreu na terça-feira (08), 
aos 81 anos. Dona Alda sofria de 
um avançado estágio do Mal de 
Parkinson há uma década. “Meu 
passarinho voou... e vai pintar um 
lindo pôr de sol para nós. Obrigada 
por todas as orações”, escreveu a 
apresentadora. 

Na última semana, Xuxa pediu 
aos seguidores que orassem pela 
mãe, a quem chamava de “minha 
guerreira”.  “Tem alguns anos que 
minha Aldinha não pode mais nos 
beijar ou abraçar... Tem alguns 
anos que a minha guerreira tá fa-
zendo de tudo pra ficar aqui com 
a gente... Tem alguns anos que eu 
me pergunto pq ela sofre tanto, já 
que só deu amor para quem con-
heceu... Tem alguns tantos anos 
que eu me pergunto o que eu fiz 
para merecer a melhor mãe do 
mundo??? Tem alguns anos que 
eu peço um milagre”, destacou, em 
janeiro.

Dona Alda foi responsável 
por criar o uniforme usado pelas 

Xuxa lamenta morte da mãe, Dona Alda

Dona Alda lutava contra o Mal de Parkinson há mais de uma década

paquitas durante o Xou da Xuxa 
e sempre esteve ao lado da apre-

sentadora, incentivando a sua car-
reira. No ano passado, Xuxa per-

deu o pai, Luis Floriano Meneghel 
e em 2015, o irmão, Cirano.
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Eles gostam de beleza, de ir 
as compra e adoram a internet. 
Inúmeros homes e mulheres com 
mais de 50 anos tem buscado na 

Ageless, movimento da beleza sem idade
beleza uma forma para vier mais e 
melhor.

Com mais tempo e liberdade, 
essa fase da vida é ideal para se di-

vertir testando produtos, truques 
e dicas de beleza sem medo de ar-
rar e ser feliz. 

Ageless significa literalmente 
“sem idade” em inglês. É um novo 
termo que vem sendo utilizado 
para definir as pessoas com 50 
anos ou mais que não se definem 

pela idade.

O que significa 
“não ter idade”?
Quer dizer, sobretudo, estar 

livre das amarras impostas pela 
sociedade. Conseguir se libertar 
do que leva muitos homens e mul-

heres a dizer que não tem mais 
idade para fazer isso, seja lá o que 
“isso” for. É escapar do aprisiona-
mento que pode ser o lugar, o com-
portamento ou a vida imaginada 
pelos mais novos ao se atingir um 
determinado patamar etário.

Com tantas opções de esmal-
tes disponíveis no mercado fica 
difícil escolher qual levar para 
casa. Se decepcionar com a cor 
que não correspondeu às expecta-
tivas e se mostrar muito diferente 
do vidrinho acontece. Uma marca, 
tentando evitar essa situação e 
criou um esmalte que permite te-
star a cor antes da compra.

O diferencial desse esmalte 
está na embalagem. Na tampa 
de cada vidrinho, há uma unha 
postiça fixada onde é possível en-
caixá-la nas unhas para ver como 
a cor ficará quando aplicada. Ao 
todo, foram lançados 48 tons de 
esmaltes que também são vega-
nos e seven-free, ou seja, não pos-
suem ingredientes tóxicos. Eles 

Marca cria esmalte que possui 
embalagem que permite testar a 
cor antes de comprar
O segredo é simples e está na tampa

são vendidos no site da marca, 
mas infelizmente, ainda não entre-
gam no Brasil.

É só encaixar a unha postiça da tampa 
e pronto

Não faltam exemplos de pioneiros que provaram que não existe prazo de validade 
para ter estilo

O importante é se sentir livre para expressar a sua individualidade. E, para isso, a 
moda sempre será aliada.

Os homens também estão adquirindo 
esse movimento
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Com feira de artesanato e feira 
de produtos agroindustriais do pro-
jeto “Selo Sabor de Bento” o Brique 
Colonial ocorre no segundo sábado 
de cada mês, com participação de 
cerca de 20 artesãos e agroprodu-
tores. A próxima edição está marca-
da para este sábado (12), na Via del 
Vino, das 8h às 17h. Em caso de mau 
tempo, o evento será cancelado.

Brique Colonial na Via Del Vino
Produtos 
comercializados
- suco de uva
- biscoito caseiro
- geleia caseira
- artesanato típico regional
- queijos e embutidos (ins-

pecionados pelo Serviço de Ins-
peção Municipal - SIM)

O evento reúne entidades 
beneficentes, pessoas jurídicas e 
físicas que comercializam artesa-
nato, peças de vestuário, calça-
dos, artigos de bazar, alimenta-

ção (conservados) e produtos em 
geral. A 6ª edição do Brique deste 
ano está marcada para este sába-
do (12), a partir das 8h, na Praça 
Centenário.

6ª edição do Brique da Praça

A maternidade é um momen-
to único na vida de uma mulher 
e a partir do momento em que 
assumem este papel, há um in-
grediente especial que atua em 
conjunto: o signo. É nesta temáti-
ca que até o dia 29 de maio, a 
comunidade de Bento Gonçalves 
está convidada para apreciar a 
mostra fotográfica “Signo de Mãe”, 
de Natiele Machado, na Fundação 
Casa das Artes. A atração é aberta 
ao público. 

“Todas as mulheres têm um 
jeito especial de criar e cuidar dos 
filhos e, de acordo com o seu si-
gno, a personalidade de cada mul-
her faz com que ela encare esse 
papel de uma forma diferente. Há 
mães mais ansiosas, mais brin-
calhonas, mais descontraídas ou 
rígidas. Quero mostrar, também, 
que nenhuma mãe deve deixar de 
ser mulher por ser mãe”, pontua a 
Natiele. 

De origem bento-gonçalven-
se, a artista quer contar histórias 
e busca isso da forma mais ver-

Mostra na Casa das Artes aborda maternidade

dadeira possível. “Fotografias são 
narrativas. É uma janela que nos 
aproxima do humano. Por isso, sou 
alguém que se encanta com a per-
feição da natureza, com a original-
idade que cada um carrega, com 
a leveza da qual se pode levar a 
vida e a intensidade que se pode 
aproveitar cada segundo dessa 
magia que é viver quando segui-

mos nosso coração”, destaca. 
Desde pequena, Natiele é fas-

cinada pelo mundo das imagens. 
No ensino médio, quando tinha 
17 anos, surgiu a oportunidade de 
fazer um workshop de fotografia 
e ela, em seguida, comprou a sua 
primeira câmera e realizou outros 
cursos da área. “Tenho certeza 
que é o que eu vou fazer pelo res-
to da vida, não tem coisa que eu 
ame mais nesse mundo. Esse ano 
eu definitivamente larguei todas 
as outras coisas que eu ainda fa-
zia pra me dedicar inteiramente 
ao meu trabalho, e eu não poderia 
pensar em outra forma de marcar 
essa nova fase se não homenage-
ando minha mãe que sempre me 
ajudou e sempre foi minha princi-
pal incentivadora”, ressalta.

Serviço
O que: “Signo de Mãe”, de Natiele 
Machado
Período de visitação: até 29 de 
maio
Horário de visitação: 08h00 às 
11h45 e das 13h30 às 17h45, na 
Galeria de Arte do 3º andar da 
Fundação Casa das Artes, Rua 
Herny Hugo Dreher, 127, bairro 
Planalto
Entrada franca

O ganhador do Oscar de an-
imação de 2012 é um filme total-
mente inovador do estúdio Disney. 
Passa na Idade Média, não tem 
príncipe encantado (aliás, todos 
os príncipes do filme não têm nada 
de encantado) e foca-se na prince-
sa Merida, ruiva, fora dos padrões 
empregados pela Disney. O mais 
legal, porém, é a abordagem da 

Para assistir no domingo: Valente, uma animação 
sobre relação e conflitos entre mães e filhas

relação entre mãe e filha (por isso 
vale como programa de família). A 
mãe, a rainha Elinor, quer impor 
um casamento para a filha, desti-
no comum das jovens até poucos 
anos atrás. A filha, valente (por 
isso o título), excelente no arco e 
flecha e tudo, menos uma vaidosa 
princesa a se preocupar com a sua 
aparência, não quer se casar. Ela, 

em uma cena hilária, inclusive dis-
puta a sua própria mão em casa-
mento, querendo o direito de faz-
er suas próprias escolhas. A mãe, 
contudo, não emprega o casório 
apenas por convenção, mas sim 
porque acredita que sendo feliz 
assim, a filha também o será. É 
uma alusão ao pensamento: “o que 
é bom para mim será para você”. 
Irritada, Merida pede a uma bruxa 
para mudar a sua mãe, que aca-
ba transformando-a em um urso. 
Para desfazer o feitiço, a princesa 
e a rainha se unem em uma grande 
missão e aprendem a respeitar 
suas diferenças. Outro fato inter-
essante do filme é a construção 
da personalidade da rainha, que 
mesmo mulher e, portanto, figura 
“adereço” no trono, é o ponto de 
equilíbrio nos assuntos do reino e 
mostra que sabe administrar sit-
uações e lidar com conflitos man-
tendo a calma. Filme vale a pena a ser assistido em “família”

Você estuda, trabalha e lida 
com o serviço de uma casa. Es-
tas funções são atribuídas ger-
almente às mães (claro, com ex-
ceções) na maioria das vezes as 
mais presentes em reuniões es-
colares em horário de trabalho, 
consultas médicas- também em 
horário de trabalho- e todos os 

Erin Brockovich lida com a responsabilidade de cuidar três filhos paralelamente 
à profissão

Erin Brockovich-Uma 
mulher de talento

tipos de apresentações. O filme 
Erin Brockovich - Uma Mulher 
de Talento, de 2000, protag-
onizado por Julia Roberts, é a 
dramatização real da person-
agem-título e mostra uma mãe 
solteira de 3 filhos, que além de 
cuidar deles é uma excelente 
profissional. 

Mostra iniciou na terça-feira e segue até o dia 29 de maio

Ensaio aborda relação da maternidade



///  Trends ///  Gazeta   ///  11 de maio de 2018tecnologia

A rede social Twitter pediu aos 
seus usuários para alterar suas 
senhas preventivamente, após ter 
encontrado uma falha em seu pró-
prio serviço, informou o grupo em 
um tuíte. 

“Recentemente descobrimos 
um bug (erro) que armazenava as 
senhas não ocultas em um regis-
tro interno. Corrigimos o bug e não 
temos nenhum indício de que haja 
invasão ou uso fraudulento de nin-
guém”, diz a mensagem do Twitter, 
recomendando aos usuários alte-
rar sua senha “por precaução”.

O Twitter explicou o erro em 
seu blog com o título “Mantenha 
sua conta segura”, que não escla-
rece quantas senhas foram afeta-
das.

O grupo argumentou que 
“oculta as senhas através de um 
processo de hash utilizando uma 
função chamada bcrypt, que subs-
titui a senha real por uma série 
aleatória de números e letras ar-
mazenado no sistema do Twitter”.

Empresa diz, no entanto, que medida é ‘precaução’, 
já que não há indícios de invasão ou uso indevido 
de dados

A rede social Twitter pediu aos seus 
usuários para alterar suas senhas pre-
ventivamente 

Twitter pede que usuários mudem suas 
senhas após descobrir falha interna

“Isso permite que nossos sis-
temas validem suas contas sem 
revelar suas senhas, que é uma 
norma da indústria”, continua o 
blog.

O grupo lamentou “profun-
damente” o ocorrido. “Reconhe-
cemos e apreciamos a confiança 
que vocês depositam em nós e nos 
comprometemos a ganhar essa 
confiança todos os dias”, disse a 
seus usuários.

A ação do Twitter na bolsa em 
2013, caiu 1,14%, a US$ 30,32.

O Google anunciou nesta 
semana a cisão de seu sistema 
operacional Android para eletro-
domésticos e outras máquinas, 
após resultados mistos dos des-
dobramentos do Android para 
carros, smartwatches e televiso-
res.

O “Android Things” chega 
no início a conferência anual do 
Google para desenvolvedores e 
pode levar o assistente virtual 
do Google Assistant a refrigera-
dores, robôs e designs familiares 
para caixas registradoras e má-
quinas de venda automática.

Google lança Android Things 
para eletrodomésticos
Android Things pode levar o assistente virtual do 
Google para caixas registradoras e máquinas de 
venda automática

“O objetivo é permitir que 
eles sejam montados de forma 
mais rápida, barata e segura”, 
disse Venkat Rapaka, diretor de 
gerenciamento de produtos do 
Google.

Os recursos do Android têm 
como objetivo dar aos usuários 
uma interface consistente em 
todos os dispositivos, enquanto o 
Google e seus parceiros de negó-
cios se beneficiam de uma forma 
padronizada de distribuir seus 
aplicativos.

Retorno financeiro
Embora o Google não cobre 

fabricantes de hardware pelo An-
droid, a empresa espera gerar um 
retorno, já que os consumidores 
usam novos gadgets para usar 
a pesquisa, assistir a vídeos no 
YouTube e comprar conteúdo de 
sua Play Store.

O sistema operacional An-
droid alimenta muitos dos smar-
tphones do mundo e direciona os 
consumidores para os aplicativos 
de cunho financeiro do Google.

Mas o Google tem lutado para 
ampliar o domínio do Android em 
outras áreas nos últimos quatro 
anos, disseram analistas de tec-
nologia e finanças.

O Android Automotive ainda 
não está profundamente integra-
do em nenhum carro. O forne-
cimento de smartwatches com 
Google’s Wear OS foi superados 
em número de dispositivos pela 
rival Apple ano passado, segundo 
a empresa de pesquisa IDC.

Em cada categoria, o sistema 
Android, do Google, apresentou 
menos participação de mercado 
no ano passado do que as varian-
tes do Android personalizadas 
pelo fabricante, menos proveito-
sas para o Google porque geral-
mente não são pré-carregadas 
ou compatíveis com seus aplica-
tivos.

Cambridge Analytica, con-
sultoria política responsável pelo 
vazamento de dados do Facebook 
para usar na campanha de Donald 
Trump à presidência dos Estados 
Unidos, anunciou que está encer-
rando “imediatamente” as opera-
ções após dar entrada em um pe-
dido de falência.

A empresa atribui sua situa-
ção financeira ruim à repercussão 
negativa do uso indevido dos da-
dos de 87 milhões de usuários da 
rede social.

“Ao longo dos últimos meses, 
a Cambridge Analytica foi alvo de 
numerosas acusações infundadas 
e vilanizada por atividades que 
não só são legais, como também 
são amplamente aceitas como um 
componente padrão dos anúncios 
online, tanto na arena comercial 
quanto na e política”, informou a 
empresa, em comunicado.

Formalmente, a SCL Elec-
tions, empresa-mãe da Cambridge 
Analytica, entrou com um pedido 
de falência no Reino Unido e in-
formou que em breve o processo 
também atingirá sua subsidiária 
nos Estados Unidos . A companhia 
já escolheu a firma de auditoria 
Crowe Clark Whitehill para auxili-
á-la no processo de fechamento.

“Apesar da condição financial 
precária da companhia, a Cambri-
dge Analytica pretende cumprir 
com todas suas obrigações com 
os funcionários, incluindo aquelas 
com respeito a aviso prévio, inde-
nização e outros pagamentos.”

A empresa atribui sua situação financeira ruim à repercussão negativa do uso in-
devido dos dados de 87 milhões de usuários da rede social

Consultoria política britânica é pivô do escândalo de vazamento de dados do 
Facebook para campanha de Donald Trump à presidência dos EUA

Cambridge Analytica anuncia 
fim de suas operações

O escândalo do Facebook
 Em 17 de março, os jornais 

“New York Times” e “Guardian” 
revelaram que os dados de mais 
de 50 milhões de usuários do Fa-
cebook foram usados sem o con-
sentimento deles pela Cambridge 
Analytica. Dias depois, o próprio 
Facebook retificou a informação e 
passou a estimar em 87 milhões o 
número de pessoas atingidas.

A empresa britânica de aná-
lise política acessou o grande vo-
lume de dados pessoais após um 
teste psicológico, que circulou na 
rede social anos atrás, coletar in-
formações. Os dados recolhidos 
não eram só os das pessoas que 

toparam fazer o teste. Havia tam-
bém informações de milhões dos 
amigos delas. 

Para ter a acesso ao gigan-
te estoque de dados, o teste 
não precisou usar hackers ou 
explorar brechas de segurança. 
Apenas aproveitou que, na épo-
ca, o Facebook dava a liberdade 
para seus usuários autorizarem 
o acesso aos dados de seus ami-
gos. O passo seguinte, no entanto, 
estava fora do raio de atuação do 
Facebook: após a coleta dos da-
dos, o desenvolvedor do teste os 
compartilhou com a Cambridge 
Analytica.

Os recursos do Android têm como objetivo dar aos usuários uma interface consis-
tente em todos os dispositivos
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O aplicativo do Facebook vai 
ganhar um serviço de paquera nos 
moldes de apps como Tinder e Ha-

Usuários poderão criar um perfil ‘para encontros’ separado do original e rece-
ber sugestões de pessoas com base em preferências e gostos parecidos

De acordo com o Facebook, será possível criar um perfil “para encontros” sepa-
rado do original. E a partir dele receber sugestões de pessoas a partir de suas 
preferências, gostos e amigos em comum

Facebook vai ganhar serviço de 
paquera nos moldes do Tinder

ppn, anunciou Mark Zuckerberg, 
criador e CEO da rede social.

De acordo com o Facebook, 

será possível criar um perfil “para 
encontros” separado do original. E 
a partir dele receber sugestões de 
pessoas a partir de suas preferên-
cias, gostos e amigos em comum.

A rede social afirma que tudo 
que os usuários fizerem dentro 
do serviço de paquera não será 
mostrado a seus amigos. Os testes 
com o novo recurso começam ain-
da neste ano.

“Isso servirá para a constru-
ção de relacionamentos reais e de 
longo prazo, e não apenas cone-
xões”, disse Zuckerberg ao divul-
gar o plano em um discurso na F8, 
conferência anual de desenvolve-
dores do Facebook.

Com a novidade, também será 
possível descobrir pessoas com 
interesses similares em grupos e 
eventos organizados dentro do 
Facebook.

O Facebook anunciou que Ins-
tagram e WhatsApp, dois de seus 
mais populares aplicativos, passa-
rão em breve a fazer chamadas de 
videoconferência em grupos.

As novidades foram divulga-
das pelo presidente-executivo da 
rede social, Mark Zuckerberg, du-
rante a F8, conferência para de-
senvolvedores da empresa. 

Como o WhatsApp já realiza 
conversas em vídeo, a novidade 
será a possibilidade de reunir mais 
de uma pessoa em uma conferên-
cia.

O Instagram, por sua vez, per-
mite atualmente apenas conversas 
em texto. Com isso, o aplicativo da 
rede social de fotos ganhará de 
uma só vez a capacidade de fazer 
ligações em vídeo e de reunir mais 
indivíduos em uma só chamada de 
vídeo.

O Facebook não informou 
quando os novos recursos chegam 
a WhatsApp e Instagram. As con-
versas em vídeo já estão em fase 
de testes na rede social de fotos.

Novidade foi anunciada pelo Facebook, que não 
detalhou quando os novos recursos chegarão aos 
aplicativos

As novidades foram divulgadas pelo 
presidente-executivo da rede social, 
Mark Zuckerberg, durante a F8, con-
ferência para desenvolvedores da em-
presa

WhatsApp e Instagram terão 
chamadas de vídeo em grupo

O LG G7 ThinQ é o lançamen-
to da LG, com foco em inteligência 
artificial. A ficha técnica avançada 
e a câmera dupla colocam o celu-
lar no páreo com os modelos de 
outras marcas populares, como o 
Moto Z2 Force. O carro-chefe da 
Motorola em 2017 chegou com a 
promessa da tela “inquebrável” e 
memória RAM de 6 GB – tudo isso 
por um preço competitivo para o 
segmento: R$ 2.999.

A seguir, você descobre como 
a ficha técnica do LG G7 e do Moto 
Z2 Force se compara, e fica por 
dentro de qual deles é a melhor 
escolha para o seu perfil de uso.

Design
 O LG G7 ThinQ e o Moto Z2 

Force têm propostas bem difer-
entes. O modelo da LG, que usa 
o design mais estreito e alto pro-
porcionado pela tela de aspecto 
19,5:9, tem um visual mais atual, 
em virtude da tela de bordas re-
duzidas e ausência de botões no 
painel dianteiro. Já o Moto Z2 
Force tem uma aparência mais 
tradicional, com tela larga (16:9) e 
bordas pronunciadas.

Talvez o detalhe mais chama-
tivo – e polêmico entre os dois – 
seja o recorte no topo da tela do 
LG G7, reproduzindo a solução da 
Apple no iPhone X. No entanto, 
vale lembrar que a protuberân-
cia da câmera nos celulares Moto 
também já foi criticada por usuári-
os.

Do ponto de vista da resistên-
cia, a LG afirma usar o Gorilla Glass 
5 para revestir todo o smartphone. 
Além disso, a marca sul-coreana 
anunciou que o celular passou por 
testes intensos de estresse a pon-
to de garantir selo de resistência e 

LG G7 vs Moto Z2 Force: conheça as 
diferenças entre os celulares premium
Smartphone da LG tem ficha técnica mais atual e inteligência artificial; 
Motorola aposta em tela “inquebrável” 

durabilidade designado a equipa-
mentos de uso militar.

Do outro lado, a Motorola usa 
a chamada “tela inquebrável”, que 
dá o nome Force ao celular, capaz 
de, na avaliação da marca, não es-
tilhaçar e não trincar. Em nossos 
testes iniciais, na época do lança-
mento, o telefone resistiu a uma 
queda de 2 metros de altura.

Nas dimensões, o Z2 Force 
fica com 155,8 x 76 x 6,1 mm e 
pesa 143 gramas. O G7 é bem mais 
pesado, a 162 gramas. Os dois ce-
lulares têm a certificação IP68, 
resistindo a imersões em até 1,5 
metro de água por, no máximo, 30 
minutos.

Tela 
Uma das diferenças mais per-

ceptíveis entre os dois celulares 
está na tela. Embora tenham res-
oluções equivalentes, Moto Z2 
Force e LG G7 ThinQ apresentam 
aspectos diferentes. O telefone 
da Motorola tem a proporção 16:9, 
mais tradicional, em suas 5,5 pole-
gadas; já o G7 apresenta tela mais 
alongada, no formato 19,5:9, em 
6,1 polegadas.

Na resolução, o G7 ThinQ tem 
3120 x 1440 pixels, o que resulta 
em uma densidade de 564 ppi. O 
Z2 Force, com 2560 x 1440 pixels, 
atinge 534 ppi, ficando um pouco 
atrás. Se, para você, a qualidade de 
imagem e tela são critérios impor-
tantes, é bom ter em mente que a 
diferença de 30 ppi em favor do 
novo LG não deve ser perceptível, 
e ambos tendem a oferecer ima-
gens com alta definição.

Com relação ao entalhe no 
topo da tela do G7, o usuário pode 
“desligar” as áreas no entorno do 
recorte, fazendo com que o ental-

he efetivamente “desapareça” no 
topo da tela.

Processador, memória
RAM e armazenamento
 Os dois celulares são calça-

dos por processadores avançados 
da Qualcomm. Entretanto, lançado 
em 2017, o Moto Z2 Force acaba 
usando uma geração anterior: o 
Snapdragon 835, de oito núcle-
os, e velocidades que chegam a 
2,45 GHz. O G7 ThinQ, lançado em 
2018, tira proveito do Snapdragon 
845, que pode rodar a 2,8 GHz.

Na memória RAM, a Motoro-
la recupera terreno. Com 6 GB, o 
Z2 Force tem 2 GB a mais do que 
o LG G7. Essa característica é im-
portante para a fluidez do uso de 
apps no dia a dia. A memória RAM 
armazena tudo que o sistema usa 
enquanto funciona. Mais memória 
RAM significa maior velocidade 
para tarefas no smartphone, e 
também maior conveniência, já 
que o celular terá mais espaço 
para guardar o estado de mais 
aplicativos abertos.

Em todo caso, os dois modelos 
têm especificações técnicas que 
não devem decepcionar gamers e 
usuários mais exigentes.

Uma das diferenças mais perceptíveis 
entre os dois celulares está na tela. 
Embora tenham resoluções equiva-
lentes, Moto Z2 Force e LG G7 ThinQ 
apresentam aspectos diferentes

Hoje em dia, é difícil não cair 
na tentação de passar alguns min-
utinhos navegando na internet. No 
computador ou no celular, conec-
tar-se é quase uma palavra de or-
dem. Mas para que a diversão seja 
completa, é preciso ficar de olho 
em algumas dicas de segurança 
digital. 

Mantenha o seu
sempre antivírus 
atualizado
Todos os dias, milhares de vírus 

são criados e despejados na maior 
rede de informações do mundo, a 
world wide web. É por isso, que os 
antivírus precisam estar sempre at-
ualizados, mas que sejam capazes 
de barrar essas ameaças virtuais. 
Além disso, é possível ser infectato 
por dispositivos móveis com vírus, 
como os pendrives. Mantenha sem-
pre habilitado a opção de atual-
ização automática do antivírus. 

Use senhas complexas
Estimativas dizem que a 

grande maioria das pessoas usam 
senhas fracas para logins, o que 
diminui consideravelmente a se-
gurança de suas contas. A senhas 
fracas são: “12345”, “00000”, 
nome de bichos, familiares, datas 
de aniversário, local de nascimen-
to, palavras como “deus”, e até de 
super-heróis. Sempre que for in-
ventar uma senha, procure usar 
números e letras, minúsculas e 
maiúsculas, e de preferência, tro-
que de tempos em tempos. Ah, não 
esqueça de trocar a senha caso 
você precise dividi-la com alguém. 
Quanto mais pessoas souberem da 

Cinco dicas sobre segurança 
digital para o dia a dia

sua senha, menos seguro vai ser. 

Cuidado com o comércio
eletrônico e internet
banking
A facilidade das compras on-

line, além de muitos descontos e 
produtos exclusivos, conquistou 
o brasileiro. Caso você esteja in-
teressado em algum produto de 
uma loja desconhecida, pesquise 
bem sobre o site. Veja se há rec-
lamações e como o site é avaliado. 
Na hora da compra, verifique se o 
computador não está infectado 
com vírus, eles podem “roubar” 
as suas informações, inclusive do 
cartão de crédito. Evite também 
usar computadores com conexão 
pública. 

Sempre use o botão 
“sair” ou “logoff”
Uma dica bem simples é sem-

pre que usar o e-mail ou alguma 
conta segura, seja um site, fórum 
, ou redes sociais, use o botão de 
“sair”, em alguns casos, “logout” 
ou “logoff” para se desconectar do 
serviço. Dessa maneira, outras pes-
soas não irão usar a sua conta.

Cuidado com 
e-mails falsos
E-mails falsos são usados na 

internet para atrair usuários para 
“armadilhas” virtuais. Esses e-mail, 
geralmente, oferecem prêmios ou 
promoções. A finalidade desses 
e-mails é roubar dados pessoais 
e bancários para aplicar golpes. 
Fique atento se o e-mail tem erros 
de português ou links para web-
sites estranhos. 
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Novos tempos, novas mães. 
E tem de todos os tipos. Famosa, 
executiva e até mesmo baladeira. 
Cada uma a seu jeito, elas procu-
ram fazer o máximo para manter 
a prole em segurança. Montam 
esquemas com ajuda de parentes 
e empregados para que nada falte 
quando estiverem ausentes, justa-
mente porque a maioria trabalha. 
Para não perder momentos impor-
tantes dos pequenos, fazem ver-
dadeiros malabarismos. Vale levar 
o laptop para a escola do filho. As-
sim, enquanto o acompanham na 
fase de adaptação, administram o 
escritório de longe. Também vale 
levar o filho para o trabalho.

Elas têm fama de serem to-
das iguais, mas não é bem assim. 
Embora tenham características 
semelhantes, como o cuidado e 
preocupação com o bem-estar dos 
filhos, cada mãe é única, e se des-
taca por alguns traços da sua per-
sonalidade. E é isso que faz com 
que tenham um jeito particular de 
demonstrar seu amor e se relacio-
nar com os filhos. Tem aquela que 
é controladora, a antenada, a su-
perprotetora, a coruja, a amiga, e 
por aí vai. 

O jornal Gazeta fez uma lista 
com 13 ‘tipos’ de mãe que todo 
mundo conhece, seja a sua própria 
ou a de um amigo próximo. É cla-
ro que pode existir muitos outros 
tipos que não entraram na lista, 
porque embora sejam singulares, 
as mães também são plurais. Por 
isso, não se assuste se você identi-
ficar que a sua se encaixa em mais 
de um tipo, porque mãe é assim 
mesmo, é multitarefas e tem mul-
tipersonalidade.

Confira e 
identifique a sua
Mãe que é mais legal que o fi-

lho - Brincalhona, faz piada, adora 
receber amigos do filho em casa e 
deixa todo mundo à vontade. Seus 
amigos gostam mais dela do que 
de você. 

Mãe baladeira - Tem mais pi-
que que os filhos adolescentes, 
está sempre por dentro das bala-

Elas têm fama de serem todas iguais, mas não é bem assim. Embora tenham características semelhantes,                    cada mãe é única, e se destaca por alguns traços da sua personalidade

Coruja, superprotetora, conectada... são as         mães dos novos tempos

das e chega em casa mais tarde 
que você. 

Mãe superprotetora - Quer 
acompanhar o filho até em entre-
vista de emprego. Quando alguém 
ofende ou tira sarro de um dos fi-
lhos, ainda que seja na brincadeira, 
ela intervém e não deixa barato. 

Mãe coruja - Também conhe-
cida como “babona”, ela morre de 
orgulho das crias e está sempre 
contando para Deus e o mundo so-
bre as conquistas e vitórias delas 
(mesmo que não sejam lá grandes 
coisas). 

Mãe conectada - Depois que 
descobriu as redes sociais, ela 
não saiu mais de lá. Posta fotos do 
passado (seu e dela), compartilha 
links e informações falsas sem 
checar a fonte, comenta em todas 
as fotos em que você é marcado e 
compartilha postagens dos seus 
amigos que tenham relação com 
você. 

Mãe melhor amiga - Ela ga-
nhou sua confiança se mostrando 
sempre compreensiva e confiável. 
Você conta absolutamente tudo da 
sua vida para ela e segue seus con-
selhos. Você nem sonha em mentir 
para ela, porque a consciência não 

deixa. 
Mãe que já cumpriu seu pa-

pel - Ela deu aos filhos toda a as-
sistência e carinhos necessários 
quando eles estavam crescendo. 
Agora que já são grandinhos, seu 
trabalho acabou, e ela voltou a “vi-
ver a própria vida”: viaja, sai, não 
dá muitas satisfações para você 
e também não quer saber de filho 
adulto tirando a paz dela. 

Mãe controladora - Você já 
está na faculdade, mas ela insiste 
em querer ver suas notas ou con-
trolar os horários dos seus com-
promissos; quer marcar e ir ao 
médico com você; controla sua ali-
mentação e seu estilo de vida. Ela 
tem boas intenções: apenas não 
percebeu que você cresceu. 

Mãe inapropriada - Ela gos-
ta de te fazer passar vergonha na 
frente dos amigos: conta histórias 
humilhantes, faz encenações em 
público ou na frente do seu novo 
namorado(a) só para te constran-
ger, conta piadas sexuais descabi-
das para o momento e expõe suas 
fraquezas diante da família. Mas é 
tudo por amor. 

Mãe mestre-cuca - Ela é fa-
mosa entre seus grupos de amigos 
por cozinhar excepcionalmente 
bem. Nenhuma visita é capaz de 
recusar seja lá qual prato ela ofe-
recer - bolo, sobra do almoço, san-
duíche, não importa. Aliás, alguns 
amigos seus vão até sua casa só 
para comer a comida dela. 

Mãe com mania de organiza-
ção/limpeza - Toda vez que entra 
no seu quarto, ela clama a Jesus 
Cristo. Briga com você para lavar 
a louça, para arrumar o armário, 
para enxugar o banheiro, para tirar 
o tênis sujo de cima do tapete. 

Mãe faz-tudo - Paga suas 
contas, vai ao correio por você, 
resolve seus pepinos com banco, 
convênio médico e seguro do car-
ro, declara seu imposto de renda, 
faz supermercado para você, dá 
carona - tudo isso enquanto faz as 
mesmas coisas pelos seus irmãos 
e ainda resolve a própria vida. 

Você não tem ideia de como ela 
consegue arrumar tantas horas no 
dia (e na verdade nem quer saber, 
pois - admita - está bem acomoda-
do nessa situação).

Compras para o 
dia das mães
Ir direto ao que deseja com-

prar: Saber o que vai comprar an-
tes de sair de casa facilita a vida 
de quem vai presentear e ajuda a 
economizar. Uma das dicas para 
acertar no presente é estar aten-
to ao perfil da mãe e, se possível, 
apurar se ela deseja algo especí-
fico que pode evitar uma futura 
troca ou tempo perdido voltando a 
uma determinada loja.

Antecipar presentes: Pesqui-
sar em várias lojas e verificar nos 
sites e é a melhor forma de driblar 
os preços altos. Sondar três esta-
belecimentos diferentes já permi-
te avaliar qual o melhor lugar para 
fazer a compra. Tendo em vista a 
proximidade da data, caso a com-
pra seja online é preciso certificar-
-se quanto à data de entrega do 
presente.

Golpes por e-mail: Um golpe 
muito comum é o envio de e-mails 
com promoções que encantam o 
consumidor. Basta um clique para 
que os vírus sejam instalados no 
computador, deixando vulneráveis 
os dados pessoais e bancários. 
Compre apenas em sites de lojas 
conhecidas, que tenham o selo de 
segurança visível em formato de 
cadeado na tela do computador, e 
vale a pena checar qual é o ende-
reço eletrônico, para saber se ele 
condiz com o nome da loja. Uma 
outra forma de garantir uma boa 
compra, é verificar se a barra de 
endereço do navegador apresenta 
“https”, que significa ‘navegação 

segura’.
Compras online: Na hora de 

fazer compras online, é preciso 
verificar a reputação da loja em 
outros sites e rankings. É impor-
tante observar se há informações 
do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) da empresa, com 
todos os dados disponíveis.

Vale-presente: Caso o con-
sumidor permaneça na dúvida do 
que comprar, um vale-presente 
é indicado. Assim, fica mais fácil 
conciliar o preço e presente certo, 
para não errar na hora de agradar.

Garantia de troca: Ainda que 
os consumidores se dediquem a 
presentear as mães, as escolhas 
são passíveis de erro. Por isso, ga-
rantir que o produto possa ter tro-
cado é indispensável.

Atenção aos prazos: Em com-
pras realizadas pela internet, exis-
te o direito ao arrependimento. É 
garantido ao consumidoro can-
celamento e a devolução do valor 
gasto dentro do prazo de sete dias, 
independente da existência de de-
feitos.

As surpresas

Flores
São poucas as mulheres que 

não gostam de receber flores. Uma 
surpresa tão simples e que a vai 
deixar com o coração cheio.

Pegue nos mais pequenos e 
leve-os a apanhar flores que te-
nham no jardim de casa. Depois, 
podem juntar tudo e fazer um fan-
tástico ramo.

Se não tem flores em casa, 
passe na florista mais próxima e 
escolha as flores preferidas da 
mãe. Depois, basta juntar um pos-
tal, um desenho ou uma frase cari-
nhosa, para a deixar com um sorri-

Depois que descobriu as redes sociais, ela não saiu mais de lá. Posta fotos do 
passado (seu e dela) e compartilha links As mães muitas vezes ficam sobrecarregadas de funções

Também conhecida como “babona”, ela morre de orgulho dos filhos e está sempre 
contando sobre as realizações deles
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Elas têm fama de serem todas iguais, mas não é bem assim. Embora tenham características semelhantes,                    cada mãe é única, e se destaca por alguns traços da sua personalidade

Coruja, superprotetora, conectada... são as         mães dos novos tempos

so de orelha a orelha.

Fotos da maternidade
Não importa há quanto tem-

po se é mãe! A maternidade é es-
pecial, independentemente de há 
quanto tempo possa ter nascido o 
filho.

Como tal, existem certos mo-
mentos que não devem ser, de 
maneira alguma, esquecidos. O 

pai pode ajudar as crianças a es-
colher as melhores fotografias, 
que ilustrem a história da mãe 
enquanto tal, desde a gravidez, ao 
nascimento, o batizado, passado 
pela primeira vez em que a palavra 
“mamã” foi dita pelo filho.

Imprima as fotos, cole em fo-
lhas de cartolina e crie um livro 
para oferecer como surpresa no 
dia da mãe.

Escreva uma carta
Muitas vezes, as cartas ficam 

esquecidas e são cada vez mais 
substituídas por e-mails e mensa-
gens.

Por isso mesmo, receber uma 
carta no dia da mãe pode ser muito 
especial. Escreva uma carta à sua 
mãe listando, por exemplo, tudo 
aquilo que adora nela.

Coloque-a no correio e deixe 
que ela a descubra.

O dia para relaxar
Capazes de conciliar o traba-

lho, as super-mães também me-
recem um dia de relaxamento. E 
nada melhor do que uma grande 
surpresa no dia da mãe para lhe 
proporcionar o descanso mereci-
do.

Encha a banheira e prepare 
um banho de espuma, aromati-
zando com sais e enfeitando com 
pétalas de rosa. Coloque uma mú-
sica zen para proporcionar um am-
biente de descanso. No final, uma 
massagem com óleo de amêndoas 
doces vai fazer as maravilhas de 
uma mãe babada e vai ser uma das 
surpresas para o dia da mãe ines-
quecíveis

Café da manhã especial
Para começar o dia surpre-

endendo a sua mamãe, acorde 
um pouquinho mais cedo e faça 
um café da manhã super espe-
cial! Com a ajuda do seu papai ou 
de alguém mais velho, você pode 
preparar:

– Mini pãezinhos ou bisnagui-
nhas com requeijão;

– Torradas com geleia de fru-
tas;

– Uma xícara de café com leite 
bem quentinho;

– A fruta favorita dela, cortada 
em pedaços num pratinho.

Espalhe bilhetes
Você sabe o que a sua mamãe 

costuma fazer no domingo? Tomar 
um banho de manhã? Ler uma re-
vista na varanda? Preparar o al-
moço para a sua família? A ideia 
é deixar bilhetinhos fofos espa-
lhados por onde ela vai passar ou 
deixá-los colados em objetos que 
você sabe que ela vai usar durante 
o dia.

São poucas as mulheres que não gostam de receber flores. Uma surpresa tão sim-
ples e que a vai deixar com o coração cheio

A mãe também utiliza o tempo para levar os filhos se divertirem e o parquinho é 
um desses lugares
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A morte de uma menina de 
sete anos por ingestão de aero-
ssol, há alguns meses, emitiu um 
alerta aos pais sobre  “desafios” 
que circulam em vídeos pela in-
ternet e têm nas crianças suas 
principais vítimas. O caso Adrielly 
Gonçalves, de São Bernardo do 
Campo (Grande São Paulo), que 
morreu depois de colocar deso-
dorante direto na boca, desmaiar 
e ter uma parada cardíaca, expõe 
a fragilidade infantil perante o 
conteúdo da internet.

Youtubers fazem diferentes 
desafios que consistem em in-
alar a substância em vídeos que 
circulam pelas redes sociais e 
acumulam milhares de visual-
izações no site. Há ainda o “jogo 
da asfixia” ou “do desmaio”, em 
que compete-se para ver quem 
prende a respiração por mais 
tempo, além de desafios de in-
serir camisinhas nas narinas para 
tirar pela boca, de comer canela 
em pó em grandes quantidades e 
pura, de passar cola nas narinas 
e na boca. Fora as competições 
que induzem jovens e crianças 
a tomar grandes quantidades 
de bebidas alcóolicas. Todas as 
práticas trazem gravíssimos ri-
scos à saúde e algumas podem 
levar à morte. 

Há cerca de um ano e meio, 
um jovem de 14 anos de São Vi-
cente (litoral de São Paulo) foi 

Pais devem ficar alertas ao perigoso desafio do desodorante

Desafios de internet podem trazer consequências graves à saúde e até a morte

encontrado morto com um lençol 
no pescoço. Investiga-se se ele 
foi induzido a isso pelo chamado 
“jogo do desmaio”.n Até jogos 
aparentemente inocentes, como 
o que estimula a ingerir canela, 
podem ter consequências graves: 
“a canela em pó bloqueia e que-
ima as vias respiratórias e pode 
causar asfixia.

E o desafio do desodorante, 
que aparentemente causou a 
morte de Adrielly Gonçalves, é 
perigoso por causa do alto teor 
de etanol (álcool) presente em 
qualquer tipo de desodorante. 
Esse teor é de 70% a 90%, mui-
to maior do que o do uísque ou o 
absinto.

Emergências

Caso se depare com um caso 
como esse, busque ajuda médica 
em um pronto-socorro. Quan-
do houver ingestão de produtos 
tóxicos ou alcoólicos não induza 
ao vômito, que pode piorar a ob-
strução das vias aéreas. Essa aju-
da pode ser dada pelos bombei-
ros (telefone 193) ou por centros 
de assistência toxicológica, como 
o Ceatox da Faculdade de Medici-
na da USP (0800-148110), que 
atende ligações do Brasil inteiro 
nas 24 horas do dia.

No caso de asfixia ou para-
da respiratória, a criança deve 
ser colocada deitada de costas 
no chão (por ser uma superfície 
rígida) com o corpo alinhado ao 
pescoço, para ajudar a liberar as 
vias aéreas.

A alegria do pequeno Henrique Pandini, de 2 anos e 8 meses

O produto é dedicado aos 
pequenos atletas e possui car-
acterísticas importantes para os 
acompanhar durante o dia, como 
resistência à água e bateria com 
duração e um ano.

O dispositivo monitora os pas-
sos, sono e atividades físicas das 
crianças e promete ser confortáv-
el, mesmo usando continuamente. 
Possui um aplicativo gratuito que 
pode ser controlado pelos pais e 
oferece ferramentas úteis, como 
a possibilidade de criar desafios 
e oferecer recompensas a fim de 
tornar a pratica das atividades físi-
cas mais divertida.

Smartband para incentivar 
crianças a praticarem esportes

O aparelho foi desenvolvido 
com as crianças e com os pais em 
mente, desde sua pulseira flexív-
el e confortável até o aplicativo 
que motiva as crianças a estar em 
movimento, enquanto mantem os 
pais envolvidos. 

A fabricante garante ainda 
que a tela do dispositivo pode ser 
facilmente visualizada mesmo 
com a luz solar direta que é out-
ra característica capaz de ampliar 
as possibilidades de uso pelas cri-
anças. 

Dedicada a crianças de 4 a 9 
anos de idade, está disponível em 
três estampas diferentes.

Possui um aplicativo gratuito que pode ser controlado pelos pais e oferece ferra-
mentas úteis
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Você sabia que Insuficiência Renal é uma das doenças 
mais comuns em gatos? Por isso a ingestão de água é tão im-
portante para os felinos.

Incentive seu pet à consumir mais água com bebedouros ou 
fontes automáticas. Visite-nos e confira nossos modelos na loja!

COLUNISTA

Clínica Veterinária | Exames de Imagem 
Estética | Pet Shop | hotel

Rua Atílio Pompermayer, 21, Botafogo
54 3452 0655

João Vicente Luiz Dias 
Médico Veterinário 
Especialista em Clínica 
Médica e Cirurgia de 
Pequenos animais, 
aperfeiçoamento em 
Diagnóstico por Imagem, 
enfase em Radiologia e 
Ultrassonografia

Se discute muito sobre o real 
sentido da expressão “mãe de ani-
mais”. Há quem diga que não existe 
maternidade na relação dono e ani-
mal, mas a verdade é que quem sus-
tenta esse sentimento por seus pets 
também carrega consigo diversas 
responsabilidades e prazeres da vida 
materna, principalmente o amor in-
condicional pelos bichinhos.

 
Conceito de mãe na 
sociedade moderna
O sentido de ser mãe, biologica-

mente, se explica como uma caracte-
rística de fêmeas que possuem a ca-
pacidade de gerar um novo ser vivo. 
No entanto, é sabido que o conceito 
de ser mãe e maternidade transcen-
de o que a biologia pode explicar.

Entre humanos ou animais, ser 
mãe também significa garantir a so-
brevivência de uma espécie e a conti-
nuidade da vida. 

 
A ciência na relação 
materna com os animais
É muito difícil explicar e concei-

tuar a relação materna, sendo tão 
intrigante que vários cientistas de-
senvolveram estudos para entender 
a força dessa conexão.

Um dos estudos mais famosos 
foi realizado na Universidade de 
Duke, nos Estados Unidos e provou 
que existe uma razão bioquímica 
para essa conexão. A ideia partiu de 
um hormônio fundamental ao desen-
volvimento chamado ocitocina (cha-
mado popularmente de hormônio do 
amor), que é liberado quando temos 
relações positivas com outros seres 
humanos. Nesse estudo o contato da 
mãe e seu bebê obtiveram altos ní-

Mãe de pet: o dia das mães também é seu

veis de ocitocina, o que explicou um 
pouco a afeição e instinto de prote-
ção das mães com suas crias.

A grande surpresa veio com os 
estudos da Universidade de Azabu, 
no Japão, que analisou a troca de 
olhares entre 55 cachorros e seus 
donos. Os resultados mostraram que 
quando mais tempo o pet demonstra-
va atenção ao seu dono, mais ocito-
cina era liberada e então os donos se 
sentiam mais felizes.

Uma universidade na Suécia in-
vestigou a fundo essa situação e ana-
lisou não só o olhar, como também a 
demonstração de carinho dos pets, 
seja uma lambida ou um balançar de 
rabo. Foi comprovado que além do 
aumento de ocitocina essa relação 
faz com que haja a queda de cortisol 
(relacionada ao nível de estresse) e 
batimentos cardíacos. 

O Science Daily também publi-
cou uma pesquisa que revelou fortes 
semelhanças na relação de humano 
e pet com a relação de pais e filhos. 
A pesquisa foi realizada por uma uni-
versidade na Áustria com 22 cães e 

revelou um comportamento chama-
do de “efeito da base segura”, onde 
o filhote busca seu pai ou mãe para 
interagir com o ambiente. 

Os resultados foram baseados 
em três grupos distintos: com o dono 
ausente, com o dono em silencio e 
com a presença do dono. Os bichi-
nhos se mostraram desanimados e 
sem interesse quando não havia a 
presença do dono.

A conclusão dos especialistas 
foi que, além de estabelecer relações 
com a própria espécie, os animais 
domésticos são extremamente ca-
pazes de se conectar de forma ainda 
mais intensa com a figura materna e 
paterna mais presente, que são seus 
tutores. 

 
Mãe de animais 
também é mãe
t. Então, assim como é tão nobre, 

digno e especial ser mãe de um bebe-
zinho, também é um grande orgulho 
ser mãe de animais. Afinal, eles são 
cuidados dom muito carinho, amor e 
cuidado.

Que os gatos são animais 
domésticos de fofura e graça in-
comparáveis, quase ninguém du-
vida. Quem opta pela companhia 
um felino, porém, muitas vezes 
esquece que eles também são 
responsáveis por episódios de 
agressão (quase sempre atribuí-
dos aos cachorros), com destaque 
para a arranhadura. Dados da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
revelam que as feridas causadas 
por gatos infectam-se em mais de 
50% das vezes. Saiba um pouco 

Feridas causadas por arranhões de gatos 
infeccionam mais de 50% das vezes

mais sobre as consequências de 
um arranhão:

A infecção bacteriana é trans-
mitida para gatos por meio das 
pulgas e depois se espalha entre 
os seres humanos através de ar-
ranhões, mordidas ou ao permitir 
que um gato lamba uma ferida ab-
erta. Esse contato pode oferecer 
complicações graves, como prob-
lemas para o coração e cérebro, 
quando não são tratadas. Efeitos 
como dor de cabeça, febre e in-
chaço dos gânglios linfáticos, dor 

de garganta, perda de apetite e de 
peso, fadiga e mal-estar também 
podem ser sintomas da doença.

A doença
A Doença da Arranhadura 

do Gato (DAG), também conhe-
cida como Febre da Arranhadura 
do Gato ou Doença de Teeny, é 
causada pela bactéria Bartonella 
henselae. A maneira mais precisa 
de identificar a doença, é através 
de um exame de sangue. Caso o 
paciente seja diagnosticado com 
a doença, é preciso realizar um 
tratamento com antibióticos como 
Amoxicilina, Cefitriaxona, Clin-
damicina, que eliminam as bac-
térias.

A maioria das pessoas que 
sofre da doença da arranhadura 
do gato se recupera em poucas 
semanas após o início do trata-
mento. No entanto, para aqueles 
com sistemas imunológicos com-
prometidos – como pacientes com 
HIV – a doença da arranhadura do 
gato pode levar a complicações 
graves, como a Encefalopatia e 
Neuroretinite. Por esse motivo, 
pode ser necessário que estes pa-
cientes fiquem internados para o 
tratamento.

Efeitos como dor de cabeça, febre e inchaço dos gânglios linfáticos, dor de gar-
ganta, perda de apetite e de peso, fadiga e mal-estar também podem ser sintomas 
da doença

Para quem não tem filhos biológicos, cuidar de um pet é o sentimento mais pró-
ximo e real de ser mãe

Keiti, a pequena pet de Marisa e Ademir Monzalewski
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Todo charme e estilo de Maria De Marco  e Gianfilippo Caterisano

 O estilo casual de Nando Flemms

A simpatia do casal Daniel e Adenise

 Ivone Ribeiro comemorou aniversário no dia 7, parabéns!

A beleza de Letícia Cimadon e Jessica Cogo


